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RESUMO

Esta tese versa sobre a observação do discurso que tem se construído em ato em ações
publicitárias que se utilizam dos recursos tecnológicos da realidade aumentada, apresentando, nesse processo, o conceito de ―multibreagem‖. Para tanto, são mobilizadas teorias sintonizados com a análise da enunciação, suas instâncias e categorias, levando em
conta principalmente os aspectos estésicos e interativos, com especial inspiração na Sociossemiótica e na Semiótica Plástica. Considerando-se esse tipo de atividade comunicativa como aspecto absolutamente novo para os estudos do discurso publicitário, o
problema central da pesquisa se concentra justamente na apropriação das teorias e métodos da Semiótica para desvelar fenômenos próprios dos discursos na chamada cibercultura, em particular a utilização da realidade aumentada, que reforça os sistemas de
interação e apelo da publicidade. Foram examinados quatro eventos de grandes marcas
(National Geographic Channel, Linx, Disney e Heineken), para análise dos mecanismos
sintáticos e semânticos de projeção de pessoa, espaço e tempo.

PALAVRAS-CHAVE:

Semiótica; Cibercultura; Comunicação; Publicidade; Realidade Aumentada.
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ABSTRACT

This thesis concerns about the observation of speech that has been built on act in advertising actions that use the technological resources of augmented reality, presenting this
process, the concept of ―shifiting plus‖. Therefore, theories are mobilized in tune with
the analysis of enunciation, its instances and categories, especially considering the aesthesic and interactive aspects, with particular inspiration in Sociosemiotics and Plastic
Semiotics. Considering this type of communicative activity as absolutely new aspect to
the studies of advertising discourse, the central research problem is precisely focused on
the appropriation of the theories and methods of Semiotics to unveil themselves phenomena of speeches in the call cyberculture, in particular the use of augmented reality,
which enhances the interaction and advertising appeal systems. Four major brands
events were (National Geographic Channel, Linx, Disney and Heineken), to analyze the
syntactic and semantic mechanisms projection of person, space and time.

KEYWORDS:

Semiotics; Cyberculture; Comunication; Advertising; Augmented Reality.
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INTRODUÇÃO

Nesta tese de doutorado, tratamos da produção de sentido em situações semióticas que movimentam dispositivos digitais para mediação de discursos construídos em
ato no contexto da cibercultura – nosso objeto se recorta na cena comunicativa estabelecida entre marcas e consumidores nas experiências vividas em ações publicitárias que se
utilizam dos recursos tecnológicos da realidade aumentada (RA). Tomamos, então, como corpus da pesquisa, quatro exemplos de discursos compreendidos nos referidos eventos, sobre os quais procuramos observar a instalação do sujeito em textos hipermidiáticos contemporâneos.
Trabalhamos com destaque a relação entre práticas comunicativas inauguradas
na cibercultura e uma proposta de alargamento do horizonte dos conceitos sobre a enunciação e as categorias enunciativas. Além disso, detivemo-nos especificadamente na
perspectiva da Semiótica que trata da análise de discursos mediados, materializada principalmente (mas não exclusivamente) na Sociossemiótica e na Semiótica Plástica e,
especialmente, nos vínculos que essas correntes estabelecem com a observação da sensorialidade, da percepção e da fenomenologia na produção do sentido, em alinhamento
com os apontamentos das últimas proposições de Greimas (2002).
De pronto, enquanto objeto específico de nossa pesquisa, tomamos por realidade
aumentada, simplificadamente, a inserção de elementos virtuais desenvolvidos por
computação gráfica (bidimensionais e tridimensionais; estáticos e animados) sobre a
realidade física capturada por dispositivos (fixos e móveis) dotados de câmeras audiovisuais, através de aplicativos específicos. De fato, o efeito que se obtém é a ampliação da
cena capturada e o resultado da mistura de representações e simulações é uma imagem
híbrida.
A experiência é muito insólita: todo o nosso aparato sensorial é convocado para
construir o sentido possível na mistura de virtualidade e mundo físico. A percepção do
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lidar com as coisas é subvertida graças a um arroubo de surpresa, que abisma, pasma,
estupefaz o sujeito que, enfim, não acredita naquilo que tem diante dos olhos. Tal como
crianças, viajamos entre aquilo que considerávamos mágico e aquilo outro que habitava
o campo da ficção científica.
Refeitos do torpor da novidade (e recorrendo à fonte praticamente infinita de informações: a internet), descobrimos rapidamente que a RA já vem sendo testada e utilizada há mais de dez anos em projetos de engenharia, arquitetura, medicina, educação,
entretenimento, treinamento etc. Porém, é na publicidade que a RA tem encontrado seu
terreno mais fértil, principalmente na organização de eventos (seja em ambientes controlados, como uma loja, um shopping center, um centro de convenções, seja em locais
abertos, na rua, na cidade), surpreendendo o público consumidor eventual, que é capturado para o centro de uma narrativa mediada pela tecnologia de realidade aumentada,
empreendida por uma marca proponente.
Ora, tem sido prática e dever da pesquisa acadêmica dedicar-se a dar conta dos
fenômenos que envolvem o mundo contemporâneo. É nesse rastro que Ana Claudia de
Oliveira discute a questão das práticas sociais de atribuição de sentido em ato e chama a
atenção para ―novos contratos de enunciação midiática que se colocam em prática‖ (OLIVEIRA, 2008, p.39). No caso específico de eventos publicitários que envolvem a RA,
é claramente evidente que a comunicação é estabelecida fora de uma estrutura de contrato prévia, de forma que a tecnologia de mediação avança sobre a percepção dos sujeitos, interceptando-os e distorcendo as regras de construção de sentido próprias dos meios conhecidos até então.
Ao desfechar o capítulo sobre ―interação nas mídias‖, Oliveira enfim estabelece
um marco conceitual adequado ao escopo do nosso trabalho, além de contribuir efetivamente para justificá-lo:
Esse universo de análise precisa ainda ser mais estudado com o debruçar sobre esses novos tipos de contratos impostos, sobre sua força de
imposição, assim como sobre a sua promoção de alianças com os contratos volitivos da manipulação e os da sensibilidade que muito podem
reforçá-los (OLIVEIRA, 2008, p.39).

É, portanto, segundo a indicação da autora, apropriado que o campo dos Estudos
de Linguagem se detenha sobre novos aspectos da enunciação que envolvem o fazer
comunicativo da cibercultura e, especificamente, da intrusão publicitária na cena enun-
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ciativa e midiática. Com a inspiração clara da Sociossemiótica, Oliveira faz crer que a
Semiótica contemporânea, implicada naturalmente pelas conjunturas socioculturais que
lhe são afeitas, constitui-se como terreno fértil para a germinação e frutificação de análises compromissadas com o desvendamento das questões que ora constituem esta pesquisa.
Realmente, os fenômenos da Cibercultura têm sido amplamente observados e
vêm movimentando bastante os campos das Ciências Sociais, Humanas e das Linguagens, que se encontram em processo de reconhecimento e crítica das circunstâncias decorrentes da proliferação dos dispositivos digitais de conexão – e isso num mundo já
complexificado pelos efeitos da pós-modernidade. A Semiótica, ao facultar a interpretação da construção do sentido de discursos próprios da Cibercultura, através da análise
de sistemas de expressão e conteúdo de interações mediadas por tecnologias cibernéticas, é capaz de trazer contribuições mais que pertinentes – indispensáveis – para a compreensão mais ampla das atividades que envolvem a cultura contemporânea.
De fato, é preciso reconhecer que a maioria das práticas comunicativas evidentes
na Cibercultura não revelam disposições conceituais genuinamente inéditas; apesar dos
encantos e surpresas das novidades tecnológicas, a natureza da produção de sentido reconhecida pela Teoria Semiótica se mantém firme, constituindo-se como arcabouço
suficiente para dar conta da análise linguística dos fenômenos contemporâneos. Contudo, o desenvolvimento de nossa pesquisa tem revelado que há algo de novo, a ser investigado e explorado.
Assim, tomamos como problema central nesta pesquisa a seguinte questão: de
que maneira se dão as estratégias enunciativas que regem a relação entre enunciaçãoenunciado e a interação enunciador-enunciatário em discursos produzidos em ato nas
ações publicitárias que envolvem a realidade aumentada? Ou, de uma maneira mais
abrangente, enquanto ciência geral dos signos e da semiose, que contribuições a Semiótica Discursiva pode trazer para a compreensão dos discursos produzidos em ato no contexto da Cibercultura, considerando as interações mediadas por dispositivos digitais, em
especial por tecnologias de realidade aumentada utilizadas em ações publicitárias?
Tais questões se desdobram em problemas secundários: que recorrências podem
ser evidenciadas nas projeções de pessoa, espaço e tempo em situações dessa natureza?
Como os elementos sensoriais, nesses casos, convocam sinestesicamente o corpo do
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sujeito para a construção de efeitos estésicos? Qual a relação desses efeitos com as intencionalidades do discurso? Como definir os regimes de interação estabelecidos nesses
discursos?
É a partir dessas perguntas que esta pesquisa se concentra em observar e analisar
os fenômenos da cibercultura e os textos hipermidiáticos que são desenvolvidos no seu
interior sob a perspectiva da Semiótica Discursiva, de modo a construir uma reflexão
que articule os Estudos de Linguagem ao campo da Comunicação Social.
Para tanto, visa a confrontar o aparelho da enunciação e as projeções do sujeito
com as situações semióticas que constroem discursos em ato, considerando as recorrências na manifestação de pessoa, espaço e tempo na produção de textos hipermidiáticos
próprios da Cibercultura, especialmente em ações publicitárias empreendidas a partir do
uso de dispositivos de RA.
Presta-se ainda a aplicar as categorias de análise de textos visuais sobre imagens
construídas pela hibridização de representações videográficas com simulações computacionais, enquanto estratégia de produção de efeito hipersensorial ou sinestésico fundamental para a determinação da interação estabelecida entre marcas e consumidores em
eventos de RA. Analisa também os modos de presença e os regimes de interação em
ações de RA, tendo como base os postulados da Sociossemiótica, ferramenta de análise
adequada à investigação de produtos discursivos midiáticos.
Vale salientar: tomamos como altamente enriquecedor para a pesquisa acadêmico-científica sobre a Cibercultura (enquanto atitude própria da cultura contemporânea)
valer-nos dos princípios da Semiótica, seus instrumentos de análise e metodologias,
para dar conta de aspectos importantíssimos das interações que subjazem nas cenas comunicativas e que não têm comparecido nas preocupações dos tratados empreendidos
pelos principais teóricos do eixo da Comunicação. Na contramão, e de modo não menos
importante, ao mesmo tempo, nossa pesquisa faculta aproximações de questões cada
vez mais presentes na cotidianidade (e que envolvem o uso proliferado de instrumentos
informáticos de conexão) para o centro dos estudos semióticos – antes de querer superar
a limitação de análises de textos verbais e não verbais clássicos (dados ou em ato), visamos a incluir os discursos produzidos pelas vias cibernéticas contemporâneas no rol
de objetos contemplados pelos esforços analíticos da Semiótica na atualidade.
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Por isso, metodologicamente, movimentamos os estudos linguísticos relativos à
enunciação, com raízes em Benveniste (1976) e em Greimas e Courtès (2012), seguindo
daí para a observação das astúcias da enunciação e das finezas das projeções dos dêiticos nas instâncias enunciativas, com especial atenção ao trabalho de José Luiz Fiorin
(2008; 2010; 2011). Já em franco diálogo com a bibliografia contemporânea sobre a
cibercultura, advinda das vinculações que esta possui com o campo da Comunicação, as
categorias enunciativas são confrontadas com diversos pensamentos sobre aspectos que
caracterizam a pessoa, o espaço e o tempo na contemporaneidade. Cremos que conceitos que incluem o aparato tecnológico digital na percepção do sujeito em si e das suas
relações com o espaço e com o tempo são interessantes para a ampliação das análises
sobre os processos enunciativos nos dias de hoje, ao mesmo tempo em que são condicionantes para o entendimento de novos contratos enunciativos, como é o caso da produção de sentido em ato nos eventos publicitários que são mediados pela RA.
Para a proposição de articulação com a categoria de pessoa, são reunidos pensamentos de autores como Marshall McLuhan (1974), Sherry Turkle (1997), Steven Johnson (2001), Stuart Hall (2005), entre outros, de forma a refletir sobre o modo como o
sujeito se manifesta num determinado enunciado. A formulação do indivíduo pósmoderno, definido por subjetividade fortemente marcada pelos instrumentos digitais,
suas extensões e próteses (com atenção especial à ideia de ―ciborgue‖), permite pensar
como as projeções do ―eu‖ e do ―tu‖ funcionam em casos de mediação tecnológica,
principalmente no caso de enunciados produzidos por dispositivos de RA.
Para o espaço, são elencadas teorias que refletem sobre as novas experiências facultadas pelo surgimento do ciberespaço (espaço virtual de informação), bem como de
seu avanço sobre o mundo natural (físico, material), criando um universo amalgamado
de sobreposições de lugares e, ao mesmo tempo, de encurtamento de distâncias. Telepresença, cibercidade, pervasividade e ubiquidade são alguns dos conceitos que vêm de
autores como Pierre Lèvy (1999), Margareth Wertheim (2001) e André Lemos (2003;
2004), que contribuem para a formulação de propostas conceituais sobre as projeções de
espaço.
No caso do tempo, os conceitos de ―cultura dromológica‖, cunhado por Paul Virilio (1993), e de ―tempo u-crônico‖, proposto por Edmond Couchot (2007), são prioritariamente caros ao trabalho, pois que convocam profundamente os aparelhos técnicos
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de informação e comunicação para compreender a vivência cronológica. As lógicas da
instantaneidade, da simultaneidade e da multiplicidade concernentes à temporalidade
são igualmente requisitadas para tentarmos compreender o ―agora‖ dos enunciados midiatizados.
Para tratar desses aspectos, a tese se organiza em quatro capítulos. O primeiro
traz as contribuições da Sociossemiótica, prioritariamente do trabalho de Eric Landowski (2001; 2002; 2004; 2009), para o início das análises em torno dos textos produzidos
em eventos publicitários com RA. Em diálogo com o autor, recorremos aos pensamentos de Ana Claudia de Oliveira (2008) e Alex Primo (2007), para refletir sobre os modos de presença em discursos em ato na cibercultura e os regimes de interação na Era
Digital.
Os três capítulos seguintes se comprometem com cada um dos dêiticos, no diálogo de teorias conforme descrito acima, de maneira a reunir substância crítica suficiente para, com cautela e com afinco, propormos os alargamentos teóricos e promovermos
as contribuições mútuas entre a Semiótica e a Comunicação, conforme descrito mais no
início deste texto. Especificamente nesta parte, propomos o conceito de ―multibreagem‖
como algo de cunho original, a ser apresentado como mais um instrumento de análise e
de entendimento sobre o que se pode observar nesses tempos ciberculturais.
Obedecendo à opção metodológica que resolvemos adotar, cada um dos capítulos traz um estudo de caso, dissecando minuciosamente os exemplos elencados (um
total de quatro), para seguir a proposta de análise dada por Lucia Teixeira (2008a) de
descrevermos em detalhes o objeto visado para que encontremos rendimento nas análises empreendidas. A escolha de promovermos a discussão teórica entremeada por análises semióticas deveu-se à intenção de colarmos o empírico ao reflexivo, de modo a não
afastar nosso pensamento dos eventos previamente elencados e que constituem objeto
visado por essa pesquisa. Assim, enquanto corpus desse trabalho, as quatro ações publicitárias que utilizam a tecnologia de realidade aumentada selecionadas são tomadas como universo suficiente para a observação de comparações e recorrências. Dados os objetos de análise, procedemos com as proposições semióticas: a descrição exaustiva daquilo que é simples e aparente, para, enfim, separarmos e rearticularmos os elementos e
mecanismos concernentes aos planos de expressão e de conteúdo; elencarmos e desenvolvermos reflexões sobre as categorias da linguagem visual manifestas; observarmos
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as oposições básicas e suas forias; identificarmos os programas narrativos, suas modalidades e valores; detectarmos as estratégias enunciativas que regem a interação enunciador-enunciatário, através das projeções que se evidenciem aí, tocando ainda nas questões dos temas e figuras presentes nos discursos.
Na conclusão, procuramos estender a possibilidade de aplicação do conceito de
multibreagem para a análise de outras manifestações da tecnologia de realidade aumentada, bem como para a de discursos produzidos por dispositivos de realidade virtual, por
sensores de movimento (como os periféricos de videogames de última geração), ou
mesmo por videoconferências realizadas pela internet. Conjecturamos assim que a ideia
de multibreagem pode trazer elucidações pertinentes para o entendimento sobre o modo
de desenvolvimento de diversos fenômenos atuais concernentes tanto à Publicidade
como à Cibercultura (enquanto domínios contidos no campo da Comunicação Social).
E, finalmente, propomos a multibreagem como um instrumento que pode colaborar com
o progresso das análises semióticas de objetos emergentes da Era Digital.
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CAPÍTULO 1 – Realidade aumentada: interações com imagens híbridas

O primeiro capítulo desta tese trata da produção de sentido e dos modos de presença do visível e do virtual decorrentes da mistura de imagens (representadas e simuladas) em ações de realidade aumentada (RA). Especificamente, pretendemos iniciar a
nossa análise a partir da interação embutida na situação semiótica que envolve a enunciação em experiências tecnológicas dessa natureza. Tomamos uma ação de RA desenvolvida para o National Geographic Channel como ponto de partida para a melhor
compreensão das ideias a serem destacadas.
De forma objetiva, procuramos acompanhar o percurso do sentido de imagens
observadas através de dispositivos digitais, confrontar as perspectivas da Semiótica Discursiva (principalmente a partir do ponto de vista da interação e da semiótica da experiência sensível) com o sentido construído em ato mediado por mídias digitais e observar
contornos dos modos de presença efetivados na visualidade de imagens virtuais e híbridas. Ainda, intentamos, de maneira geral, desenvolver uma reflexão acerca da interação
e da experiência sensível com textos próprios da cibercultura, de modo a abordar a problemática da eclosão do sentido na relação entre sujeitos e objetos virtuais.
Somos, desde já, conduzidos pela assertiva de que a aplicação dos fundamentos
da Semiótica Discursiva a objetos característicos da cibercultura é capaz de trazer contribuições importantes para seu desenvolvimento e atualização. Sobretudo porque as
imagens híbridas, efetivadas em suportes digitais, se constituem em terreno extremamente fértil para as análises que envolvem a semiótica da experiência sensível, que invocam o corpo ao universo da produção de sentido.
Ainda, antes de seguir adiante, cremos ser necessário mais um esclarecimento:
optamos por objetos de análises afeitos à Publicidade (entendida aqui como prática de
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comunicação de marcas pós-modernas1); vemos nessa área um campo fértil para nossa
pesquisa, seja pela amplitude de sua presença no cotidiano, seja pelo vasto histórico de
trabalho que temos empreendido sobre o assunto, seja, ainda, e principalmente, pelos
efeitos das grandes transformações que a tecnologia tem proporcionado aos processos
publicitários.
Desde a segunda metade do século XX, a publicidade se ancorava sobre uma
dominação dos conceitos, da linguagem, dos signos, mas também dos direitos, das finanças, das marcas, dos serviços, recurso próprio de um ―semiocapitalismo‖, de base
imaterial (e, portanto, relativo às subjetividades), comprometido com uma ―economia
política dos afetos e dos signos‖; e assim cumpria com a sua função de criar ―sensações
positivas‖ (KLEIN, 2004, p.30-31), acumulando informações e imagens que ocupavam
espaço-temporalidades claramente diferentes: a da comunicação, no contexto da recepção; e o do consumo, quando da efetivação da compra. Destarte, a negociação do nexo
publicitário, envolvia, assim, uma instância de sentidos que se concentrava entre as aspirações e os desejos construídos, para, na oportunidade, ser recuperada e convertida em
aquisição.
Agora, a publicidade contemporânea se vê numa circunstância que não necessariamente exclui essa lógica, mas que incorpora um envolvimento totalizante e em cadeia
da marca com o cotidiano do consumidor (BAUDRILLARD, 2005, p.19), que eclode
no que se pode considerar uma experiência. Karl Ludwig Pfeiffer, em obra conjunta
com Gumbrecht, afirma que o ato da comunicação deve ser visto ―menos como uma
troca de significados, de ideia sobre (algo), e mais como uma performance posta em
movimento por meio de vários significantes materializados‖ (PFEIFFER, 1994, p.6).
Importante ressaltar que a publicidade em meios digitais (a ―ciberpublicidade‖
de que tratamos em outros fóruns2) reúne em si todas as principais características das
enunciações comuns na cultura contemporânea, de modo que tende a funcionar como
tipo ideal para análise de fenômenos da cibercultura.

1

Cf. SEMPRINI, 2006.

2

Principalmente, através de pesquisa desenvolvida no ReC – Grupo de Pesquisa em Retórica do Consumo (UFF). Sobre o tema ver: http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2012/resumos/R7-2156-1.pdf.
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1.1. Realidade aumentada: imagens na cibercultura

Ligamos a câmera e olhamos para o monitor, ao vivo. Só que a cena na tela possui mais elementos que a cena capturada. Isso é realidade aumentada!
No nosso exemplo, seja a tal cena capturada um recorte da praça central de um
shopping center e a cena na tela uma exibição feita por meio de um telão montado nesta
mesma praça central e temos, então, um evento. Um evento, no mínimo, insólito, pois
os transeuntes do shopping, ao passarem pela área de captura da câmera, podem se ver
―refletidos‖ no telão, sendo que, neste momento, passam a dividir a cena com personagens que estão presentes no telão, mas não estão presentes na praça.
O exemplo em questão trata de uma ação promocional envolvendo RA desenvolvida em outubro/novembro de 2011, num shopping-center na Hungria, pela Agência
Appshaker3 para o National Geografic Channel (NGC)4.

Figura 01: Demonstração do evento de RA.
Fonte: http://goo.gl/IIhDCo.

3

http://appshaker.co.uk.

4

http://channel.nationalgeographic.com.
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O processo para a produção da RA é extremamente complexo, mas é fácil de entender o seu funcionamento básico. No começo do vídeo demonstrativo da ação 5 lemos:
"National Geographic and UPC". UPC é o acrônimo, em inglês, para "Universal Product Code" (Código Universal de Produto), em outras palavras, é uma espécie de código
de barras que pode ser lido eletronicamente, como os preços de produtos no supermercado. Para a RA "funcionar", as pessoas precisam ficar em um certo ponto no espaço
(no vídeo é o símbolo da NGC colado no chão) e mostrar para uma câmera ligada a um
computador um cartão com o código de barras da cena com a qual pretendem interagir.
O computador faz o trabalho de leitura do cartão e apresentação das imagens. Assim, as
pessoas podem interagir com as imagens através do telão.
Apesar da absoluta heterogeneidade da situação relatada, achamos prudente estabelecer um recorte bem delimitado do que nos interessa desvendar: apesar do vídeo
demonstrativo de referência mencionado acima enquadrar um ponto de vista totalizante
da ação de marketing empreendida pelo NGC, excluiremos de nossa análise qualquer
aspecto que inclua o impacto que a ação causou no shopping, nas pessoas que esperavam ou assistiam à atividade interativa com a tela, ou mesmo a participação dos profissionais de propaganda e marketing que acompanhavam o evento. Interessa-nos, exclusivamente, observar a produção de sentido em ato estabelecida no intervalo de tempo e
espaço na interação da marca NGC, tomada como enunciadora, por um lado, e, do outro, o indivíduo capturado pela câmera e projetado no telão, considerado aqui como enunciatário.
É da interação ocasionada pelas projeções desses sujeitos semióticos, dadas por
instâncias figurativizadas na visualidade da tela, que nos ocuparemos mais à frente,
quando do exercício de análise semiótica. Definido isso, apresentaremos um entremeio
conceitual comprometido com a sustentação teórica das proposições a fazer, versando
sobre as relações entre produção de sentido, interação, sensorialidade, mas começando
de pronto pela questão da imagem.
Na esteira das observações feitas pelo artista contemporâneo e teórico das mídias
digitais, Edmond Couchot (2004, p.37-48), podemos afirmar que, desde o Quatrocento
(século XV), experimentamos uma obsessiva perseguição pela automação dos processos
de criação e reprodução da imagem, que redunda, simplificadamente, na evolução das
5

http://vimeo.com/31479392.
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técnicas de figuração: a pintura, no start dessa trajetória, ao incorporar para si os processos e técnicas comprometidos com a matemática (especialmente a geometria), a arquitetura e as ciências naturais (ênfase na física [óptica] e química), converte-se em tecnologia de espelhamento fidedigno das imagens do mundo; a fotografia, como que um
desdobramento da pintura, eleva os efeitos das ―tecnologias do reflexo‖ a um patamar
próprio da modernidade; daí, o cinema, ―imagem-movimento‖, ultrapassa o constrangimento do instante para incluir o tempo na captura e exposição de imagens; enfim, a
televisão, simultaneamente sistema eletrônico de enquadramento e de suporte das imagens, inaugura uma era de excesso dos procedimentos de reprodução, flagrando quase
que o mundo inteiro.
Couchot (2004, p.37-48) classifica todos esses processos ótico-analógicos de
morfogênicos, dado que captam, irradiam e sustentam ―representações do real‖ – cujos
objetos representados preexistem à imagem. Completamente diferente acontece quando
se trata de processos digitais: as imagens não requerem objetos reais preexistentes, pois
que o pixel6, unidade mínima constituinte da visualidade informática, pode formatar
figurações calculadas por softwares, processos que o autor chamou de diamórficos, e
que, por isso, não configuram representações, mas sim ―simulações do real‖.
Dessa maneira, em sintonia com o que propõe Edmond Couchot, doravante consideramos representações as imagens resultantes da captura de situações do mundo natural por dispositivos ópticos, e simulações as imagens produzidas numericamente por
computador.
Tal tipologia nos ajuda a seguir adiante na reflexão sobre a imagem resultante
numa ação de RA: fica claro que a ampliação do real se dá pela sobreposição de simulações às representações, isto é, a figurativização de elementos de computação gráfica –
as ―imagens de síntese‖, que, mais que imagens, são objetos (BELLOUR, 2004, p.224)
– surge em cena em confronto com os elementos da narrativa videográfica, para daí
hibridizarem-se.

6

Pixel é o neologismo resultante da aglutinação de picture e element, ou seja, ―elemento de imagem‖
(pix é abreviatura em inglês para picture), e refere-se ao menor elemento de um dispositivo de exibição
(qualquer tipo de display, por exemplo, um monitor), ao qual é possível atribuirmos uma cor. De uma
forma mais simples, um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que o conjunto de
diversos pixels forma a imagem inteira. Dito de outra maneira, pixel é a ―expressão visual, materializada
na tela, de um cálculo efetuado pelo computador, conforme as instruções de um programa‖ (COUCHOT,
2004, p.42).
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Propomos que as imagens híbridas consequentes do conflito e rivalidade entre as
representações e simulações sejam tomadas por emulações7, pois que competem entre
si, tornando o resultado de sua mistura mais que a simples soma de suas partes.
Dessa forma, ainda, é possível ampliar as proposições comprometidas com a análise da construção do sentido em ato diante de aparatos digitais, pois que:
Na medida em que as mídias avançam sobre o mundo perceptivo e fenomenal dos sujeitos e que elas montam formas de interceptar as ações objetivadas pelo espaço urbano, pelo ciberespaço e por outras telinhas, essas ações de outra ordem são revestidas de novas motivações
para descontinuar as das regras previamente contratadas, que nos levam a assistir ocorrências de rupturas, de distorção das regras vigentes
na construção desses ambientes midiáticos. Independentes dos contratos comerciais, são novos contratos de enunciação midiática que se
colocam em prática. Trazendo nas suas bases uma interposição de algo do extraordinário na ordinariedade do vivido (OLIVEIRA, 2008,
p.39).

No rastro da autora, evidenciamos o papel que o plástico (visual) assume, sob
seu aspecto sensório (e, portanto, que convoca o corpo), ao atingir seus enunciatários:
O que surpreende é tanto a intrusão espaço-temporal que desconcerta
e deixa sem reação o sujeito afetado por ela, quanto o como essas
construções são bem cuidadas pelos tratamentos de digitalização e
afetam os sentidos com a qualidade dos seus efeitos plásticos, que as
tornam altamente impressivas a ponto de, em face delas, o destinatário
não conseguir contrapor um não poder ou não querer vê-las (OLIVEIRA, 2008, p.39).

Apesar de Ana Cláudia de Oliveira, no trecho acima, se ocupar em observar as
demandas conceituais ocasionadas pelos mais diversos tipos de abordagens efetuadas
por dispositivos digitais de todas as ordens, encontramos fina pertinência entre as proposições da autora com os fenômenos experimentados em ações que envolvem a RA. E,
neste sentido, cremos que a questão da interação é central para o foco daquilo que pretendemos desvendar.
Aliás, é por esse rastro que exultamos diante desse corpus: as imagens emuladas
tornam-se objetos riquíssimos para a análise semiótica, porque, multifacetadas, elas

7

Emulação [s.f.]: Sentimento que leva a igualar ou a superar alguém. Competição, rivalidade. Que incita
a imitar ou a exceder outrem. Competência. Estímulo. (extraído e adaptado de DicionárioWeb, disponível
em http://www.diocionarioweb.com.br/emulação.html, acesso em 26 de setembro de 2012).
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tendem à ultrapassagem de uma dupla leitura (iconizante e plástica) dos objetos do
mundo, como Greimas alertou que vinha fazendo a semiótica visual tradicional (GREIMAS, 2002, p.74). As imagens emuladas inspiram, pelo menos, a inclusão do fenômeno da interação/interatividade entre sujeitos e objetos na consideração do semioticista,
pois é nesse encontro, na presença mútua e co-implicante de sujeitos e objetos, que as
imagens emuladas enfim se formam.

1.2. A questão da interação e os seus regimes

A raiz de nossa investigação em torno da questão da interação está fincada nas
conceituações que emergem de Eric Landowski, dadas no livro ―Interacciones arriesgadas‖8, editado pela Universidad de Lima, em 2009. Nessa obra, Landowski propõe quatro regimes de interação: programação, manipulação, ajustamento e acidente, todos
observados a partir do risco que oferecem ou impõem quando se estabelece um contato
(um fazer) entre sujeitos e objetos ou entre sujeitos e sujeitos.
As interações em regime de programação ocorrem em circunstâncias nas quais
os contatos com os sujeitos-sujeitos ou os sujeitos-objetos se dão de forma que já implicam na operação de um fazer-ser, tomando o indivíduo ou objeto com o qual se interage
por ―programado‖, isto é, nas palavras de Landowski, remetendo à ideia de um ―algoritmo de comportamento‖ (LANDOWSKI, 2009, p.20), do qual não se pode escapar. Há
uma expectativa razoavelmente segura sobre as reações possíveis, um coeficiente de
previsibilidade, e, por isso, nesses casos, a interação envolve um risco mínimo por parte
do indivíduo operador, que se vale das regularidades dos comportamentos adotadas pelos atores possíveis, predeterminadas pela função básica das coisas, dadas pela causalidade física (quando se trata de operar objetos), ou pelos estereótipos da vida sociocultural, derivados das coerções sociais (quando a operação incide sobre pessoas).
O regime de manipulação (LANDOWSKI, 2009, p.23), por seu turno, envolve
interações as quais revelam intenções que se colocam para além de um fazer-ser, dirigindo-se para um fazer-fazer. O regime implica em um princípio de intencionalidade
manifesto em estratégias que tratam dos sujeitos narrativos (o manipulador e o manipu8

―Interações arriscadas‖, em livre tradução.
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lado) e que os estudos semióticos já abordaram em abundância. Em consonância, por
exemplo, Fiorin (2011, p.29-30) descreve os quatro principais tipos de manipulação, a
saber: a tentação, a intimidação, a sedução e a provocação. De volta a Landowski (2009,
p.25), vemos que a manipulação difere da programação principalmente porque o sujeito
manipulador em potência atribui ao seu coparticipante um estatuto semiótico idêntico ao
que reconhece em si mesmo, ou seja, também vê o outro como um sujeito. Naturalmente, esse regime de interação considera as competências modais exercidas pelos sujeitos
nos eixos temáticos possíveis, aumentando o risco, mesmo que a patamares ainda singelos, dado que a manipulação se manifesta através da eleição de estratégias que cingem o
interlocutor às competências construídas pelo manipulador que, enfim, razoavelmente
limita-as a um prognóstico afeito ao propósito do fazer-fazer intencionado.
Ao prosseguir em seu quadro tipológico de interações, Landowski (2009, p.45)
propõe um regime que denominou de ajuste. Neste caso, a gestão das relações entre os
atores se amplia consideravelmente em termos de criação de sentido, revelando um
aspecto ―intuitivo‖ que é frequente nos processos relacionais do cotidiano, sobre o qual
as teorias semióticas sobre a programação e a manipulação se mostraram insuficientes
até o momento. De fato, o autor esclarece que não reivindica, ao propor o regime de
ajuste, a proposição de uma ―nova semiótica‖, mas sim ampliar os horizontes dos conhecimentos que envolvem as práticas interativas.
As interações em regime de ajuste, então, são aquelas que trabalham com competências mais ―abertas‖, que inspiram um fazer-sentir, ou seja, para além da dissuasão,
considerando, portanto, uma lógica que considera o contato e implica uma problemática
da ―união‖ (LANDOWSKI, 2009, p.48). Dessa maneira, há de se considerar os sujeitos
interlocutores como iguais, sendo cada parte responsável por coordenar as dinâmicas
estabelecidas através de um fazer conjunto. Se a programação se resumia ao exercício
de energias e ―forças cegas‖ por sobre o outro, já que não se reconhecia nada que não
fossem constantes, e a manipulação, por sua vez, apesar de reconhecer o outro como um
sujeito modalizado, dotado de inteligência e autonomia, se concentrava apenas na persuasão, agora, no ajuste, os sujeitos se equivalem, o que revela uma situação em que há
trocas entre ―corpos sencientes e corpos sentidos‖ (LANDOWSKI, 2009, p.49), próprias das experiências vividas no dia a dia. Daí, Landowski marca a ―liberação‖ que o
regime de ajuste dá às interações possíveis, pois que amplia sobremaneira as possibili-
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dades de emergência de sentidos, dado que a imprevisibilidade é o que governaria a
interação, eliminando, a antevisão planificada por esse ou aquele sujeito da interlocução. Enfim, não há como não perceber, o risco se amplia com mais intensidade quando
se dá o regime de ajuste, porquanto se instauram negociações inesperadas.
O último regime de interação analisado por Landowski é o do acidente. Essa interação se caracterizaria pela descontinuidade total diante das constantes, das coerções
possíveis ou mesmo da ordem estabelecida.
O regime do acidente está intimamente ligado à intranquilidade, à instabilidade,
à agitação e ao caos e, por isso, perturba todas as noções ligadas aos regimes tratados
anteriormente. É o escape ao sistema, mas não poderia, apesar disso, ser ―depreciado‖
(LANDOWSKI, 2009, p.72). O absurdo ou o azar (em oposição à sorte) constituiria o
princípio fundador desse regime de interação, que, de certa forma, Landowski associa
aos ―eventos estéticos‖ ou em nuances da estesia abordados por Greimas, em Da imperfeição. Com seus ―efeitos deslumbrantes‖, o acidente se desdobraria entre o sensível e o
aleatório, estando inexoravelmente descomprometido com alguma classe de regularidade causal ou por qualquer constante de ordem simbólica. Obviamente, enfim, o risco no
acidente é elevado a patamares claramente muito superiores aos evidenciados nos outros
regimes de interação.
Percebemos uma nítida gradação do risco inscrito nas formas de interação propostas por Landowski: da programação para a manipulação, daí para o ajuste e enfim
para o acidente, vemos o controle sobre a interação se rarefazer e, por fim, estabelecer
uma hierarquia topológica francamente pertinente às análises semióticas que envolvem
as cenas/textos para as quais a teoria tem se dirigido atualmente.
Ademais, inspirados pela ideia de ―situação semiótica‖ de Fontanille, tida como
―uma configuração heterogênea que comporta todos os elementos necessários à produção e à interpretação da significação de uma interação comunicativa‖ (FONTANILLE,
2005, p.24), e mais, reconhecendo, segundo esse autor, o papel do suporte e do dispositivo de inscrição, para seguirmos adiante e aplicarmos os fundamentos aqui divisados
sobre a interação ao nosso objeto de análise (ações de realidade aumentada), vemos como conveniente (ou mais: producente) a observação de conceitos que incluem o compu-
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tador9 como instrumento mediador da interatividade. Por esse rastro, recorremos à pesquisa de Alex Primo, importante pesquisador brasileiro da cibercultura, que aborda a
questão da interação em obra de referência para a Comunicação Social, intitulada ―Interação mediada por computador‖.
No trabalho (PRIMO, 2007), o autor explica que a interatividade está tão ―colada‖ à mediação digital que é recorrente a perspectiva de que o termo atualmente tem
sido banalizado pelo seu uso indiscriminado e/ou generalizado. Inclusive pela propaganda e pelo marketing, que têm transformado o termo em atributo ou qualidade para
qualquer coisa que se anuncie. Entretanto, mesmo o universo acadêmico tem tratado o
assunto de forma insatisfatória, insistindo numa visão exacerbadamente tecnicista, valorando mais a tecnologia per si que os atores da cena comunicacional. Este é o cerne da
contundente crítica feita por Alex Primo, que ressalta que ―estranhamente, mesmo estudiosos da comunicação humana contentam-se com a sofisticação dos bancos de dados
como símbolo máximo da interação em ambientes informáticos‖ (PRIMO, 2007, p.53).
Ocorre que a habilidade do computador em processar, acionar e responder em alta velocidade traz uma sensação profunda de diálogo e, justamente por isso, Primo busca em
seu trabalho relativizar o conceito de interatividade, separando o que é interação mútua
daquilo que é tão somente interação reativa.
Em diálogos mediados por computador (interações mútuas), apesar de Alex
Primo usar o termo interagente, sua perspectiva se aproxima sobremaneira da visão de
Edmond Couchot sobre o interator, tanto quanto as relações virtuais vistas por Primo
podem ser tomadas como análogas à experiência do observador da obra de arte contemporânea.
Interação quer dizer que o observador se torna mais do que um espectador; ele se torna um interator: tem a possibilidade de agir sobre a obra, introduzir sua própria presença na presença da obra. Assim, se vai
encontrar a presença do autor. Sem presença, não existe arte10.

9

Tomamos a palavra ―computador‖ aqui como termo que semantiza genericamente os diversos dispositivos digitais presentes na cotidianidade, incluindo aí não só os instrumentos maquínicos materiais (hardwares), da ordem dos PCs, laptops, tablets, smartphones etc., como também as formulações maquínicas
imateriais (softwares), programações que alimentam e realizam enunciações nos suportes informáticos.
10

COUCHOT, Edmond. Extraído de: http://edcouchot.tumblr.com/, acesso em 16 de setembro de 2012.
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Porém, é preciso que se diga, Alex Primo não trabalha com a possibilidade de
interações mútuas nas relações entre sujeitos e objetos. Cingido ao campo da Comunicação Social, o pesquisador reivindica para as interações mútuas a disposição sujeitosujeito, tomando os objetos apenas como instrumentos de mediação da relação social
possível, de forma que a imprevisibilidade seria condição para estabelecimento de diálogo.
Apesar de Primo trabalhar com um campo de conhecimento diverso da Semiótica, seus apontamentos têm sido úteis para pensarmos os fenômenos da interação e os
vários aspectos que lhe são relativos, de sorte que cremos que várias observações desse
autor, de certa forma, são confluentes com os regimes de interação propostos por Landowski: a operação e a motivação contidas nas interações ditas de programação e de
manipulação, porque diminuem a importância do sujeito e impõem riscos reduzidos
(quando existem), parecem se aproximar do que Primo classifica como interação reativa – condicionadas à previsibilidade; de outra forma, o ajuste e o acidente, ambos concernentes a níveis mais elevados (ou elevadíssimos) de risco - circunscritos à imprevisibilidade – se associam ao tipo que Primo chama de interação mútua.
A observação dessas correlações é extremamente conveniente para que possamos, mais adiante, ressaltar os efeitos de sentido que se desenvolvem em ações de realidade aumentada. Apesar da programação de computador utilizada no evento estar previamente pronta, o que caracterizaria a interação reativa proposta por Primo, em analogia
com o baixo risco inerente aos regimes de programação e de manipulação conforme
salienta Landowski, a performance embutida no evento com RA cria sensações que parecem alcançar o nível de um fazer-conjunto, sem, no entanto, fazê-lo de fato.
Destacaremos tal perspectiva, a seu turno, especialmente porque, sob a luz dos
estudos semióticos contemporâneos, temos sido desafiados a refletir sobre os modos de
significar especialmente no encontro de sujeitos e objetos de valor, conforme salienta
Ana Claudia de Oliveira, no prefácio da edição brasileira de Da Imperfeição (GREIMAS, 2002, p.09). Dessa forma, visualizamos a experiência com imagens emuladas,
híbridas de representações e simulações, como legítimas fraturas, algo entre (ou sobre) o
―deslumbramento‖ e o ―guizzo‖ (idem), o que nos leva a supor novos tratos possíveis
para novas interações sujeitos-objetos, principalmente no que se refere ao sentido estético que se depreende na circunstância desse tipo de cena enunciativa. Ou seja, em conta-
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to com as possibilidades intrínsecas à RA, o que chamamos de ―mundo sensível‖ inevitavelmente ganha um novo colorido. A Semiótica Discursiva, então, que tanto tem se
ocupado em retomar a influência da fenomenologia e ―vem evoluindo de uma semiótica
dos discursos enunciados para uma semiótica da experiência sensível‖ (LANDOWSKI,
2001, p.19), torna-se ferramenta privilegiada para lidarmos com as questões que essa
tecnologia nos traz.

1.3. O sentido estético e as interações em experiências com realidade aumentada

Observamos o vídeo que apresenta o nosso objeto de análise e reconhecemos ali
uma cena privilegiada para refletir sobre o ato de geração de sentido – aquele que, do
mesmo modo, se articula com o ato de presentificação, isto é, que está ligado a uma
poética da presença e, por isso, inspira uma semiótica do discurso como ato (LANDOWSKI, 2002, p.IX-XIV).
É seguindo por esse caminho que Eric Landowski sugere uma discussão sobre o
estatuto do sentido, propondo que antes do sentido ―inteligível‖ há um sentido ―outro‖,
―primeiro‖, que se desprende da percepção. Assim, o enunciatário precisa despir-se da
sua objetividade e se deixar levar pelo encontro estético, permitindo-se sentir para poder
conhecer.
Convocando, então, todo o corpo para o centro da construção do sentido, Landowski (2004) nos convida a pensar sobre o processo de captação de elementos do plano de expressão através do sistema sensório; e como ele significa o conteúdo mediante
tal experiência, gerando a criação de um sentido próprio. Enfim, este processo não poderia ser caracterizado como uma ―tradução‖ de elementos visuais simplesmente em
análises textuais. Mas existiria um elo entre a coisa percebida, a sensação experienciada
pelo sujeito e sua reflexão após a experiência.
O caminho proposto passa pela mediação do sensível e, portanto, do estético. Na
experiência estética, esse momento em que as coisas se revelam na sua ―essência‖, pode
ocorrer que a realidade faça sentido de um modo quase fusional, como se o contato com
o ―perfume‖ dos objetos bastasse para tornar o sujeito plenamente presente no mundo –
e o mundo imediatamente significante. Assim, não é possível opor conceitualmente o
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sentir, com o seu caráter imediato, à reflexividade do conhecer, nem separá-los analiticamente. Deve-se, ao contrário, procurar dar conta da maneira pela qual o sensível e o
inteligível, essas duas dimensões constitutivas da nossa apreensão do real, misturam-se
e, provavelmente, até se reforcem.
Cremos que é assim que se dá o ato de sentido na experiência com a realidade
aumentada. Aliás, mais: na medida em que há um frisson do surpreendente e do curioso,
se para fazer sentido ao fazer imagem é preciso que, na extensão ou na duração, uma
coisa se movimente no mínimo em relação a ela mesma (LANDOWSKI, 2004, p.110),
os objetos virtuais que são as imagens simuladas inferem toda uma série de movimentos
intensos em relação a si próprios (e até em direção aos próprios sujeitos), estimulando
toda uma multiplicidade de sentidos em tom de êxtase, inscrevendo a experiência do ato
em devaneio de estesia proporcionada pela marca NGC.

1.4. NGC: semiotizando a realidade aumentada

De início, antes de olharmos propriamente a questão da interação, procederemos
a uma análise semiótica elementar de nosso objeto: tomemos o recorte da situação envolvendo a ação de RA delimitado mais acima. A marca NGC é tomada por enunciadora de um enunciado a se construir em interação com pessoas transeuntes do determinado
shopping center que, enfim se constituem como enunciatários.
Podemos localizar a interação num nível narrativo: (a) semanticamente, há um
projeto de aquisição modalizado num fazer participar, com vistas a concretizar uma
conjunção com um valor da ordem da experiência11; (b) sintaticamente, forma-se um
enunciado de fazer (a passagem da condição de inexperiência para a de experiência), o
destinador manipula o destinatário por tentação (participe e surpreenda-se!), a ação envolve o ensaio inusitado de uma competência e de uma performance, que se constroem
como que coordenadamente (já que o destinatário desenvolve exatamente no momento
da transformação o senso perceptivo/cognitivo que articula/faculta a interação), para,
enfim, ser premiado com a fascinação da experiência (a sensação que marca indelevel11

Neste contexto, tomamos o termo experiência como tratado pela publicidade contemporânea e abordado na introdução deste trabalho.
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mente a experiência sensível do destinatário) – ainda, é possível reconhecer a tecnologia
manifesta nos dispositivos digitais que desencadeiam a RA como o adjuvante que colabora com o programa em curso, embora essa mesma tecnologia (sob o ponto de vista do
encanto que proporciona) possa ser encarada também como objeto-valor.
Em nível discursivo, a narrativa apresenta temas e figuras bem de acordo com o
campo semântico-discursivo da programação do canal de TV enunciador, que, ao se
sobreporem ou substituírem, formam uma isotopia que reitera justamente a grade de
programas da emissora: documentários sobre o universo animal, mundo pré-histórico,
fenômenos naturais, exploração espacial, entre outros. Daí, já no nível da sintaxe discursiva, vemos o eu-enunciador (NGC) se projetar num evento que se utiliza de uma série
de aparatos tecnológicos (o que consideramos a instância ―narrador‖) para, enfim, outra
vez se projetar nas imagens simuladas que aparecem na tela (os interlocutores) e que,
em verdade, são, nada mais, nada menos, que a figurativização dos personagens recorrentes nos produtos televisivos exibidos pelo canal (a onça, o golfinho, o dinossauro, o
astronauta, a intempérie climática etc., expressos por imagens simuladas, ou ―computadorizadas‖). Dessa maneira, o enunciador primeiro realiza uma debreagem enunciativa
(porque o NGC se apresenta como promotor do evento), para depois, internamente, produzir uma debreagem enunciva, porque os personagens simulados que aparecem na tela
e, enfim, surgem como atores do discurso, são terceiras pessoas as quais o enunciador
recorre e dá ―vida‖.
Do outro lado, o tu-enunciatário, o transeunte do shopping, e público-alvo do
NGC, ao se dispor a participar da ação e adentrar o espaço de enquadramento e captura
da câmera de vídeo, se desdobra num narratário, pronto a participar do programa narrativo, e, por força da ação tecnológica, se desdobrar em segundo nível, transformando-se
num interlocutário no momento em que se vê representado por sua própria imagem no
telão disposto à sua frente e, assim, interagir com o interlocutor.
Notamos nesse ponto um destaque a se fazer: é claro que o interlocutário, em
contato com um texto literário, por exemplo, já construía figuras, mesmo que circunscritas a sua imaginação. Mesmo num jogo de videogame, para recorrer a uma narrativa
mais complexa (sincrética, inclusive), o interlocutário ganhava o contorno de uma figura, que, mais ou menos fantástica, não passava de uma ―máscara‖ de si. Agora, na experiência com a RA, o interlocutário está figuratizado por sua própria imagem, isto é, está
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convertido numa imagem que é uma representação de si (aqui, vale salientar, retomamos o conceito de representação, visto mais acima, dado por Couchot, sintetizado num
―espelhamento‖ do real). De outra forma, a personificação de si mesmo, efetuada na
imagem capturada, que faculta uma interação discursiva mediada por um dispositivo
digital, cria um efeito de sentido de ―vivência do discurso‖, não mais ocasionada por
esforço imaginativo, mas, ao contrário, refletindo ―fidedignamente‖ o destinatário (agora convertido em interlocutário), colocando-o inexoravelmente na sintaxe discursiva e
confrontando-o com os interlocutores (esses, imagens de síntese, objetos simulados).
Percebemos, então, que o efeito de sentido produzido é tão inusitado que causa o
misto de confusão, estupefação e fascinação, abrindo as portas (ou, mais precisamente,
os sentidos) para a conjunção com a experiência, o objeto de valor da narrativa.
Esse ponto, nos parece, é o gancho para complexificar a análise e alinhavar as
ideias costuradas mais acima. Conjecturamos, no caso em questão, que o sentido que se
constrói em ato, ocasionado pela experiência sensível que é imputada ao coparticipante
da enunciação na ação de RA, se produz efetivamente num feixe de intervalo entre o
sensível e o inteligível. Divisamos mesmo que parece acontecer um ―evento estético‖
(cf. Greimas, 2002).
É claro que, em se tratando de uma experiência que se materializa na visualidade
instituída no telão, temos que nos deter na passagem daquilo que se dá no plano da expressão para o que se efetiva em plano de conteúdo. E o envolvimento que percebemos
entre os atores do discurso demonstra (ou faz crer) que a materialidade expressiva é
fundamental para entendermos o que se passa na presentificação do discurso. Afinal, o
vídeo demonstrativo do nosso objeto de análise é bastante enfático na marcação das
reações ―estésicas‖ dos coparticipantes.
Contudo, mesmo crendo que a experiência sensível em questão seja legítima, aplicando sobre o objeto de análise os conceitos de interação vistos nesse trabalho, e,
portanto sob esse ponto de vista, tendemos a tomar uma posição mais cautelosa ou
mesmo mais desconfiada, apesar do inusitado ou da força sensória que o discurso ‗ação
de realidade aumentada‘ sugere – e até mesmo impõe.
Ora, numa investida precipitada, pode até parecer que o regime das interações
que se estabelece entre os sujeitos da enunciação é da ordem do ajuste ou até, se fôssemos enlevados pela ―fascinação‖ objetivada pelo programa narrativo, poderíamos levan-
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tar a hipótese de um acidente. Mas, muito pelo contrário (e nos distanciando metodologicamente da enunciação em si), com efeito, não poderíamos acreditar que há imprevisibilidade na interação, muito menos instabilidade. A circunstância analisada não coloca
os sujeitos da enunciação em pé de igualdade, reciprocidade, ou sequer coordenando um
fazer conjunto. O que de fato reconhecemos é que o objeto-valor em questão é a própria
experiência, a qual o destinador opera ou motiva o coparticipante a entrar em conjunção, através de regimes que oscilam entre a programação e a manipulação. Afinal, a
surpresa e estupefação experienciadas são da ordem do previsível, pelo menos do ponto
de vista do enunciador, que montou, enfim, todo o evento da RA antevendo esse tipo de
comportamento.
Afora tudo o que pode ensejar uma visada sobre o nível fundamental do percurso
do sentido que envolve a RA em questão, e todo o conflito que se instaura na base da
oposição entre natureza e tecnologia, intuímos que uma análise do discurso em ato obrigatoriamente inclui (como aquilo que está implícito a cada interstício reflexivo) a tensão
essencial que confronta a vivência sensorial/perceptiva e o arroubo tecnófilo12 que assalta o aparato cognitivo dos indivíduos comuns da pós-modernidade.
Mas é importante tocar nesse aspecto, mesmo que de passagem, já que a onipresença tecnológica que marca a experiência dos sujeitos contemporâneos implica constatarmos que as tecnologias digitais não se configuram como meros assessórios que perfilam alegoricamente pelo cotidiano. Apesar de que, é preciso, como nos alerta André
Lemos (2003, p.12), escapar da armadilha de pendermos a uma visão meramente determinista da tecnologia e, assim, não nos deixarmos levar por uma assertiva falsa de que é
a tecnologia que ―rebocaria‖ as transformações da sociedade e da cultura. De forma
mais justa, tomados pelo cuidado que a Ciência convoca, a prudência teórica nos leva a
compreender que a tecnologia, a sociedade e a cultura se codeterminam, se coinfluenciam e, portanto, concorrem mutuamente para que aconteçam as transformações experimentadas pela humanidade – em todas as épocas da história, mas principalmente hoje,
quando somos todos atravessados, onde quer que se vá ou esteja, por dispositivos tais
12

Tecnófilo é um termo cunhado pelo professor e pesquisador Francisco Rüdiger (2011, p.31-32) que se
refere, em geral, ao comportamento adotado pelo senso comum e por diversos profissionais e pesquisadores que tendem a olhar os fenômenos que decorrem do surgimento de novas tecnologias digitais com
entusiasmo excessivo, ao ponto de defenderem com ardor (ou populismo) que há uma revolução cultural
em curso, atribuindo-lhes virtudes morais e políticas. Em oposição, o autor classifica como tecnófobos
aqueles que, ainda que em minoria, se posicionam em atitude contrária (RÜDIGER, 2011, p.35).
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como ―home banking, cartões inteligentes, celulares, palms, pages, voto eletrônico, imposto de renda via rede, entre outros‖ (LEMOS, 2003, p.11-12).
Dado isso, voltando-nos à observação da estrutura discursiva que se organiza na
ação de RA, podemos observar que, mesmo que absolutamente fugaz (tal qual o guizzo), a experiência proporcionada pela marca transforma-se em sansão positiva, em ―apreensão estética da evanescência‖ (GREIMAS, 2002, p.45) – uma sensação que eclode
entre a apreensão da imagem tecnológica e a retenção da mensagem da marca NGC; e
que, a despeito de sua efemeridade, sensibiliza o destinatário, imprimindo um valor que
estabelece um vínculo emocional afirmativo e eterno na memória do enunciatário em
relação ao enunciador.
Se notamos que, pela ótica dos regimes de interação dados por Landowski, a ação se limita a variar entre a programação e a manipulação (estabelecendo apenas interações reativas, falseando um diálogo, como diria Primo), não alcançando o patamar de
risco que aciona um ajuste ou um acidente, isso não diminui a força sensória que a RA
evoca; de sorte que reconhecemos no objeto analisado uma imanência diversa daquela
que está colada nas coisas comuns e, por isso, admitimos que a Publicidade, ao se valer
dos dispositivos digitais contemporâneos próprios da Cibercultura, se reinventa e se
supera, porque amplia a força estética de suas mensagens, mesmo fazendo o que sempre
fez: produzir interações da ordem dos regimes de programação e manipulação.
Portanto, aí, até que enfim, podemos notar o caráter publicitário de toda a ação
de realidade aumentada: a lembrança dos sujeitos marcados pela centelha que reluz entre a presença visual e a virtual desses objetos (imagens emuladas/híbridas) compromete-se com efeitos de sentido de fascinação para com a marca promotora da experiência
– fator decisivo, segundo as estratégias próprias do mercado publicitário, para o sucesso
no cenário da comunicação de marcas.
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CAPÍTULO 2 – Multibreagem actancial: multiplicação da pessoa

É consenso nas ciências sociais contemporâneas, tanto quanto nos estudos de
linguagem, que a chamada cibercultura inaugura uma série de novas atividades discursivas no interior de suas diversas manifestações. Realmente, apesar de, na maior parte
das vezes, a situação tratar tão somente de adaptar os conceitos teóricos já consolidados
a novos objetos de análise, acreditamos que é preciso também reconhecer que a Cultura
Digital apresenta diversos aspectos inéditos nos seus contratos comunicativos, aspectos
esses que não poderiam ter sido considerados até agora, justamente porque decorrem de
atividades que a cultura humana jamais havia experimentado, fruto de situações que
implicam no trato intenso com novas tecnologias de informação.
Para além de uma apreensão tecnicista do momento atual, a lógica cibercultural
inclui uma visada sobre a atitude dos sujeitos pós-modernos, considerando todos os
aspectos que são relativos à percepção de si e do mundo na sociedade contemporânea
(inclusive com o comparecimento de questões ligadas às chamadas sociedades de consumo, pós-industriais, pós-midiáticas etc.); e, portanto, diretamente ligada às condições
de fazer e produzir sentido – especialmente em discursos construídos em ato e mediados
por tecnologias digitais, o que nos instiga a reconhecer novas nuances relativas às já
citadas ―situações semióticas‖ (FONTANILLE, 2005) vivenciadas na atualidade.
Assim, neste capítulo, especificamente, damos foco aos modos de representação
e de projeção da categoria pessoa num momento em que as identidades se encontram
completamente fragmentadas e os sujeitos experimentam a extensão de si para além de
seus corpos físicos, tomando os dispositivos digitais como ―próteses‖ que alargam suas
experiências estéticas.
De outra forma, nós, enquanto sujeitos da atividade discursiva (FIORIN, 2010,
p.31), capturados pela ―máquina-rede‖, somos levados a incorporar uma nova atitude
enunciadora diante das circunstâncias multifacetadas facultadas pela velocidade numé-
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rica dos processadores computacionais, impactando definitivamente a construção do
sentido, o que justifica o nosso interesse em refletir sobre as instâncias de instalação de
pessoa na atualidade.
Propomos um caminho que se inicia com a análise semiótica de um evento publicitário desenvolvido para a marca de desodorantes ―Linx‖ (no Brasil, o mesmo produto da empresa Unilever é conhecido como ―Axe‖), ocorrida em março de 2011, na
estação de trens Victoria, em Londres/RU13.
Para a descrição minuciosa do objeto de análise, utilizaremos as referências teóricas da Semiótica Discursiva, sobretudo as relativas à questão da enunciação e seus
desdobramentos. Adiante, no sentido de promover a ampliação sobre as condições de
construção de sentido na atualidade, desenvolveremos uma síntese das teorias presentes
no universo da cibercultura pertinentes ao nosso tema, com enfoque nas questões relacionadas à fragmentação das identidades contemporâneas, com atenção destacada para
as noções de ―prótese digital‖ e de ―ciborgue‖, além da ideia de ―telepresença‖. Articulados os dois campos de conhecimento, intentamos propor reflexões que possam contribuir para um entendimento alargado e mais complexificado a respeito dos desdobramentos da projeção da categoria enunciativa de pessoa em discursos produzidos na cibercultura.

2.1. Linx: semiotizando o “Linx effect”

De pronto, vamos mais uma vez recortar claramente o que nos interessa: visamos considerar a produção de sentido em ato que se estabelece na negociação de sentido
entre a marca Linx – a qual consideramos como enunciador –, predisposta a proporcionar uma interação com potenciais consumidores através de um evento que envolve tecnologia de realidade aumentada, e os sujeitos transeuntes da estação de trens Vitória
(Londres, RU) – tomados por enunciatário. Importante lembrar que a enunciação em
questão implica um fazer conjunto, organizado pelas trocas estabelecidas entre corpos
sencientes e corpos sentidos (LANDOWSKI, 2009). Ainda, é imprescindível salientar
que estamos tratando de uma situação semiótica em que o regime de interação se carac13

Disponível em: http://youtu.be/Bjs6nlB6u7E, último acesso em 01/12/2013.
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teriza por uma união dos interlocutores que ocorre por ―mediação tecnológica‖, ou seja,
o diálogo estabelecido entre os sujeitos da comunicação se dá através do dispositivo
imagético-informático que regula a ação de realidade aumentada: o telão, a câmera de
vídeo e o software que organiza o ―contato‖ entre a marca Linx e os indivíduos na estação.
Conforme é possível divisar no filme demonstrativo da situação em questão,
vemos que, para a RA "funcionar", o interator mais uma vez precisa fica em um certo
ponto (no caso, uma parte do saguão da estação com um quadrado preto contendo a estampa da embalagem do produto Linx inscrita em um círculo, além do comando: look
up – ―olhe para cima‖); uma câmera ligada a um computador identifica a presença da
pessoa no espaço determinado e, junto com a imagem capturada e projetada no telão
disposto à frente e acima, surge um ―anjo‖ na figura de uma mulher extremamente atraente e voluptuosa14, que passa a interagir a partir de então com o sujeito enfocado. O
que se passa no referido telão, enfim, é o que analisamos a seguir, valendo-nos do ponto
de vista da Semiótica Plástica e seguindo os princípios metodológicos indicados por
Lucia Teixeira (2008a).
De início, observando o percurso gerativo da interação entre os transeuntes e a
marca Linx, num nível fundamental, identificamos uma oposição básica de conteúdo
entre imanência e transcendência. Ou seja, tomando a idéia de imanência como característica ou particularidade do que é intrínseco ao mundo material, concreto, e, por outro
lado, o significado de transcendência ligado àquilo que ultrapassa a materialidade do
mundo, que se conecta ao espiritual, ao sobrenatural, ao sagrado, reconhecemos que, de
forma geral, a marca Linx coloca em cena uma relação antagônica entre o mundano e o
divinal. Dessa forma, essa redução máxima da alteridade presente no enunciado sintetiza a negação da natureza angelical (pura, imaculada) em favor da natureza humana (que
14

A ação publicitária em questão foi conceitualmente desenvolvida em sintonia criativa com uma campanha publicitária veiculada pela marca Linx. Isto é, uma série de peças publicitárias foi exibida na época
em que a ação da Estação Vitória ocorreu; nela, filmes comerciais, anúncios em jornais e revistas, outdoors e toda sorte de mídias apresentavam a mesma temática: o uso do novo desodorante Linx Excite disparava no usuário o que o slogan da campanha chamava de ―Linx effect‖, algo que, segundo a concepção
lúdica da publicidade, produziria um efeito tão libidinoso naqueles ao redor do usuário que seria capaz de
corromper até a pureza divinal de um anjo. O apelo da marca se faz pela manipulação do tipo tentação
(FIORIN, 2011, p.30), buscando uma analogia entre os temas e figuras apresentados e as aspirações sedutoras dos potenciais consumidores do produto. Dessa forma, a ação de RA que ora analisamos não deixa
de ser apenas uma parte do todo de uma campanha publicitária, que, portanto, precisa reforçar as isotopias
comuns às peças que lhe são concomitantes. Um comercial para TV da mesma campanha pode ser conferido em: http://youtu.be/D59BxfzCFJ8.
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tem no corpo a sua arena de sensações – no caso, o desejo erótico disparado pela fragrância do desodorante Linx). Assim, portanto, é evidente uma euforia em relação ao

Imanência

Transcendência

Materialidade

Imaterialidade

Corpo físico

Corpo extrafísico

(sensível / sensório)

(puro / imaculado)

Natural

Sobrenatural

Terreno / Mundano

Espiritual / Divinal

Natureza humana

Natureza angélica

Virtualidade manifesta

Virtualidade idealizada

Disfórico

Eufórico

imanente e, em contrapartida, uma disforia ao transcendente.

Quadro 01: Síntese da análise do nível fundamental.

No intuito de reforçar a análise empreendida acima, insistimos que a imanência
do anjo é duplamente evocada: primeiro ao dar expressão a um personagem lúdico – o
anjo é objetivado na cena conferida no telão; depois, em reiteração, o anjo nega a condição espiritual de bem-aventurança em favor da experiência sensória facultada pela ação
do desodorante ao olfato e, consequentemente, ao corpo. A transcendência, manifesta
antes na própria condição de abstração do que é, enfim, um anjo é subvertida pelo surgimento de sua figura representativa; depois, a altivez é deixada para trás, já que a condição sacra oblitera as sensações libidinosas (e maravilhosas, segundo o direcionamento
da campanha publicitária) que são próprias da imperfeição da humanidade.
Em sobreposição ao nível mais profundo apontado, localizando a interação no
nível narrativo, identificamos uma plena recorrência em relação à análise feita sobre o
caso analisado no capítulo anterior. Ou seja, no campo semântico, o projeto de aquisição
se modaliza num fazer participar, que visa a uma conjunção com o valor experiência.
No campo sintático, é estabelecido um enunciado de fazer a partir de uma manipulação
orientada pela tentação, que ocasiona a transformação do estado de ―não-experiência‖
para o de ―experiência‖ ao final do programa narrativo.

43

Mais uma vez, portanto, anotamos que a ação de realidade aumentada conjuga
uma performance que leva o destinatário (no caso, o transeunte da estação de trem) a
vivenciar uma aquisição de competências complexas que confunde o que é enfim cognoscível com o que é (antes e/ou durante) perceptivo, sensório. Assim, a narrativa se
configura numa superfície planar (telão) que se converte em arena da circunstância tátilproprioceptiva-cinestésica (em conformidade com o que será visto mais adiante), ampliando a plasticidade da cena para uma situação semiótica que convoca mais que o olhar,
mas o corpo todo para a interpretação da linguagem visual manifesta. Essa é a condição
de negociação que se processa na interação [marca Linx vs. potenciais consumidores
transeuntes], para ocorrer a modalização que daí se desencadeia. Em especial, notamos
que a conjunção com o objeto-valor (experiência) é diretamente dependente da coinfluenciação visual do transeunte (refletido na tela pela captura da câmera) com o ―anjo‖ (personagem simulado pelo software).

Figura 02: Imagem projetada no telão da ação de realidade aumentada promovida
pela marca Linx na Estação Vitória (Londres/RU), em 05 de março de 2011.
Extraído do vídeo disponível em: http://youtu.be/Bjs6nlB6u7E, último acesso em 01/12/2013.

Discursivamente, a narrativa se tematiza e é figurativizada em sintonia com a
campanha publicitária promovida pela marca enunciadora, cumprindo com uma isotopia
em relação aos temas e figuras e, consequentemente, o conceito da comunicação da
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marca (inscrito nas peças exibidas nas diversas mídias de massa, como a TV, jornal,
revista, outdoor etc.), reiterando a relação físico/extrafísico, natural/sobrenatural, humano/divino, principalmente através do anjo que nega sua pureza. O eu-enunciador (Linx)
se projeta no evento, constituindo a instância ―narrador‖, e se desdobra num interlocutor
através da personagem ―anjo‖. Assim, mais uma vez percebemos uma reiteração em
relação ao exemplo examinado no capítulo anterior: o enunciador faz uma debreagem
enunciativa (a marca Linx é a promotora do evento), para, em seguida, internamente,
realizar enfim uma debreagem enunciva pela imagem da personagem simulada que aparece na tela (―anjo‖), o ator do discurso pronto para interagir com o tu-enunciatário.
Este último, o transeunte da estação de trens (e público-alvo da ação de comunicação da marca Linx), se desdobra num narratário no momento em que é capturado pelo
evento, pondo-se, assim, a participar do programa narrativo, que, por força da ação tecnológica do dispositivo de RA, obriga-o a se desdobrar num segundo nível: sua imagem
―refletida‖ no telão o habilita, por fim, à interação com o ―anjo‖ interlocutor de Linx.
Indo além, a partir dos direcionamentos dados por Lucia Teixeira (2008a), vemos a expressão que ―dispara‖ o conteúdo discursivo da seguinte maneira:
1º) O anjo – o interlocutor se configura na forma de uma mulher sensual e extremamente bela segundo os padrões culturais contemporâneos reforçados pela mídia de
massa. Esguia, magra, loira com madeixas compridas e aneladas, aparência juvenil mas
com atitude despida de inocência, refletida na indumentária exígua, que deixa as pernas,
os braços e o colo à mostra, enquanto, apertada ao corpo, revela as curvas assinaladas
por andar atrevido.
Permanecem-lhe as asas icônicas da figura angelical, já que o seu halo é drasticamente atirado ao chão, indicando a postura resoluta em negar sua divindade em função do ―Linx effect‖. Pele alvíssima em harmonia com os cabelos claros e em mínimo
contraste com a veste prateada e as asas brancas, a imagem do ―anjo‖ ganha luminescência, o que diminui os problemas com qualquer diferença cromática que venha a existir entre ela e o cenário (de iluminação variada, segundo as fases do dia e da noite) constituído pela estação de trens.
Seu andar se enquadra no espaço que circunscreve o box com a logomarca Linx
no chão, de modo a criar o efeito de sentido de relação que pretende estabelecer (de
forma simulada) com o eventual interlocutário que ali se apresente. É um movimento
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concêntrico, que rodeia justamente para indicar uma possível interação, obrigando o tuenunciatário a ―reagir‖ a sua investida – seja essa reação em si próprio, seja na sua imagem refletida desdobrada. Daí, sob a ótica que estamos seguindo, parece-nos que o aspecto topológico (mais precisamente os movimentos que se fazem nele) é crucial para a
eclosão do sentido. Essa prerrogativa se reforça com a análise específica do interlocutário a seguir.
2º) O transeunte – sua forma varia tanto quanto o número de passageiros nos
trens de Londres, impossibilitando que se delineie um perfil eidético ou cromático estável. Porém, por outro lado, a topologia relativa ao interlocutário requer invariância, sob
pena da ação de realidade aumentada não funcionar.
Isto significa que um traço de recorrência fundamental no processo interativo é
definido pela posição que o tu-enunciatário assume e lhe infere a condição de enquadrado no campo de filmagem da câmera, disponível para participação no evento em questão – o que indica um querer fazer conjunto.
Mais à frente, tratando das instâncias de instalação de pessoa, observamos mais
aspectos relacionados a esse sujeito da comunicação, desenvolvendo perspectivas teóricas articuladas com o enquadramento aludido logo acima.
3º) O cenário / estação Vitória – as formas retilíneas e angulares e os tons acinzentados da estação inglesa são entrecortados de todas as maneiras pelo movimento dos
passageiros que vêm e vão em direções variadas, estampando curvas e matizes multifacetados que ambientam a cena investigada. Achamos importante salientar o cenário como um elemento particular do plano da expressão justamente por isso: esse movimento
contínuo e desordenado (no sentido de que não obedece a uma ordem predeterminada)
nos parece bastante relevante, pois vemos nisso uma correlação com os conceitos de
efemeridade e mobilidade que estão presentes na orientação das subjetividades contemporâneas – algo que não só recobre os movimentos do sujeito pós-moderno, mas que
envolve suas perspectivas e modos de ser. Indo além, vemos relação, então, entre o cenário e o próprio indivíduo que se apresenta como tu-enunciatário do evento – pessoa
múltipla15; e entre o cenário e o eu-enunciador, que se apresenta numa ação publicitária
que contribui para a ―desorganização‖ dos trajetos dos cidadãos.
15

Mais à frente, esse aspecto será expandido ao tratarmos do descentramento do sujeito e das implicações
disso para suas projeções em enunciados da cibercultura.
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O quadro a seguir sintetiza a nossa análise:
Percurso Gerativo

Sintaxe
imanência

Nível Fundamental

Semântica
imanência = eufórico

Vs.
transcendência

modalidade:
fazer participar
Nível Narrativo
objeto-valor:
experiência

transcendência = disfórico
enunciado de fazer:
da inexperiência
para a experiência
manipulação por tentação:
―participe e surpreenda-se‖
tecnologia = adjuvante

Nível Discursivo

anjo = interlocutor
transeunte = interlocutário

temas e figuras da campanha
publicitária da marca Linx que orientam o
enunciado inscrito na ação
de realidade aumentada, materializados
principalmente na figura do anjo

Quadro 02: Síntese da análise semiótica desenvolvida sobre o evento
publicitário de realidade aumentada da campanha ―Linx Effect‖.

De certo, é uma obviedade reconhecer na análise desta ou de qualquer situação
semiótica a relação direta que se estabelece entre o que se desenrola no plano de expressão e o que se configura no plano de conteúdo. No entanto, perseveramos no entendimento de que, nos discursos que ora analisamos, é notável o quanto a expressão e o conteúdo se encontram amalgamados numa experiência que, inclusive, confunde aspectos
que normalmente se delineiam num ou noutro plano. Talvez essa disposição de atravessamento de um plano pelo outro, que é levantada nas proposições de Greimas (2002) em
Da imperfeição e que estavam relativamente circunscritas a experiências estésicas eventuais e fugazes, encontrem na mediação facultada por dispositivos de RA um certo tipo
de ―deslumbramento ordinário‖ em relação àquilo que conjuga o par sensível/cognitivo
– ou, no mínimo, opera em direção a um efeito de sentido disso.
É por essa linha de raciocínio que refletimos: um determinado observador experiente, ao fruir uma certa obra de arte, precisa estabelecer uma ligação especial entre a
expressão e o conteúdo para ―vivenciar‖ o sentido da obra, conectando aquilo que se
inscreve de forma eidética, topológica, cromática e até matérica com a significação ofertada pelo artista, resultando numa ―explosão‖ de acepções. De maneira análoga, a inte-
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ração mediada por tecnologia de realidade aumentada impõe ao enunciatário, mesmo
que artificialmente (seja no sentido de recurso técnico, seja no de astúcia), uma fusão/confusão entre o que se mostra e o que se depreende na e da experiência discursiva.
Caminhando por essa conclusão parcial, operamos a seguir com ponderações
que articulam o papel do corpo na construção do sentido, considerando particularmente
a influência que os aparatos tecnológicos da cibercultura desempenham neste processo.

2.2. O corpo convocado para as experiências estéticas

No conjunto dos estudos sobre a cibercultura empreendidos até hoje, é recorrente a ideia de que a experimentação do mundo na Era Digital é bipartida entre aquilo que
percebemos do ambiente natural (físico, concreto, newtoniano) e do ambiente virtual
(informacional, cibernético, ciberespacial); mais que isso, que eventualmente uma ou
outra dessas percepções podem ocorrer isoladas ou independentes, mas que, cada vez
mais, conforme as tecnologias de conexão se desenvolvem, temos estado expostos a um
universo híbrido e amalgamado, no qual o natural e o virtual se atravessam mutuamente
– ou, como propõe André Lemos (2004), sentimos o efeito da proliferação das tecnologias digitais, em nível do ubíquo, do senciente e do pervasivo, modificando, assim, a
forma como estamos no mundo e como o vemos.
Desde quando a interface gráfica do usuário veio a substituir as linhas de comando das linguagens de programação informática – transformando uma operação inóspita em algo absolutamente trivial, permitindo a popularização e consequente desenvolvimento das tecnologias digitais –, lidamos com uma simulação visual-tátil de um
ambiente simbólico de viabilidade semântica entre a cognição humana e o processamento informático (cf. JOHNSON, 2001) e construímos um contorno mais ou menos organizado de uma espacialidade que circunscreve as operações digitais que se desenrolam
no monitor do computador. O ―mouse‖, por exemplo, veio a funcionar como uma ―prótese‖ que estende a nossa mão para dentro da tela do computador, transformando o cursor numa parte de nós que toca e manipula os elementos do sistema de representação
que a interface materializa. Se, numa primeira investida, apresentamos alguma dificuldade de coordenação motora nesse procedimento, logo desenvolvemos a capacidade
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perceptiva-cognitiva que nos habilita a operar com destreza os elementos deste universo
extrafísico de semantização da informação digital. Desse ponto em diante, avanços tecnológicos como as telas sensíveis (touchscreen), redes wi-fi e móveis, sensores de movimento, sistemas de geolocalização etc. – e tudo isso em sinergia –, simplesmente ampliaram a espacialidade da interface do ecrã do computador para recobrir todos os espaços naturais, sobrepondo o ciberespaço ao próprio espaço físico (cf. AZEVEDO, 2013),
culminando no atual conceito de cibercidade (cf. LEMOS, 2003).
Diferentemente das coisas anteriormente inscritas em suportes planares de qualquer natureza, que se limitavam a expressar bidimensionalmente a semelhança entre o
que era representado visualmente e a configuração do mundo natural, conforme postulou Greimas (2004, p.75-96) ao refletir sobre a representação e a figuratividade na semiótica visual, atualmente, dadas as transformações elencadas logo acima, não é mais
possível estabelecer uma distinção clara da fronteira que antes separava ambos os sistemas. E se essa é a circunstância que envolve a produção de sentido na contemporaneidade, propomos novas perspectivas teóricas sobre o assunto – e o fazemos por inspiração do próprio Greimas, quando salienta que o reconhecimento daquilo que se representa se dá no âmbito da produção do significado, ou seja, no ―nível do crivo de leitura
comum ao mundo e aos artefatos planares‖ (GREIMAS, 2004, p.79), e além:
Se se tem de acrescentar que esse crivo [de leitura] é de natureza social, estando, portanto sujeito ao relativismo cultural, tem-se de admitir
que ele varia amplamente – mas não excessivamente – no tempo e no
espaço. Nessas condições, sendo cada cultura dotada de uma ―visão de
mundo‖ que lhe é própria, ela impõe por isso mesmo condições variáveis ao reconhecimento dos objetos e, consequentemente, à identificação das figuras visuais como algo que ―representa‖ os objetos do
mundo‖ (GREIMAS, 2004, p.80).

Neste sentido, é preciso reconhecer que os parâmetros socioculturais que regem
a cibercultura – marcados pela nova e intensa presença nas tecnologias digitais de comunicação e informação (LEMOS, 2003) – apontam para novas perspectivas sobre o
corpo (o que fenomelogicamente sente, experimenta), fazendo eclodir o ciborgue16 como paradigma da complexão humana na contemporaneidade e, portanto, que as condi16

O termo ciborgue deriva da junção das palavras inglesas cybernetic e organism, ou seja, "organismo
cibernético". Refere-se à introdução de dispositivos tecnológicos das mais variadas matrizes no corpo
orgânico, para efeito de substituição ou ampliação de capacidades naturais.
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ções de produção da significação encontram-se alteradas porque o próprio corpo encontra-se redimensionado frente à sua interação com os objetos do mundo. Isso se confirma
ao constatarmos que:
O corpo sempre foi um constructo cultural e está imbricado no desenvolvimento da cultura. Nesse sentido, o corpo da cibercultura é um
corpo ampliado, transformado e refuncionalizado a partir das possibilidades técnicas de introdução de micromáquinas que podem auxiliar
as diversas funções do organismo (LEMOS, 2003, p.07).

Em verdade, Marshall McLuhan (1974), desde a década de 1960, já havia formulado conceitos que tratam os meios de comunicação como extensões do homem.
Embora sob um ponto de vista alheio aos refinamentos das tecnologias digitais, McLuhan erigiu alicerces teóricos que permitiram a autores contemporâneos conjecturarem
sobre imbricamentos profundos entre os dispositivos e seus operadores, como é o caso
da teoria proposta por Vinícius Pereira (2008) sobre a simulação do mundo pela ―via
tátil-proprioceptiva-cinestésica‖17. Para o autor, a partir da profunda relação protética
estabelecida entre usuários e tecnologias digitais, a visualidade encontra-se numa situação de interdependência com outros mecanismos de percepção (em especial à propriocepção e a cinestesia18) para que daí se evidencie a experiência estética e, por fim, se
formule o sentido que dela decorre.
Encontramos relação entre a asserção de Pereira e os conceitos discutidos por
Landowski em ―Modos de presença do visível‖, quando este afirma que o corpo é convocado para conferir sentido àquilo que é visual (LANDOWSKI, 2004), propondo que
há algo entre o sensível e o inteligível.
E, mesmo que os suportes planares ainda se encontrem submetidos a coerções
que o diferem do mundo natural, a produção do sentido agora se dá de maneira diversa
das possibilitadas antes da Era Digital, pois há no interstício do sensível e do inteligível
17

Vinícius Pereira usa em seu texto ora a palavra ―propiocepção‖, ora ―propriocepção‖ – apesar disso,
não há diferenciação entre os termos em seu trabalho e, quando se propõe a referenciar o primeiro, usa
uma fonte que estabelece uma definição a partir do segundo. Diante de qualquer indistinção entre as terminologias em Pereira, seja em termos etimológicos, seja em caráter semântico, decidimos por utilizar em
nossas análises a palavra ―propriocepção‖, especialmente por estabelecer contato com o conceito também
explorado por Greimas (1973) e por Benveniste (1976).
18

Conforme Vinícius Pereira indica, ―Propriocepção pode ser entendido como o sentido que nos dá a
percepção do nosso corpo em relação ao seu interior e ao exterior. Próximo da cinestesia, que seria a
percepção do movimento do corpo, a propiocepção deve ser entendida como mais um sentido corpóreo‖
(PEREIRA, 2008, p.73)
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uma variável nova: enunciadores e enunciatários se ―projetam‖ (não como um ―duplo‖,
mas uma parte efetiva de si) para dentro do ciberespaço, ou seja, entram no espaço da
informação e se instalam nas telas informáticas – o que ―habita‖ o suporte e o que está
fora dele se colocam em situação de intercâmbio e mistura – transformando o mundo
natural e o virtual em espaços híbridos (AZEVEDO, 2013).
No exemplo do evento publicitário com RA empreendido pela marca Linx, analisado acima, é possível reconhecer que o reflexo do sujeito capturado e exibido no telão
é mais que uma simples projeção dele mesmo, pois que o indivíduo ―entra‖ no enunciado não simplesmente através de um desdobramento de sua imagem. Cremos que, ao
interagir com os elementos virtuais – no caso, a personagem ―anjo‖ –, não se dá uma
separação entre o narratário e o interlocutário (de acordo com nossa proposição inicial),
mas sim se estabelece uma relação de extensão de um para o outro, de forma que a imagem exibida funciona como uma prótese necessária ao narratário, através da qual o indivíduo poda ―atritar‖ com a personagem simulada pelo software da RA.
Pensar na projeção de si como extensão do corpo é algo que foi amplamente abordado por Marshall McLuhan (1974), desde o título da obra – Os meios de comunicação como extensões do homem – até a classificação e análise de dois grandes grupos de
tecnologias de comunicação: meios quentes e meios frios. Segundo o autor, quentes são
as mídias que possibilitam muito pouca ou nenhuma interação, como é o caso da fotografia, do cinema ou do rádio, pois que as mensagens distribuídas são prontas, fechadas
à intervenção. Por outro lado, as mídias frias são aquelas que colocam os seus usuários
numa arena proativa, em que há um ―lugar livre‖ passível de ser preenchido pela interação, como ocorre no uso do telefone. Para atualizarmos as perspectivas dos meios quentes e frios e aplicarmos sua lógica na cibercultura, podemos recorrer a André Lemos,
que, revisitando os conceitos de McLuhan e tratando especificamente de mídias digitais
contemporâneas, afirma: ―Hoje, os computadores e a rede mundial de informação (o
ciberespaço) são exemplos de media frios, onde a interatividade não só é estimulada,
como é a possibilidade mesmo de suas existências. Podemos dizer que, para esses sistemas, a interatividade é tudo‖ (LEMOS, 1997, p.8). Assim, ao pensarmos em interatividade midiática digital, estamos trazendo para a discussão algo além da tecnologia enquanto instrumento de viabilidade de comunicação entre sujeitos: o sistema técnico funciona como parte constituinte da interação e se coloca em sinergia com comunicantes.
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Com isso, queremos dizer que, ao contrário do que ocorria com o aparelho telefônico,
por exemplo, em que ―o que queremos fazer com ele é falar com o outro, não pegar o
telefone‖ (NEGROPONTE apud LEMOS, 1997, p.1), o circuito de comunicação disparado pela RA implica em entrar no meio digital, senti-lo (sensorialmente) e vivenciar os
seus contratos comunicativos, para que a interação ocorra. Dessa forma, a mensagem
não ―atravessa‖ o meio para conectar os indivíduos – a mensagem ocorre no e com o
ambiente simulado que preenche o telão do evento. Enunciador (materializado nas isotopias semânticas que o constituem) e enunciatário (pela imagem que é uma extensão de
si) funcionam como próteses que amplificam o campo perceptivo de ambos, fazendo
com que seja necessário rever o estatuto do que se passa em cenas enunciativas, pelo
menos em circunstâncias da natureza de que ora nos ocupamos, os dispositivos de RA.
É nesse sentido que acreditamos que o papel dos sujeitos da enunciação, e mesmo as
características do enunciado e da própria enunciação, assumem novos contornos ao lidarmos com dispositivos informáticos na atualidade.
A fim de conjugarmos as ideias acima com a enunciação e seus aspectos intrínsecos, seguiremos adiante com uma breve síntese das linhas de força conceituais que
envolvem a enunciação.

2.3. Referenciais teóricos sobre a enunciação, suas instâncias e categorias

Em obra que aborda especificamente o tema, Fiorin (2010) lembra que a enunciação é o ato que converte a língua, o conhecimento internalizado e compartilhado pelos
falantes de uma determinada comunidade (aspecto social), em fala, a realização desse
conhecimento (aspecto individual). Dessa maneira, a enunciação é o ato de ―dizer‖ que
produz o enunciado, o ―dito‖ – ou, segundo Benveniste, a apropriação da língua por um
ato individual (FIORIN, 2010, p.31).
Se, agora seguindo o ponto de vista de Greimas e Courtès, Fiorin pontua que a
enunciação é uma ―instância linguística logicamente pressuposta pela própria existência
do enunciado‖ (FIORIN, 2010, p.36), o autor justamente aprofunda o entendimento
sobre a enunciação, pois afirma assim que tudo o que é dito o é por um ―eu pressuposto‖, que pôs a linguagem em funcionamento e, portanto, se constitui como o enunciador
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daquilo que foi dito. Aquele a quem o eu pressuposto se dirige, o ―tu‖ – o outro, é o que
se constitui como o enunciatário.
Para seguir adiante, o autor esclarece que o enunciador não se refere àquela pessoa específica de ―carne e osso‖ que efetivamente construiu o enunciado, mas sim à
pessoa que é possível delinear a partir daquilo que está dado no enunciado. Ou seja, a
mensagem transmitida num texto não configura a voz do indivíduo que a transmitiu,
mas sim uma voz projetada, que, a partir do que foi dito, possibilita uma ―imagem‖ do
seu formulador.
Voltando a Benveniste, Fiorin esclarece que a enunciação é uma instância que
comporta categorias que marcam o enunciador no enunciado, categorias estas que instalam um conteúdo linguístico da ordem da pessoa, do espaço e do tempo. Em outras palavras: o sujeito, aquele que toma a fala, o faz a partir de um tempo e de um espaço
constituído no âmbito da subjetividade própria de si, a ser estabelecida no enunciado
pela competência inerente deste sujeito em organizar discursos segundo a forma como
vê o mundo (FIORIN, 2010, p.41-42).
Ainda segundo o autor, as categorias de pessoa, espaço e tempo não são restritas
a uma língua específica, mas sim estão presentes na fala de qualquer idioma. Assim é
que as categorias do enunciado funcionam como dêiticos (de dêixis, que, em grego, quer
dizer ―indicador‖) do eu, do aqui e do agora enunciados, que permitem que a situação
da comunicação seja compreendida pelo enunciatário – quem quer que seja. Dessa forma, as categorias de enunciação funcionam como ―coordenadas‖ para a interpretação
daquilo que foi dito, isto é, simplificadamente, a enunciação somente existe a partir de
um ―eu‖ que diz; ao dizer, esse ―eu‖ instaura um ―tu‖ (pessoas); e esse ―eu‖ determina
um ―aqui‖ e um ―agora‖ (espaço e tempo).
Através de mecanismos de debreagem e embreagem, as categorias da enunciação se projetam no enunciado. A debreagem se refere à operação que descola a enunciação de si própria e projeta no enunciado um ―não-eu‖, um ―não-aqui‖ e um ―não-agora‖
(FIORIN, 2010, p.43). Se as categorias envolvem pessoa, espaço e tempo, as debreagens podem ser de ordem actancial, espacial e temporal. Além do mais, quando se instalam no enunciado os actantes ―eu/tu‖, o espaço ―aqui‖ e o tempo ―agora‖ da enunciação,
acontece uma debreagem enunciativa, que estabelece no texto um efeito de subjetividade; ao passo que, quando se instalam no enunciado os actantes ―ele‖, o espaço ―algures‖
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e o tempo ―então‖ do enunciado, ocorre uma debreagem enunciva, que cria no texto um
efeito de objetividade.
Já a embreagem denota um efeito de retorno à enunciação, produzido pelas neutralizações de pessoa, tempo e espaço, assim como pela denegação da instância do enunciado. Tanto quanto as debreagens, as embreagens podem ser enunciativas ou enuncivas.
Enfim, o enunciador se desdobra na forma de um narrador (quem toma a palavra dentro do enunciado), tanto quanto o enunciatário se manifesta como um narratário
(a quem a palavra se dirige dentro do enunciado). Se o narrador, um actante já debreado,
dá voz a um outro qualquer no interior do texto, ocorre uma debreagem interna, facilmente identificável nos diálogos narrados, fazendo surgir no enunciado interlocutores
(quando projetados pelo narrador) e interlocutários (quando projetados pelo narratário).

2.4. Questões contemporâneas sobre o aparelho formal da enunciação

A instauração do sujeito pelas operações de instalação de pessoa, espaço e tempo
envolve um conjunto de conhecimentos que, como apresentamos sucintamente acima,
tem servido para análises semióticas de textos, sejam eles puramente verbais, plásticos e
até sincréticos. Afinal, a forma como a pessoa, o espaço e o tempo se colocam implica
em uma ou outra compreensão sobre os efeitos de sentido que permeiam os discursos de
toda ordem, o que é vital para que se faça a observação crítica sobre esses mesmos textos.
Dito isso, propomos aqui uma problemática: se as pessoas, os espaços e os tempos da contemporaneidade foram absolutamente abalados pela experiência proporcionada pelas tecnologias digitais, como pensar os dêiticos nos diversos textos hipermidiáticos que se constroem em ato? Adiante, exploraremos a categoria de pessoa, ampliandoa sob o prisma de algumas teorias contemporâneas da Comunicação que se alinham com
as perspectivas da cibercultura.
Conforme visto, a enunciação é desencadeada por um ―eu‖ que fala. Esse ―eu‖
se apresenta mais ou menos subjetivado (ou objetivado, dependendo do ponto de vista)
a partir de sua maior ou menor presença no texto. Se um discurso é desencadeado na 1ª
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pessoa do singular, é flagrante o efeito de subjetivação e a actorialização implica claramente um autor que se instala no cerne da enunciação. Mas a questão é: de que ―eu‖
estamos falando quando discursos são produzidos em ato e envolvem tecnologias digitais?
Para avançarmos sobre esse problema, é preciso antes destacar que a subjetividade pós-moderna ultrapassou tanto a unicidade cartesiana da modernidade que vem
suscitando diversos pensadores contemporâneos a afirmarem que testemunhamos atualmente uma ―crise da identidade‖ – e que o conceito de sujeito é algo que vem passando por uma transformação radical. Segundo Stuat Hall (2005), essa metamorfose da
identidade vai do fixo ao provisório, do unívoco ao múltiplo, do inteiro ao fragmentado.
As mudanças nos sistemas de significação e representação cultural, que incluem a fragilidade das instituições modernas (tais como família, escola, religião, trabalho, Estado),
novos paradigmas sociais (como a reformulação dos papéis sexuais, profissionais e políticos) e rupturas das fronteiras geográficas (principalmente os movimentos de globalização da economia e da comunicação) produziram efeitos intensos na constituição do sujeito, seja no que se refere a si mesmo, seja na sua relação com o mundo a sua volta.
Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como
não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade
torna-se uma ―celebração móvel‖: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (...). O sujeito assume
identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não
são unificadas ao redor de um ―eu‖ coerente (HALL, 2005, p.12-13).

Dessa forma, é lícito crer que os sujeitos, discursivamente falando, se tornaram
criaturas performáticas, capazes de assumir posturas flexíveis que os colocam ―em jogo‖ diante das mais diversas situações que possam vir a encontrar.
Trazendo a questão dos sistemas informáticos para a discussão em torno das identidades pós-modernas, Sherry Turkle (1997) alerta para a importância do computador no processo de descentramento do sujeito contemporâneo, pois o ecrã (a tela ou
display do aparelho eletrônico) funciona como uma ―janela‖ através da qual as pessoas
intercambiam com uma infinidade de possibilidades e, afeitos a essa disponibilidade,
desenvolvem uma capacidade ―metamorfa‖, ou seja, de assumir faces múltiplas diante
do universo de experiências que colecionam pelas redes digitais.
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(...) As janelas tornaram-se uma poderosa metáfora para pensar no eu
como um sistema múltiplo e fragmentado. O eu já não se limita a desempenhar diferentes papéis em cenários e momentos diferentes (...).
A prática vivida nas janelas é a dum eu descentrado que existe em
muitos mundos e desempenha muitos papéis ao mesmo tempo (TURKLE, 1997, p.18).

Em acordo com as hipóteses que temos elaborado, vale grifar que Turkle se refere claramente a um ―eu‖ que se desdobra em vários mundos e papéis ao mesmo tempo19
– portanto, vocacionado a concomitâncias, mais do que hábil em transitar por lugares ou
modificar dessa para aquela a sua forma de se representar.
Por este caminho, é natural crer que a projeção de pessoa na construção de enunciados atualmente ganha contornos de simultaneidade, principalmente se considerarmos
a produção de discurso em ato envolvendo dispositivos digitais, o que coloca os actantes da cena enunciativa numa posição que requer uma performance mais elaborada, em
sintonia com o regime de interação que Eric Landowski (2009) classificou como ajustamento. Indo além, consideramos que é na flexibilidade identitária que a gestão das
relações entre os atores se amplia consideravelmente em termos de criação de sentido, –
e o ajustamento se revela nos desdobramentos que são frequentes em processos relacionais ocasionados por intermédio de dispositivos digitais.
Decerto, as interações em regime de ajuste, como visto anteriormente, lidam
com competências mais ―livres‖, que inspiram um fazer-sentir, para além da dissuasão
(LANDOWSKI, 2009, p.48). Daí, Landowski marca a ―liberação‖ que o regime de ajustamento dá às interações possíveis, pois que amplia sobremaneira as possibilidades de
emergência de sentidos, dado que a imprevisibilidade é o que governaria a interação,
eliminando a antevisão planificada por esse ou aquele sujeito da interlocução. A partir
desse ponto, incluímos o ponto de vista de que é num contexto de subjetividades mais
elásticas, tal como se concebe em consonância com a visão das identidades descentradas
pós-modernas, que se organizam interações ajustadas mediadas por sistemas informáti-
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Ainda segundo a autora, a então ―crise da identidade‖ de forma alguma se refere a um tipo de ―morte‖
da concepção de sujeito, mas, inversamente, reforça a ideia de que uma matriz multifacetada é em si uma
modalidade identitária – exatamente a que caracteriza os sujeitos na pós-modernidade. Apesar disso, a
própria noção de ―eu essencial‖ não é subvertida, até porque, de acordo com Turkle, na rede "as pessoas
são capazes de construir um eu ao flertar com muitos eus" (TURKLE, 1997, p.235).
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cos. E é no compasso das simultaneidades que o ―eu‖ contemporâneo vive e se expressa
nesses sistemas, ocasionando novos processos de projeção actancial.
Vale, ainda, a relativização dessa proposta, no sentido de que, em textos ―canônicos‖, como uma obra literária ou mesmo numa obra de arte plástica, o eu manifesto/projetado, possa tranquilamente ser interpretado na forma metodológica que as teorias da enunciação já consubstanciaram. Contudo, insistimos que, aqui, alargamos tais
conceitos, considerando que intentamos aplicar a base teórica da Semiótica a novas cenas enunciativas, que se constroem em ato e mediadas por dispositivos digitais próprios
de diversas situações semióticas da contemporaneidade.

2.5. O dêitico de pessoa alargado pelas tecnologias da cibercultura

Já afirmamos que somos particularmente guiados pela matriz semiótica que tem
se ocupado da produção de discursos em ato, com franca inspiração na Sociossemiótica
de Eric Landowski, seja pelas suas próprias proposições, seja pelas contribuições dadas
por Ana Claudia de Oliveira. Portanto, mesmo que reconheçamos que, em ações de realidade aumentada, a marca instaura-se na situação como enunciadora – tal como propomos mais acima – e o transeunte/consumidor, como enunciatário, reconhecemos que é
na e pela interação que este tipo de discurso se processa e possibilita a emergência da
significação (OLIVEIRA, 2008, p.30), implicando num fazer fenomenológico mútuo
entre os sujeitos da comunicação – sensivelmente diferente do que ocorria em processos
interativos instalados em ―textos prontos e acabados‖, como os textos literários ou jornalísticos, um quadro ou um filme etc. –, de modo que uma coimplicância deve ser levada em conta. Enfim, a questão envolve como tratar:
(...) as configurações comunicacionais que estão em processamento,
assim como os enunciados que elas produzem, cuja marca distintiva é
o fato de suas instâncias enunciativas continuarem a se desenrolar ao
mesmo tempo em que com elas interagimos no nosso fazer interativo.
Assim o destinatário é levado, enquanto enunciatário, a feicionar na
interatividade com o destinador, o enunciador, o enunciado (OLIVEIRA, 2008, p.29).
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A totalidade de sentido só pode ser percebida se estas perspectivas estiverem sob
nossos focos. Pois, de outra forma, não há como conceber o encontro do sujeito que
participa da situação com o discurso em si (OLIVEIRA, 2008, p.30). Mas se, na assertiva de um fazer conjunto, é necessário acatar que uma relação de coimplicações se estabelece e rege todo o processo.
O sujeito que adentra a situação comunicativa textual encontra, na e
pela interação com o sujeito do discurso, quais são os mecanismos da
construção que o ‗competencializam‘, por transformações promovidas
pelas modalidades ou por um refinamento das modulações de suas
competências, a reoperar as relações em ato, os modos de estar e agir
juntos e poder operar o vir a ser do sentido (OLIVEIRA, 2008, p.30).

Assim é que na situação semiótica que envolve a ação de realidade aumentada
promovida pela marca Linx, capturando (mas pondo em diálogo) os transeuntes, identificamos um fazer conjunto; de forma que, apesar de na totalidade da ação reconhecermos a marca como enunciadora principal (como já dito acima), na duração da construção do discurso em ato, o enunciatário é levado a assumir uma postura enunciadora,
mesmo que se pondo em relação com um código previamente programado pela ação de
publicidade e marketing.
Ou seja: se, pelo ponto de vista da marca, as possibilidades de interação e simulação dadas pelos personagens interlocutores que figuram na tela estão préestabelecidas, revelando uma estratégia de manipulação/programação que apenas cria
um efeito de sentido de diálogo com os indivíduos que passam pela rua e participam do
―evento‖; do ponto de vista dos participantes, uma série de competências e modalizações são movimentadas no processo de interação, que obrigam o sujeito a se colocar
numa disposição ―proativa‖ (enunciadora) diante da interlocução com as personagens da
marca, para assim se adaptar ao fazer conjunto e ―modificar-se para modificá-lo‖ (como
visto anteriormente nas situações com realidade virtual).
Esse é o caminho para reconhecermos que os enunciatários, em relação forçada
com textos hipermidiáticos e avançados da cibercultura, como no caso que ora estudamos, são levados a se integrarem na cena semiótica em construção e são capturados para
a narrativa pelos dispositivos informáticos digitais contemporâneos. E o são através de
um processo complexo de confusão entre debreagem e embreagem, pois que a sobreposição da pessoa em uma zona que hibridiza o concreto e o virtual, ao mesmo passo que
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descola o sujeito e o projeta no enunciado também neutraliza a projeção e o coloca de
volta à sua enunciação, num vai e vem tão frenético que se torna impossível determinar
quando o sujeito está debreado ou embreado, revelando características de discursos produzidos na cibercultura que não foram experimentados em circunstâncias pretéritas.
É como se houvesse uma ―multibreagem‖, que seria, então, esse efeito de sentido resultante de uma impossibilidade de definição de quando o sujeito se encontra debreado ou embreado em relação ao enunciado e que implica esse caráter multifacetado
que é conferível em situações semióticas que envolvem tecnologias digitais como a da
realidade aumentada.

Figuras 03, 04, 05, 06, 07 e 08: frames do filme demonstrativo da ação de Link
(0:18‘83‖, 0:19‘33‖, 0:19‘57‖, 0:20‘73‖, 0:21‘17‖ e 0:21‘67‖, respectivamente).

Na figura 03, observamos um ―rapaz‖ (passante da estação Vitória) assumir um
lugar na área demarcada no chão pela marca Linx e, por isso, automaticamente ser cap-
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turado para uma interação caracterizada por um fazer conjunto e que produz um discurso que se constrói em ato. Neste ponto, conforme propusemos mais acima, o destinatário se voluntaria para participar do programa narrativo da interação estabelecida pela
marca anunciante – é o que o caracteriza como narratário, já que tomamos a marca Linx
como instância enunciadora e o evento promovido por essa marca na estação de trens
como a instância narradora.
Como, neste ponto, o telão simultaneamente exibe a performance do ―rapaz‖20, é
disparado o discurso da ação promocional: a imagem projetada do ―rapaz‖ se desdobra
numa figura interlocutária que busca estabelecer uma interação com o ―anjo‖ personagem da campanha, interlocutor do enunciado (que aparece no momento retratado pela
figura 04).
Ainda na figura 03, percebemos que o ―rapaz‖ direciona seu olhar para o chão e,
portanto, tem sua atenção voltada para o lugar concreto, ali no pátio da estação de trens,
cenário da enunciação. O surgimento do ―anjo‖ na tela leva a concentração do ―rapaz‖
para o painel, agora conforme a figura 04, retirando-o do eixo da enunciação e deslocando-o para o enunciado da ação promocional de Linx. Neste movimento, do ponto de
vista do ―rapaz‖, se dá uma passagem de um estado de embreagem para um estado de
debreagem – o ―rapaz‖ é forçado a se instaurar no discurso pelo impacto da chegada do
―anjo‖ interlocutor.
O efeito de realidade é enorme, pois o ―anjo‖ é constituído por sistema informático de altíssima resolução e tratamento estético acurado, o que lhe confere fina silhueta
de proporções alinhadas com as dimensões dos sujeitos capturados pela câmera, deslocações coerentes com o espaço-tempo reproduzido, apresentação cromática compatível
com o cenário que adere à cena retratada e uma figuratização fantástica, somente possível pela ação da excelente simulação computacional, forjando algo crível e, paradoxalmente, impossível nas experiências do mundo real vivido. A sensação, enfim, é a de que
um ―anjo‖ se presentificou de fato, está ali em interação com o ―rapaz‖ – com sua bele-
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Importante destacar que as figuras 03, 04, 05, 06, 07 e 08 são imagens que conferem com o que foi
exibido pelo telão da ação promocional de RA da Linx. São cenas que demonstram o enunciado discursivisado, porém, ao mesmo tempo, refletem a atitude narratária do interlocutor (―rapaz‖), isso porque o
discurso da tela é construído ―ao vivo‖ e, em parte, espelhando o plano capturado pela câmera (ao qual se
somarão as imagens computacionais do ―anjo‖, ampliando a cena apreendida – daí, inclusive, a expressão
‗realidade aumentada‘).
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za estonteante, indumentária específica, asas volumosas e até a auréola de luz sobre a
cabeça.
O choque da aparição de um ―anjo‖ ao seu lado no telão impele o ―rapaz‖ a verificar se a representação confere com a realidade concreta que lhe cerca no mundo físico,
obrigando-o a volver seu olhar de volta ao seu redor contíguo (figura 05). Ele constata
que, apesar do ―anjo‖ estar ao seu lado no enunciado apresentado no display gigante, no
universo natural a figura mítica não existe. Nessa fração de segundo, para certificar (ou
não) o que mostra a tela, o ―rapaz‖ precisou embrear, ou seja, reassumir o lugar da enunciação.
Como a constatação da ausência da personagem ―anjo‖ no mundo concreto não
interrompe sua performance na cena produzida na tela – e a potência da interação exige
a atenção renovada do interlocutário –, o ―rapaz‖ devolve sua concentração para frente e
para o alto, na direção do enunciado formulado (figura 06), mais uma vez se debreando
em sua porção instalada no discurso.
De novo, a força do efeito de realidade parece confundir completamente o ―rapaz‖: o ―anjo‖ está ali, ao seu lado – é o que mostra a imagem que ―espelha‖ a ele próprio e seus gestos, o lugar em que se encontra naquele momento, as pessoas que figuram
ao fundo. Seu semblante revela certo atordoamento, como quem imagina ―o que está
acontecendo?‖, ―afinal, esse ‗anjo‘ está aqui?‖. Mas, repetindo a direção do olhar para o
plano da enunciação, para seu lado (figura 07), novamente embreado, é obrigado a reconhecer que se trata de uma figura virtual, um objeto digital, programação de dados
binários, que circula no display informático, compõe a cena enunciada, participa e complementa o discurso em ato e, por tudo isso, se circunscreve ao que se desenrola apenas
no telão. Relativamente conformado, neste instante (figura 08), retoma a sua imagem
projetada, se debreia de novo, e, a partir daí, reassume o seu papel na narrativa/discurso
em andamento.
Ora, esses movimentos indicados de entradas e saídas, do enunciado em direção
à enunciação e daí de volta ao enunciado, sequencial e intermitentemente, tal qual descrevemos, se desenvolveu numa duração de apenas 0:2‘84‖ (dois segundos e oitenta e
quatro centésimos). Notamos que a frequência de encaixes e desencaixes se dá em proporção direta à intensidade da aceleração do acontecimento, isto é, o sujeito se alterna
em estados de debreagem e embreagem num curtíssimo espaço de tempo, o que cria um
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efeito de simultaneidade desses estados – temos aí um exemplo da multibreagem que
propomos.
Ocorre que esse efeito de multibreagem não cessa aí. A essa altura, já dotado de
uma organização cognitiva mínima para perseverar na interação estabelecida pelo discurso posto em ato, em consequência de uma certa competência recém-adquirida pela
atividade sensório-perceptiva (e, por isso, ainda insegura, insipiente, imperita, claudicante), o ―rapaz‖ ensaia interatuar com o interlocutor (―anjo‖), de forma gestual, desenvolvendo uma habilidade tátil-proprioceptiva-cinestésica, tal qual abordamos anteriormente, que requer insistentes e contínuos encaixes e desencaixes do enunciado, de maneira a ―testar‖ a efetividade da performance que empreende.
Assim é que, ao longo de toda interação discursiva estabelecida entre os interlocutores, a todo instante o ―rapaz‖ coordena sua postura e gestualidade entre o que observa em si e no seu entorno do corpo no mundo natural (embreado, por um lado) e o
que vislumbra na cena enunciada no plano virtual (debreado, por outro lado). Essa articulação entre o âmbito da enunciação e o do enunciado parece condição para a eclosão
da significação, tendo o ―corpo próprio‖ do ―rapaz‖ – esse ―centro de referência para a
dêixis‖ (BENVENISTE, 1976, p.45) – o eixo capaz de constituir uma dinâmica proprioceptiva complexa a tal ponto que disponha para funcionar a ―semiótica da situação‖
(FONTANILLE, 2005, p.24). Mais que isso, esse vai e vem da enunciação para o enunciado e vice-versa, num efeito de simultaneidade, é o que, enfim, permite a conjugação
entre o que se processa no mundo natural e o que se passa na cena discursivisada, de
modo que voltamos a insistir que o ―rapaz concreto‖ da enunciação e o ―rapaz representado‖ pelo desdobramento da sua imagem na tela não constituem duas instâncias relativamente independentes, mas, ao contrário, uma instância como uma extensão da outra –
o que nos remete aos conceitos de ―prótese‖ e de ―ciborgue‖.
Repensando Benveniste (1976, p.45), vemos o corpo fenomenológico do ―rapaz‖
do caso que analisamos como um ―operador semiótico complexo‖ de ―múltiplas facetas‖, que agora é potencializado pela tecnologia de RA (que amplia as possibilidades
sensíveis do corpo) e produz uma semiótica que conecta e articula os universos concreto
e virtual, alargando as possibilidades de instalação da pessoa no enunciado.
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Figuras 09 e 10: frames do filme demonstrativo da ação de Linx
(0:26‘33‖ e 0:27‘00‖, respectivamente).

Observamos as figuras 09 e 10: ao realizar os movimentos e gesticular com o
tronco, cabeça e, principalmente, com os braços, o ―rapaz‖ desloca sua atenção da dimensão física para a virtual, passando do concreto ao representado, tanto quanto opera
ao contrário, tudo isso alternada, contínua e rapidamente, buscando assim manejar o
controle de si (proprioceptivo e cinestésico) para efetuar uma interação satisfatória com
o ―anjo‖.
Ao ver sua imagem projetada, inteira e inserida num cenário delimitado pela tela, o ―rapaz‖ deveria tomá-la como um ―outro‖, num efeito de objetividade natural, pois
sua configuração enquadrada no enunciado funcionaria como uma personagem que atua
em terceira pessoa num discurso integral, autônomo, forçando uma independência pressuposta do narratário sobre o interlocutário, tal como seria corriqueiro nas instalações de
sujeito em textos canônicos. Sob a perspectiva dos princípios teóricos da categoria de
pessoa, tal papel representado deveria estabelecer uma ―outra pessoa‖, um ―eco‖ de um
sobre o outro (BENVENISTE apud FIORIN, 2010, p.41). Contudo, além do discurso
ser produzido em ato (o que, nesse caso, já complexifica as relações entre as instâncias
pressupostas), é impossível a projeção da imagem do ―rapaz‖ se disjungir completamente do próprio ―rapaz‖, dado que seu corpo sensível não possibilita que a experiência do
discurso enunciado se aparte da experiência do ato da enunciação.
A partir do que se tem refletido sobre o sujeito da cibercultura (cf. LÈVY, 1999;
LEMOS, 2002; 2003; PEREIRA, 2008), acreditamos que, pela via tátil-proprioceptivacinestésica, o ―rapaz‖ projetado age como uma extensão do próprio ―rapaz‖ projetor, e
não como algo essencialmente ―fora de si‖. Dessa maneira, se a multibreagem actancial
é algo que confunde continuamente debreagens e embreagens como já dissemos, temos
nisso um caminho para propor também que a instância de instalação de pessoa não só
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delega vozes, mas também vive as vozes projetadas quando os discursos são mediados
por tecnologias de RA.
Mais ainda, independente de toda programação de software e hardware ter sido
arquitetada pela marca enunciadora, sob a ótica do transeunte/participante da ação de
realidade aumentada, há sempre um aprisionamento a uma enunciatividade (e nunca a
uma enuncividade), pois que os efeitos de subjetividade são incontornáveis: o interlocutor é colocado em uma disposição de primeira pessoa, invariavelmente.
Dito de outra forma, como o interlocutor se vê na tela da situação analisada –
não como uma simples projeção, que lhe facultaria se ter como um ―ele‖, mas como
uma extensão de si promulgada pela máquina que o captura e leva uma parte dele (inclusive que lhe afeta estesicamente) para o telão – a multibreagem actancial se dá de
forma enunciativa. Dessa forma, as simultaneidades da categoria de pessoa acabam sendo uma condição inexorável da qual os indivíduos capturados se encontram (mesmo que
sem o perceber) incapazes de se desvencilhar.

Figuras 11 e 12: frames do filme demonstrativo da ação de Link que demarcam o mesmo momento da
situação semiótica, o primeiro pela imagem enunciada no telão e o segundo enfocando a cena enunciativa.

Vale finalizarmos nossa análise voltado-nos para as figuras 11 e 12, nas quais
podemos observar que, após transcorridos alguns instantes, já mais adaptado às novas
prerrogativas da interação mediada pelo dispositivo de RA e mais competente para a
performance, o ―rapaz‖ acaba por ensaiar uma encenação e desempenhar um papel efetivo no enredo da ação promocional da marca Linx. É possível constatar que a direção
do seu olhar ainda se alterna frequentemente entre o enunciado e a enunciação, mantendo a perspectiva de encaixes e desencaixes em efeito de sentido de simultaneidade entre
a atenção que dedica ao telão e ao seu redor no mundo natural, conservando a multibreagem actancial por todo o intervalo de tempo em que se desenrola a situação semiótica.
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Se, na prática, muito rapidamente o sujeito se acostuma às exigências da comunicação desse novo tipo de construção discursiva (seja no aspecto sensório, seja no cognitivo), precisamos reconhecer que o trato intenso e contínuo com os mais diversos
gadgets da Era Digital, em parte, têm favorecido o desenvolvimento da perícia necessária para os indivíduos estabelecerem relações comunicativas satisfatórias através de novas tecnologias. Além do que, esse tipo de aptidão para a complexidade em lidar com
variações de si, como ocorre na operação da multibreagem, parece se alinhar com toda
uma série de habilidades humanas que se inserem na constituição do sujeito pósmoderno da cibercultura – fractal, multifacetado, disposto para muitas expressões de si,
o indivíduo contemporâneo encontra na experiência com a realidade aumentada a facilidade que as telas oferecem (cf. TURKLE, 1997) para exteriorizar seus múltiplos ―eus‖.
Dessa forma, acreditamos que a multibreagem, na sua manifestação actancial, concretiza toda uma série de proposições teóricas que dispõem sobre o sujeito da atualidade.
Assim, a ação promocional de Linx alcança seus destinatários explorando seus
corpos sensíveis e suas predisposições para a multiplicidade de seus ―eus‖ e para as extensões de si. Cremos que, na condução das coisas nessa forma, tal aspecto seja absolutamente estratégico, da parte da marca promotora do evento, pois coloca em ação um
processo que explora sensações, sensorialidades e efeitos estéticos – para de novo lembrar Greimas (2002), em Da imperfeição – que são fundamentais para atribuição do
―valor‖ a se buscar conjunção no programa narrativo da ação de realidade aumentada: a
experiência.
Seguimos considerando que alguns pontos, como os abordados nesse capítulo, se
revelam como apostas interessantes de serem feitas – inclusive porque colocam a Semiótica e a Comunicação não só em correspondência, mas, mais que isso, provocam-nas a
refletir mais ainda sobre os fenômenos ainda muito novos que experimentamos nesses
tempos de exortação aos contatos com tecnologias onipresentes. Adiante, nos próximos
capítulos, intentamos discutir como as categorias de espaço e de tempo se comportam
diante das circunstâncias postas em movimento até agora, de maneira a refinar e corporificar a lógica da multibreagem posta até aqui.
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CAPÍTULO 3 – Multibreagem espacial: ampliação do espaço

A ―cidade digitalizada‖ oferece aos cidadãos conectados toda sorte de entrega de
produtos, possibilidade de pagamentos por homebanking, novos vínculos de trabalho in
home, serviços públicos e privados. Mas também, na mobilidade urbana, o transeunte
pervaga pela ―cidade digitalizada‖ sempre que se utiliza dos cada vez mais indispensáveis cartões magnéticos multiserviços, terminais eletrônicos, pedágios automáticos e,
principalmente, no uso de dispositivos portáteis (COSTA, 2004). E assim, novos efeitos
incidem sobre as experiências dos indivíduos e, por isso, a ideia de ‗acesso‘ explode em
sentidos, ou seja, infindáveis pontos eletrônicos estão distribuídos em todos os recantos
da cidade, ocasionando um tráfego de dados infinito sobre tudo o que se passa.
Uma nova fase de convívio entre espaço e tecnologia vem afetar o imaginário
social sob uma ótica absolutamente nova: a formação dos ―espaços híbridos‖. Se até há
bem pouco tempo os espaços virtuais eventualmente eram acessados pela internet fixa,
os espaços híbridos hoje emergem da proliferação radical dos dispositivos que atravessam a vida dos sujeitos aonde quer que se vá. Isso estende a noção de ciberespaço para
um universo onde a interface do computador se sobrepõe ao espaço físico, um espaço de
mistura, onde as fronteiras de um e de outro se esmaecem, se tornam rarefeitas. As interfaces, ―o conjunto de programas e aparelhos materiais que garantem a comunicação
entre o homem e a máquina‖ (BRUNO, 2001, p.196), estão presentes em todos os lugares, de todas as formas, pois que as tecnologias móveis acompanham os usuários onde
quer que eles estejam. O ciberespaço, portanto, se enlaça aos espaços concretos, relativizando a experiência de espaço e mobilidade dos sujeitos contemporâneos.
Partindo desse princípio, este capítulo se propõe a promover uma investigação
sobre as formas de se representar e indicar o espaço em discursos produzidos no contexto da Cibercultura. Para tanto, além do estudo de um caso emblemático que funciona
como corpus de análise (trata-se de um evento publicitário que se utiliza de tecnologias
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de RA para a marca Disney Parks realizado numa rua da cidade de Nova York), propomos um percurso por sobre o imaginário espacial no mundo ocidental, procurando, com
isso, compreender as transformações ocorridas na forma de se perceber os espaços representados, especialmente em textos visuais. Compreendemos ser esse um caminho
profícuo para, inicialmente, organizarmos o pensamento sobre as debreagens e embreagens espaciais em objetos plásticos, para, em seguida, ocuparmo-nos da atualização
desses conceitos diante das novas circunstâncias oferecidas pelo universo cibercultural.

3.1. Disney Parks: semiotizando o mundo mágico de Disney

Nos dias 17 e 18 de novembro de 2011, a Times Square, uma das principais áreas de confluência de Nova York, praticamente parou: tanto os habitantes quanto os
turistas da ―Big Apple‖ queriam ver e participar da ação promocional desenvolvida pela
Disney Parks21 envolvendo a tecnologia de realidade aumentada.
O evento foi amplamente divulgado através dos perfis oficiais da empresa nas
mídias sociais (Facebook, Twitter etc.) e bastante compartilhado pelos internautas em
suas redes sociais virtuais, transformando a promoção da Disney no acontecimento público extraordinário daquele final de semana na cidade, ocasionando um fluxo excessivo
de pessoas para o lugar. Ao longo da performance, os próprios participantes e assistentes também registraram a ação através de seus dispositivos digitais e se encarregaram de
ampliar exponencialmente sua divulgação, contribuindo, assim, para o aporte de público
durante o ocorrido.
A ação publicitária consistia no uso de um telão de 60 pés de altura (cerca de
18,3 metros), montado em cima da fachada da loja, que exibia, em tempo real, a imagem das pessoas que se posicionavam num círculo determinado do outro lado da rua,
em frente ao estabelecimento.
Enquanto os enunciatários (transeuntes) viam suas próprias imagens ―ao vivo‖
na tela gigante, simultaneamente interagiam com os famosos personagens do universo
21

A Walt Disney Parks and Resorts, ou simplesmente Disney Parks, é uma empresa subsidiária da Walt
Disney Company que é responsável pela concepção, construção e gestão de parques temáticos, o que
inclui a comercialização de pacotes turísticos que incluem hospedagem e acesso a entretenimentos nos
resorts e parques temáticos atrelados ao chamado ―mundo mágico de Disney‖ (ver:
https://disneyparks.disney.go.com).
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ficcional da Disney: Mickey Mouse, Minie, Pato Donald, Pateta, Sininho, Branca de
Neve, Capitão Gancho etc.

Figura 13: imagem extraída do Blog institucional da Disney Parks
(http://disneyparks.disney.go.com/blog/2011/11/disney-characters-make-virtual-memories-in-times-square)

Direcionando olhares semióticos para a situação compreendida no evento em si
– e, portanto, mais uma vez, considerando a ―prática semiótica‖ como um discurso passível de análise (Cf. FONTANILLE, 2005) –, nesse caso, tomamos a marca Disney como instância enunciadora a estabelecer uma interação com os passantes, o que resulta
num enunciado complexo, que embute nele próprio efeitos de instalação dos sujeitos da
comunicação na seguinte medida: Disney, marca promotora da ação, de um lado, no
papel de enunciador e transeuntes, enquanto enunciatários, de outro; numa debreagem
em primeiro nível, o evento proposto assume a forma da instância narrador e os indivíduos capturados pelo enquadramento da câmera desdobram-se em narratários; enfim,
numa debreagem em segundo nível, os personagens do mundo da Disney figuram como
interlocutores e as imagens projetadas que representam as pessoas capturadas pela câmera se colocam no enunciado como interlocutários.
Sobre o programa narrativo do enunciado agora em questão, encontramos a
mesma disposição já notada em capítulos anteriores e, portanto, identificamos uma recorrência a ser tomada como referência em eventos publicitários que se utilizam de dispositivos de RA: semanticamente, o projeto de aquisição, mais uma vez modalizado
num fazer participar, leva o destinador a buscar a experiência como objeto-valor; sinta-
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ticamente, é apresentado um enunciado de fazer, que mistura a performance com a aquisição de competências, com vistas ao gozo da experiência.
Também reconhecemos recorrências na estrutura do enunciado em nível discursivo: os temas e figuras que recobrem a narrativa são extraídos do ―universo da marca‖
propositora do evento (personagens famosos de Disney World, nesse caso), que, de novo, se materializam digitalmente no telão para, enquanto interlocutores, interagirem
com os enunciatários – que mais uma vez assumem a forma de interlocutários através da
projeção de suas próprias imagens.
A identificação das recorrências assinaladas começa a nos fazer crer que é possível conferir um certo grau de estabilidade às proposições semióticas sobre ações promocionais de marcas que usam recursos de RA – e assim delinear um percurso de análise que pode servir de modelo e, principalmente, de ponto de partida para o estudo do
sentido em objetos dessa mesma natureza. Entretanto, obviamente, cada evento em si
apresenta uma riqueza de sentidos tal que, dada a confirmação das recorrências mencionadas, podemos extrair o que é particular em cada caso.
Especificamente sobre o evento da Disney Parks na Times Square, pretendemos
salientar uma peculiaridade: a ação se desenrola na rua (mais que em qualquer rua, numa das vias mais importantes do planeta!). É claro que as promoções com dispositivos
de realidade aumentada tendem a ocorrer em locais públicos, nos quais haja natural circulação de pessoas, para que seja possível que os enunciatários (ou seja, os públicosalvo) possam ser capturados e inseridos nos enunciados, da forma como já foi abordada
neste trabalho. Todavia, os eventos analisados nos capítulos 1 e 2 ocorreram em ambientes que, apesar de públicos, ensejavam algum nível de controle sobre os circulantes
(no caso do National Geographic Channel, um shopping center; e no do Linx, uma estação de trens).
O fato da Disney Parks ousar enlaçar pessoas para uma interlocução em pleno
―centro nervoso‖ de uma grande cidade nos chama atenção para a questão da espacialidade envolvida em situações como a que ora analisamos. De pronto, não temos dúvida
de que os personagens da Disney (Mickey e cia.) criariam um grande frisson em pessoas
de qualquer idade (especialmente crianças) e em qualquer lugar do mundo. Mas particularmente em Nova York, os personagens (bem como os seus interlocutores – os fãs)
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automaticamente são atingidos e, consequentemente, ―contaminados‖ pela magia própria que já está instaurada no imaginário coletivo sobre a ―Big Apple‖.
Assim é que acreditamos que o espaço do mundo natural participa ativamente da
construção discursiva desencadeada pela ação promocional, numa circunstância em que
o espaço material se desdobra no discurso simultaneamente à debreagem actorial. Ou
seja: no exemplo em questão, um pedaço de Nova York penetra o telão acima da loja da
Disney Parks junto com os sujeitos capturados pela câmera. Quando o cidadão ou turista nova-iorquino é transportado para a cena elaborada pelo evento publicitário da Disney, nela também é refletido o ―espaço concreto‖ que o indivíduo de ―carne e osso‖ ocupa. O dêitico de lugar, portanto, indica aquele lugar específico que a câmera enquadra, só que virtualmente – tal qual o dêitico de pessoa projeta o sujeito, também virtualmente.
Evidentemente, é intrínseco ao espaço específico de Nova York um sentido de
lugar cosmopolita, ―up to date‖ com a vanguarda cultural e tecnológica do mundo, um
universo recheado de ideias relativas ao urbano espetacular, a um mundo extraordinário
que, inexoravelmente, colabora com a narrativa constituída, produzindo efeitos de sentido que reforçam mensagens inerentes ao enunciatário (Disney), sobretudo quando o
recorte nova-iorquino em questão é a Times Square, que agrega significações relacionadas à diversão, à distração e ao entretenimento.
Por outro lado, é preciso reconhecer que o espaço retratado não é absolutamente
fiel ao lugar espelhado. A presença dos personagens da Disney evoca automaticamente
o Mundo Maravilhoso da Disney (―Wonderfull Disney World‖), considerando que essa
formação quimérica também está presente com força no imaginário social contemporâneo. Dessa maneira, o lugar ocupado por Mickey, Donald, Sininho, Cinderela e seus
companheiros torna-se um ambiente místico, envolto da magia própria de um cenário de
fábulas que um esforço de comunicação quase secular22 da empresa The Walt Disney
Company construiu junto ao público comum.
Um e outro espaços (o concreto e o fantasioso) se justapõem num complexo dimensional (manifesto no telão) que combina a representação de um com a simulação do
outro – tal qual os termos representação e simulação são tomados nesta tese (ver capí22

Um dos maiores conglomerados de entretenimento do planeta, a empresa multinacional estadunidense
de mídia de massa The Walt Disney Company foi fundada em 16 de outubro de 1923, de acordo com a
enciclopédia livre Wikipédia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company.
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tulo 1). Vale assinalar que os recursos tecnológicos digitais que a ação de realidade aumentada utiliza são fundamentais (até condicionais) para que se estabeleça essa ―fusão‖.
Destarte, parece lícito crer que o discurso apresentado no telão tem como ―pano
de fundo‖ uma composição espacial que amalgama o espaço excepcional nova-iorquino
e o espaço fantástico de Disney World, tendo como produto dessa mistura algo que reforça a mensagem da marca Disney Parks – afinal, os Parques da Disney se propõem a
ser justamente essa mesma mistura de excepcional e fantástico; e a aquisição de ingressos para os parques temáticos da Disney funcionaria como o passaporte para a interseção de um com o outro.
Desse modo, dentre as diversas análises semióticas possíveis de se estabelecer
sobre o objeto em foco, observando a questão do espaço, é possível destacar uma intencionalidade que se encontra subjacente e se revela a partir da decomposição dos dêiticos.
Decerto, se o exame da categoria enunciativa de espaço pode ser feita da forma
que propusemos acima, é porque reconhecemos que a experimentação da espacialidade
através de objetos plásticos requer pôr em funcionamento conceitos que articulam o
sensível e o inteligível na constituição da semiose, conforme propõe Landowski: ―a reflexão sobre o estatuto da significação na experiência estética conduz a rechaçar a concepção herdada da tradição que consiste em opor a sensação à cognição‖ (LANDOWSKI, 2005, p.93).
Por esse caminho, para dar conta de como funciona o processo que desencadeia
o sentido da espacialidade em objetos visuais, propomos realizar a seguir um roteiro que
procura desvendar aspectos da percepção sensória do espaço em objetos visuais – em
outras palavras, procuramos realizar uma espécie de arqueologia do espaço na representação plástica, buscando culminar nossa caminhada nas articulações que o sensível e o
cognitivo estabelecem em tempos ciberculturais, através do ciberespaço.

3.2. O dêitico espacial na experiência visual
No momento em que o sujeito se instala no enunciado na forma de um ―eu‖,
como já visto aqui, ele automaticamente estabelece um ―tu‖, a quem o texto de dirige.
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Da mesma forma, a esse ―eu‖ corresponde um espaço-tempo, pois ―como a pessoa enuncia num dado espaço e num determinado tempo, todo espaço e todo tempo organizam-se em torno do ‗sujeito‘, tomado como ponto de referência‖ (FIORIN, 2010, p.42).
Assim, esse espaço e esse tempo instalados em relação ao ―eu‖ enunciador agem como
coordenadas importantes para que o ―tu‖, o enunciatário, possa atribuir sentido ao discurso. Dessa forma, a forma como o espaço e o tempo são instalados impacta decisivamente como eles serão interpretados.
Propomos agora, então, um roteiro de observação sobre como o espaço tem-se
instalado em textos visuais ao longo dos últimos tempos, de maneira que possamos ensaiar um quadro evolutivo da negociação de sentido que se estabelece entre enunciadores e enunciatários através de imagens.
Margaret Wertheim, em seu livro ―Uma história do espaço: de Dante à internet‖,
faz um percurso sobre a transformação da ideia do espaço desde a época pré-moderna
até a atualidade. Nesse trabalho, a autora demonstra como a construção do imaginário
sobre o espaço, tal como está consolidada no pensamento ocidental atualmente, foi desenvolvida a partir de rupturas bastante significativas e encadeadas.
Para começar essa trajetória, Wertheim se vale da obra ―A divina comédia‖ de
Dante Alighieri (WERTHEIM, 2001, P.40), observando como, na idade média, a imagem do mundo era concebida a partir de um esquema dualista, composto pelo espaço do
corpo e pelo espaço da alma, ambos espelhados e complementares. Dessa forma, a realidade experimentada pelo homem cristão medieval era dividida entre o mundo físico e
o mundo espiritual: as ideias de inferno, purgatório e paraíso (plano anímico) estavam
tão presentes na vida cotidiana que o mundo físico representava apenas uma pequena
parte da grande realidade metafísica à qual as pessoas estavam circunscritas.
De fato, como aponta David Harvey, sob a égide do feudalismo, a própria noção
de espaço se atém à noção de lugar, constituído a partir dos sentidos legal, político e
social que a ele atribuíam determinada comunidade (HARVEY, 2009, p.219). Assim, a
experiência de espaço se restringia, predominantemente, à alternância de direitos e deveres cotidianos dos indivíduos, outorgando ao espaço exterior (em diversos sentidos)
uma aura de mistério, mito, fantasia e espiritualidade. A própria representação do espaço exterior é associada a um sem número de superstições e ―paroquialismos‖, fadadas a
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se modificarem gradativamente, dado o progresso da monetização e da troca de mercadorias que começava a requerer revisões da ordem feudal.
Vale observar que, segundo André Lemos, na Idade Média, aspectos determinados pela noção de espaço pontuavam todo o cotidiano dos indivíduos. A terra é o território apropriado seja por delimitadores físicos, seja por delimitadores subjetivos; o espaço concreto é dado pelas fronteiras físicas e é papel dos mitos e da religião extrapolar
esses limites.
Se pensarmos em civilizações pré-modernas, o território físico é lugar
de controle sobre os aspectos da vida material. Delimitar o seu território significa aqui controlar as condições materiais de existência (acesso a bens materiais e defesa contra inimigos). O processo de territorialização se dá aqui pelo apego à terra. São, no entanto, processos desterritorializantes como a religião e o mito que dão sentido a essa apropriação do território. A linguagem, a arte, a técnica, a religião são aqui
mídias, ativadoras de processos desterritorializantes, em um território
físico muito bem delimitado (LEMOS, 2006, p.05).

Neste sentido, retomando Wertheim, a poética de Dante expressa perfeitamente
o quanto a noção de espaço medieval é desprovida da métrica física contemporânea – e
o quanto o universo espiritual compõe o paradigma de espaço.
Deus era o princípio organizador do espaço: sua presença dava ao universo uma direção intrínseca, para cima, ao passo que o pecado criava uma atração intrínseca para baixo. A lógica interna do sistema ditava que o Paraíso devia estar no ‗topo‘ do universo e o Inferno no ‗fundo‘. A ‗realidade‘ não podia ser avaliada em termos puramente físicos,
e sim vista num sentido mais amplo que abarcava ambos os espaços,
físico e espiritual (WERTHEIM, 2001, P.53).

A alma é soberana, pois ela é quem percorre o caminho que leva a Deus. Mas o
corpo também merece o seu devido destaque. Ao contrário do que se possa pensar de
imediato, o corpo é absolutamente relevante para o cristão medieval, afinal, como Wertheim bem sugere (WERTHEIM, 2001, P.50), o corpo ―em estado de graça‖ vai se reencontrar com a alma no momento esperado da Ressurreição no final dos tempos.
Inclusive, segundo Ieda Tucherman, em todos os tempos o corpo não pode ser
entendido simplesmente como um dado natural, mas sim como algo que se dimensiona
a partir do limite entre o biológico, o individual e o coletivo e, portanto, se configura
como uma imagem produzida pelo indivíduo no seu ambiente sociocultural, um suporte
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das suas subjetividades (TUCHERMAN, 1999, p.21). E o corpo medieval cristão, vista
a supremacia da alma, é um corpo pecador, que se associa disforicamente com o prazer
e euforicamente com a dor, sempre com vistas ao Juízo Final.
O Inferno, conforme descreve Dante, encontra-se abaixo da terra e é um lugar
onde a alma do pecador vai sofrer para sempre; bem como o Paraíso está no céu, onde a
alma vai ter a felicidade eterna na sua reunião com o corpo, onde o espaço é apartado do
tempo: ali, o que vale é a eternidade. Portanto, para além do mundo físico, a experiência
de espaço (no sentido de lugar sobre o qual se pode se movimentar no tempo) encontra
contornos apenas se subjugado à fé.
Mas essa concepção de espaço vai gradativamente se deslocar a partir de uma
ordem de ocorrências. Para Wertheim, o prenúncio dessa virada se dá no campo da arte,
especificamente na pintura. A inserção da tridimensionalidade na representação pictórica é o que a autora definiu como ―as primeiras cintilações de uma nova maneira de pensar que iria culminar na concepção ‗científica‘ moderna de espaço físico‖ (WERTHEIM, 2001, P.57). Os afrescos da Anunciação da Capela Arena em Pádua, feitos por
Giotto, são a referência que Wertheim utiliza para o entretecimento que propõe entre a
ciência e arte neste novo momento da percepção do espaço.
De fato, o rompimento com a arte medieval, de estilo bidimensional, dá um novo
sentido à interpretação do espectador. Se as imagens ―chapadas‖ do estilo gótico metaforicamente valorizavam o plano espiritual ao qual faziam menção, agora, as imagens
substanciadas pela perspectiva da pintura pré-renascentista, dotadas de materialidade,
sombras, luz, peso, ocasionam a simulação do universo da física terrestre, como que lhe
atribuindo foco. Mais que a assinalação de um novo estilo artístico, novos modelos para
o imaginário do espaço aí se solidificam concomitantemente – da mesma forma, sob
outro prisma, novas formas de instalar o espaço em termos visuais começam a ganhar
força e, portanto, também novas formas de interpretá-lo.
Subjacente a esse movimento em direção a imagens de aparência sólida, havia um recém-descoberto interesse pela natureza e o mundo físico – um interesse que iria conduzir por fim à derrocada daquela grandiosa concepção dualista tão poeticamente expressa por Dante. Com o
tempo, essa nova preocupação com o domínio físico iria constituir um
grande desafio à visão de mundo medieval, porque quanto mais as
pessoas se concentravam no reino concreto do corpo, mais passavam a
questionar toda visão medieval de um reino espiritual etéreo (WERTHEIM, 2001, P.60).
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Assim, a partir daí, essa nova abordagem tecnológica da imagem traz de volta à
cena do homem ocidental o interesse redivivo pelas coisas da natureza e do mundo físico. Por exemplo, obras como as de Aristóteles, Euclides e Ptolomeu, para citar algumas,
voltam a ser estudadas com afinco na Europa.
O perspectivismo concebe o mundo a partir do ‗olho que vê‘ do indivíduo. Ele acentua a ciência da óptica e a capacidade das pessoas representarem o que veem como uma coisa de certo modo ‗verdadeira‘,
em comparação com verdades sobrepostas da mitologia ou da religião
(HARVEY, 2004, p.222).

O interesse empírico pelo mundo físico traz consigo uma atenção especial ao
que poderia ser visto pelo olho natural per si, tanto para Giotto, quanto para os mestres
do Trecento, no século XIV.

Figura 14: ―A Lamentação de Cristo‖ (1305), de Giotto di Bonbone. Afresco da Capela de Arena.

A verossimilhança física é o objeto da atenção não só dos artistas, mas também
dos estudiosos do período, pois que a introdução do que viria a ser denominada perspectiva vai estabelecer novos contornos no campo da matemática, arquitetura, instrumentação tecnológica etc., influenciando toda a compreensão sobre o espaço, ou, nas palavras
de Wertheim: ―É fácil imaginar (...) que uma compreensão moderna do espaço físico já
estava presente no final da Idade Média, tendo cabido aos artistas simplesmente desen-
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volver as técnicas da representação desse espaço‖ (WERTHEIM, 2001, P.70). A simulação da profundidade manifesta na pintura Trecentista, enfim, funcionou como uma
―pedagogia‖ perceptiva, que ―reeducou a mente ocidental para ver o espaço de uma nova maneira‖ (WERTHEIM, 2001, P.71).
De fato, a perspectiva inaugura uma nova forma de representação de mundo e,
consequentemente, uma nova compreensão de mundo. ―Convencer-se de que as imagens em perspectiva central representam o espaço físico e os objetos que o habitam conforme percebidos pelos sentidos humanos corresponderia a um passo definitivo em direção à aceitação de uma determinada compreensão do mundo‖ (FRAGOSO, 2002,
p.06).
Um novo salto nessa percepção se dá na revisão da crença na plenitude do espaço, ou seja, da concepção espacial aristotélica. O pensamento de Aristóteles se funda na
ideia de que o espaço não possui volume, existe apenas na superfície das coisas, e, portanto, apenas os objetos materiais concretos possuem profundidade. Como os conceitos
lógicos gregos eram bastante caros para a ciência medieval, reformular as premissas
aristotélicas sobre o espaço não seria procedimento dos mais simples, tanto que essa
concepção só vai ser inteiramente superada no século XVII. Wertheim assinala a importância do pensador judeu espanhol Hasdai Crescas nessa investida:
Segundo Crescas, o espaço físico não era a superfície que envolvia as
coisas, mas o volume que elas ocupavam e em que residiam. Ainda
mais radicalmente, ele defendeu a ideia de um vazio infinito como pano de fundo de todo o universo (WERTHEIM, 2001, p.77).

É sobretudo no campo das artes que se traça o caminho das revoluções do imaginário espacial. Se Giotto e seus contemporâneos já haviam sofisticado bastante a tridimensionalidade na pintura, ainda guardavam o ranço da ideia aristotélica de espaço.
A prevalência das proposições de Aristóteles a respeito da natureza do
espaço durante a Idade Média ajuda a compreender porque mesmo nas
pinturas de um artista do medievo tardio claramente interessado em
retratar realisticamente corpos tridimensionais, como é o caso de Giotto di Bondone, os espaços entre os objetos e figuras representados
continua a parecer 'achatado' (FRAGOSO, 2002, p.08-09).

Esse traço da concepção espacial era bem percebido não na integralidade das
pessoas e/ou dos objetos representados, mas na contiguidade entre eles. Naturalmente,
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havia a dificuldade óbvia de relacionar as coisas entre si, dado que o espaço que as separava ainda era sentido como o espaço aristotélico (delimitado pela sua superfície). O
salto que oblitera tal limitação se dá no Alto Renascimento, através das pinturas de Piero della Francesca (afrescos na catedral de Arezzo), Filippo Brunelleschi (cúpula do
Duomo de Florença), Paolo Uccello (Batalha de São Romano), Sandro Botticelli (Nascimento de Vênus), Leonardo da Vinci (La Gioconda), Michelangelo (Davi, Moisés e
Pietá; teto e parede da Capela Sistina, no Vaticano; cúpula da Basílica de São Pedro)23.

Figura 15: ―A Flagelação‖ (1453), de Piero della Francesca.

No Quattrocento, a desarticulação espacial observada no período anterior é substituída pela plena ilusão de integralidade espacial, possibilitada pela inserção de técnicas matemáticas que fizeram culminar a maturidade do uso da perspectiva enquanto
referência científica para a arte. A construzione legittima, como veio a ser conhecido o
método da ―janela aberta‖, vem exatamente ser o resultado de ―uma projeção matemática da cena tridimensional sobre uma superfície plana bidimensional‖ (WERTHEIM,
2001, P.80).

23

http://www.brasilcultura.com.br/conteudo/renascimento, último acesso em 15/11/2015.
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Certamente, a construção dessa experiência assume um caráter hegemônico, que
desloca para a ordem da objetividade algo que havia se iniciado no plano das subjetividades dessa época. Para iluminar essa assertiva, Suely Fragoso (2002) recorre ao pensamento de Arlindo Machado:
Ao olhar para um quadro construído em perspectiva, o espectador parece ver tão-somente o 'reflexo' especular de uma realidade que se abre para ele como numa janela; o que ele não percebe, na maioria das
vezes, é que esse quadro já está visto por um olho hegemônico que lhe
dirige o olhar. Essa contradição apenas reproduz o paradoxo que habita toda ideologia dominante: as determinações particulares, o ponto de
vista específico, a intencionalidade que dita cada estratégia se encontram reprimidos ou ocultados por mecanismos de refração, de modo a
permitir que a subjetividade de uma visão particular possa aparecer
como a objetividade de um sistema de representação universal (MACHADO apud FRAGOSO, 2002, p.06).

Enfim, a visão física parece sobrepujar a visão anímica. As imagens não mais
requerem interpretação espiritual, ao contrário, a energia da obra de arte reside no cume
da simulação do mundo natural. Michel Foucault (1990) mostra este período da modernidade como aquele em que imperava, como sistema de pensamento, a ―representação‖:
tanto a linguagem como a arte deveriam ―representar‖ as coisas do mundo. E ―representar‖ significa, aqui, um espelhamento do real, como se a linguagem e a arte pudessem
refletir o real em si, ou, pelo menos, permitir o ―reconhecimento‖ (GREIMAS, 2004,
p.79) do mundo natural.
A partir daí, segundo diz Wertheim: ―após a longa era que o Renascimento iria
começar a chamar de ‗a Idade das Trevas‘, o homem ocidental redespertara com ímpeto
para si mesmo como ser encarnado‖ (WERTHEIM, 2001, P.80). Destarte, o homem vai
estar em todos os sentidos no centro das questões dessa época. O corpo adquire aí a soberania absoluta na arte.
Vale sublinhar que a perspectiva não se encerra apenas na construção da obra,
mas, principalmente, na observação dela. A arte no Alto Renascimento vai redefinir o
papel do espectador, reconfigurar a relação que este estabelece com a imagem. Não que
antes disso as analogias entre as imagens e as realidades que lhes eram referentes não
estabelecessem impressão sobre os observadores – mas, sem dúvida, a perspectiva ocasiona uma nova sensorialidade, produzindo assim subjetividades em um nível mais profundo, inserindo um indivíduo corpóreo no universo material da pintura. André Parente,
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ao analisar essa questão proposta por Jonathan Crary em seu livro ―The tecniques of the
observer‖, salienta:
A Renascença conseguiu equacionar uma certa censura platônica em
relação à representação do sensível, por quê? Porque criava um processo de isomorfia entre o que era usado para modelar a imagem e o
que era usado para explicar aquilo que a imagem representava. O uso
da geometria servia, ao mesmo tempo, para explicar a natureza e para
construir uma imagem que representava essa natureza24.

Assim, a forma de o ser humano perceber a imagem vai, a partir daí, obedecer a
processos que não mais requerem apenas a observação dada pelo olho da razão ou do
espírito, mas sim pelo corpo inteiro. A pintura renascentista, portanto, produzia imagens
―que também tinham um lado sensível e não apenas alguma coisa que era da ordem do
inteligível‖25, estabelecendo uma visão natural das obras pictóricas na medida em que
elas se propunham a representar naturalmente a realidade do mundo.
Ou, para Wertheim: ―Em termos da história do espaço, o ‗ponto de vista‘ fisicamente específico codificado pela perspectiva linear tem o efeito de tornar tanto o artista
quanto o espectador de uma imagem conscientes de estarem eles próprios localizados
no espaço físico‖ (WERTHEIM, 2001, P.84).
Muito mais que isso, a observação de uma pintura por um espectador localizado
para fora do centro de projeção que determina a perspectiva da imagem não significa a
impossibilidade de plena interpretação de sua representação. A perspectiva realista vai
desenvolver no observador a capacidade de ―virtualizar‖ a percepção da imagem, ocasionando uma experiência no indivíduo de enquadramento do espaço físico extenso como
uma coisa em si (WERTHEIM, 2001, P.87). E essa arremetida no imaginário acerca do
espaço vai ser substancialmente importante para as proposições que faremos a seguir.

24

Entrevista com André Parente. Revista Psicologia e Sociedade; 16 (2): p.8; maio/agosto 2004.

25

Entrevista com André Parente. Revista Psicologia e Sociedade; 16 (2): p.8; maio/agosto 2004.

79

Figura 16: ―São Tiago a caminho de sua execução‖ (1455), de Andrea Mantegna.

A arte pictórica olhada por esse ângulo pode ser entendida como a origem da estrutura subjetiva do espaço na cultura ocidental moderna – consequentemente, da instalação da iconicidade que faz a pintura ―imitar‖ o mundo natural (GREIMAS, 2004,
p.78). Mas, mais que isso, consideramos que a introdução da perspectiva na pintura renascentista estabelece um marco organizador importante para a projeção do dêitico de
espaço na leitura de textos visuais icônicos, já que a representação da realidade manifes-
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ta na pintura renascentista organiza a lógica sensorial a ser adotada na contemplação de
cenas enunciadas na forma de objetos plásticos, constituindo, a partir daí, o que Greimas (2004, p.79) propõe como um ―crivo de leitura‖, só que específico, muito mais sofisticado, que permite fazer o observador reconhecer o espetáculo que, enfim, a pintura
procura representar, mas agora de maneira mais contundente. Ainda, essa mesma representação vai operar segundo um vetor de constituição de um ―dispositivo topológico‖
(GREIMAS, 2004, p.85-86) que, separado da enunciação, enquanto um objeto que mantém em si um ―todo de significação‖, funciona como o ponto de partida das atividades
de decifração do que é enquadrado – e assim se dá por processos de debreagens.
Assim é que podemos considerar que o lugar do observador é o ponto de partida
para o mecanismo de identificação da debreagem espacial na cena retratada: o exercício
de ―penetração‖ na obra retira o observador de seu lugar geográfico e o projeta para o
lugar enunciado. O percurso do olhar deve seguir uma sobreposição do olhar do observador com o do enunciador pressuposto, de forma que o primeiro é obrigado a retomar
o lugar do segundo. Isso acaba por demarcar um ―aqui‖ no enunciado – e, em relação a
esse ―aqui‖, se configura um eventual ―ali‖, outro ―lá‖ etc.

Figura 04: detalhe de ―São Tiago a caminho de sua execução‖,
com destaque para uma debreagem de um ―aqui‖.
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A parte da cena destacada tem um efeito de sentido de ―primeiro plano‖, aquele
que é mais próximo do lugar da observação. Essa sensação de aproximação dos elementos presentes no retângulo demarcado estabelece um lugar de entrada, pelo qual o olhar
do interpretante inicia o escrutínio da pintura, se configurando como um ―aqui‖ enunciado, obviamente instaurado pelo enunciador. A partir desse ponto, o observador, no
trânsito pelo universo do texto visual, empreende uma jornada cinestésico-cognitiva, ou
seja, percebe/imagina sensações de movimentos do seu corpo virtualizado que percorre
a cena, estabelecendo nela marcações que se instauram em função da coordenada dada
pelo ―aqui‖ enunciado, projetando, assim, um ―não-aqui‖, isto é, um ―ali‖, um ―lá‖.
É patente que o efeito de sentido de perspectiva tem papel fundamental na delimitação de coordenadas para interpretação da imagem, promovendo aproximações e
distanciamentos que operam as delimitações espaciais em relação ao olhar (enunciado).
No exemplo em questão, São Tiago se enquadra no ―aqui‖ do enunciado, criando uma
aproximação que acreditamos revelar uma intencionalidade do enunciador: o protagonista do texto visual comparece enfocado em relação a quem o vê – talvez para trazer o
observador para perto da mensagem do apóstolo, que permanece lívido diante de seu
caminho à execução, reforçando a fé cristã própria da sua história.

Figura 18: detalhe de ―São Tiago a caminho de sua execução‖, com destaque para debreagem de um ―ali‖.
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Para além do ato de São Tiago (que figura, então, em primeiro plano), o olhar
pode se deslocar para a direita, alcançando um ―ali‖ (segundo plano) que situa a narrativa visual: os soldados romanos altivos diante de um povo resignado, quase que solene,
transmite a ideia da circunstância na qual se desenvolve a história retratada. Começa a
se desdobrar a cena e a se descortinar um contexto que enriquece o episódio, conferindo-lhe um ambiente tal que articula os elementos presentes na peça.
Esse contexto ainda se amplia pela projeção de um ―lá‖ (terceiro plano), que pode ser representado pelos prédios altos, imponentes, que são apresentados no ―pano de
fundo‖: a suntuosidade do império romano reitera o cenário histórico retratado, indicando o tamanho do poderio político que, enfim, vai conduzir São Tiago ao seu inexorável
destino.

Figura 19: detalhe de ―São Tiago a caminho de sua execução‖, com destaque para debreagem de um ―lá‖.

O percurso do olhar pela espacialidade fortemente marcada na pintura, principalmente pelo efeito de sentido criado pelas técnicas de representação da perspectiva,
conduz o observador por diversos trechos da trama enunciada. Essa figurativização de
recursos expressivos que se manifestam na representação da paisagem do quadro garante os recursos expressivos que, na interação enunciativa entre enunciador e enunciatário,
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indicam uma espacialidade que se constitui como aspecto fundamental para a construção do sentido e, consequentemente, para a análise semiótica do texto visual.
Seguindo adiante, no rastro de uma ―pedagogia do olhar‖, acreditamos que o desenvolvimento da fotografia surge como um próximo degrau a ser vencido. De fato,
parece ser a fotografia mais um passo na perseguição obstinada da modernidade por
representar o mundo natural com a máxima eficácia (COUCHOT, 1993, p.41). Com
inspiração de Cartier-Bresson, que teria dito que ―fotografar é colocar na mesma linha
de mira a cabeça, o olho e o coração‖ (CARTIER-BRESSON apud GASTALDONI,
2007, p.5), propomos que a fotografia pode ser vista como elemento de sequência na
trajetória de percepção da espacialidade em textos visuais.
―Adentrar‖ em uma fotografia (e, por extensão, em seu conteúdo) significa aceitar a proposta de um ―modo de ver‖ oferecido pelo fotógrafo – de uma maneira menos
rígida (talvez até de senso comum), vivenciar a foto requer que o observador se coloque
no lugar do fotógrafo. Dessa maneira, todas as proposições elencadas mais acima referentes ao percurso do olhar do observador pela espacialidade da imagem são válidas
também para a análise de ―textos fotográficos‖.

Figura 20: ―Hyères, France‖ (1932), de Henri Cartier-Bresson.

A imagem acima é um exemplo do qual nos valemos para refletir sobre a performance cinestésico-cognitiva a que já nos referimos e que é importante para a fruição
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pela figuratividade da imagem. Ultrapassando as técnicas de simulação de perspectivas,
necessárias na pintura realista, a fotografia captura a perspectiva automaticamente (claro
que também como efeito de sentido, já que é constituída efetivamente por duas dimensões, apesar de simular três). Ainda assim, a trajetória do olhar pela espacialidade do
texto visual é fundamental para a elaboração do sentido.
A contemplação da foto coloca o observador naturalmente no alto da escada,
impelindo-o a adotar as sensações que simulam tal localização – isso se dá porque o
ponto de vista inscrito na fotografia estabelece uma relação superior/inferior que revela
que ela foi tirada de cima para baixo, contudo, a admiração sensória da imagem faz com
que o enunciatário assuma um lugar. Dessa forma, evoca-se no observador a simulação
da propriocepção relativa à cena enunciada, num nível que vai do perceptivo ao cognitivo, que, na medida de sua capacidade imaginativa, o faz reproduzir em si as sensações
corpóreas que o enunciador experimentou ao produzir a imagem. Essa é a condição especulativa necessária para o observador ―viver o enunciado‖ e poder, assim, conferir a
subjetividade inerente ao instante flagrado.

Figura 08: Hyères, com destaques para a debreagem de ―aqui‖, ―ali‖ e ―lá‖.

Somente ao assumir as competências proprioceptivas e cinestésicas clamadas pelo enunciado, o espectador é capaz de fruir a história contida na imagem e reconhecer o
programa narrativo enunciado.
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A instalação do espaço em imagens que figurativizam o mundo natural, segundo
o que podemos enfim constatar, parece ter orientado sobremaneira o estatuto do imaginário espacial ocidental no intervalo que percorre desde mais ou menos o século XIV
até o final do século XX. As representações imagéticas que, nesse ínterim, vão ganhar
as telas do cinema e da televisão completam o nosso percurso sobre a interpretação do
espaço em textos visuais: agora dotadas de movimento, as imagens vão permitir ao espectador ―viajar‖ pelo espaço videografado, simulando a sensação de fluxo por ele.
Em busca de compreender como eclode o sentido na visualidade representada/simulada em telões nos eventos promocionais que se utilizam de tecnologia de RA, é
preciso que ultrapassemos a tudo que vimos até aqui sobre a representação de espaços e
incluamos os mecanismos digitais (e tudo que eles implicam) em nossa mira. Afinal,
quando se inicia um processo de desenvolvimento e popularização dos mais diversos
dispositivos digitais e da internet, novos elementos entram em cena para compor a visualidade ordinária a que somos expostos. O surgimento do ciberespaço, que é observado
adiante, trouxe novas possibilidades de experimentação dos espaços, revolucionando,
assim, não só questões que envolvem as relações sociais, a cultura, a economia, a política, as artes, como é de senso comum, mas também os mecanismos perceptivos, cognitivos e, enfim, a produção do sentido em contato com textos visuais.

3.3. Espaço físico e espaço virtual: cruzamento de caminhos

Os sistemas informáticos são centrais quando pensamos nas transformações sofridas pelo imaginário espacial dos sujeitos contemporâneos. Se as tecnologias de comunicação (especialmente a TV e a transmissão por satélite, que possibilitam exibições
―ao vivo‖ de qualquer parte do planeta para qualquer outra parte) já haviam comprimido
os espaços do mundo (cf. VIRILIO, 1993), o advento do ciberespaço veio a ampliar e
complexificar essa compressão.
Tomamos o ciberespaço como ―o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores‖ (LÉVY, 1999,
p.92). De outra forma, é:
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o universo das redes digitais como lugar de encontros e de aventuras,
terreno de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural. (...)
O ciberespaço designa menos o suporte de informação do que os modos originais de criação, de navegação no conhecimento e de relação
social por eles propiciados (LÉVY, 1998, p.104).

Enquanto ambiente de fluxo de informações geradas a partir da cooperação difusa de indivíduos conectados à rede mundial de computadores (internet), o ciberespaço
veio a ampliar a experiência espacial dos sujeitos pós-modernos. Contudo, mais do que
somar espaços diversos (o físico e o virtual), o ciberespaço veio a se imbricar com o
mundo material, criando uma zona de sobreposição dimensional que multiplica exponencialmente as possibilidades de trânsito de coisas entre as duas esferas. Essa assertiva
se consolida quando notamos a ubiquidade das tecnologias de acesso (terminais, sensores, smartphones, tablets, redes 3G, 4G, wireless, satélite, GPS etc.), que promovem um
intercâmbio tão acelerado entre o universo concreto e o digital que se tornou dificílimo
estabelecer distinção entre o que vigora num ou noutro, de modo que acabamos por vivenciar um espaço híbrido (AZEVEDO, 2013).
Assim é que, por intermédio das vias digitais, os sujeitos podem não só acessar
dados, imagens, lugares e pessoas como, pelo mesmo viés, podem se fazer presentes em
quaisquer localizações, efetivando processos de ―multilocação‖, isto é, desdobram-se
em tempo real, ocupando posições variadas simultaneamente.
Neste sentido, a projeção de espaço em enunciações inscritas por discursos em
ato mediadas por dispositivos informáticos implica novos estatutos dessa função indicativa. A dêixis espacial precisa ser observada considerando-se os novos processos de
debreagem e embreagem que a circunstância atual enseja.
A questão da representação, tão cara às análises semióticas, precisa ser redimensionada na presentificação dos sujeitos em lugares a partir de instrumentos informáticos.
A título de exemplo, tomemos o caso de médicos que operam à distância, controlando
braços robóticos por joysticks e acompanhando os procedimentos por meio de teletransmissão26. O cirurgião não está presente na sala de cirurgia fisicamente (newtonianamente), mas está presente enquanto sujeito ampliado pela prótese informática que
―catapulta‖ uma parte de si para um lugar remoto, complexificando a noção de ―aqui‖.
26

Sobre o assunto, ver matéria noticiosa disponível em: http://idmed.terra.com.br/saude-de-a-z/exames-eprocedimentos/tecnica-com-robos-facilita-recuperacao-em-cirurgias-conheca-mais-sobre-ela.html.
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Outrossim, qualquer indivíduo comum se presentifica em espaços outros que não aqueles que seus corpos (no sentido stricto sensu) ocupam. As tecnologias digitais funcionam como próteses que projetam o indivíduo em lugares diversos, mas não convertem a
projeção em representação – ocorre o que Lévy já havia classificado de copresença,
apartando a presença imanente no enunciado atemporal e/ou deslocalizado em presença
mútua, independente da autossuficiência do texto, mas, de outra forma, inscrita na interconexão simultânea:
Nas sociedades orais, as mensagens discursivas são sempre recebidas
no mesmo contexto em que são produzidas. Mas, após o surgimento
da escrita, os textos se separam do contexto vivo em que foram produzidos. É possível ler uma mensagem escrita cinco séculos antes ou redigida a cinco mil quilômetros de distância — o que muitas vezes gera
problemas de recepção e de interpretação. Para vencer essas dificuldades, algumas mensagens foram então concebidas para preservar o
mesmo sentido, qualquer que seja o contexto (o lugar, a época) de recepção: são as mensagens "universais" (ciência, religiões do livro, direitos do homem etc.). Esta universalidade, adquirida graças à escrita
estática, só pode ser construída, portanto, à custa de uma certa redução
ou fixação do sentido: é um universal "totalizante". A hipótese que levanto é que a cibercultura leva a co-presença das mensagens de volta a
seu contexto como ocorria nas sociedades orais, mas em outra escala,
em uma órbita completamente diferente. A nova universalidade não
depende mais da auto-suficiência dos textos, de uma fixação e de uma
independência das significações. Ela se constrói e se estende por meio
da interconexão das mensagens entre si, por meio de sua vinculação
permanente com as comunidades virtuais em criação, que lhe dão sentidos variados em uma renovação permanente (LÉVY, 1999, p.15).

Assim, diante de circunstâncias experimentadas na Cibercultura, a identificação
da projeção de lugar enquanto dêitico da enunciação inscrita no enunciado absorve contornos diferentes da realizada em objetos literários, plásticos ou mesmo sincréticos, pois
que a telepresença ultrapassa as condições de uma mera imagem representativa do sujeito em comunicações midiatizadas, mas, muito mais que isso, estende a presença do
indivíduo para todo e qualquer lugar passível de conexão.
Tal como Margareth Wertheim diz, ―quando ‗vou ao‘ ciberespaço, meu corpo
permanece em repouso na minha cadeira, mas ‗eu‘ – ou pelo menos algum aspecto de
mim – sou transportado para uma outra arena‖ (WERTHEIM, 2001, P.169). Isso se dá
na manipulação do mouse, que, enfim, é o que faz o ―movimento‖ do cursor na tela; no
―toque‖ ou ―clique‖ em um ou outro elemento virtual constituinte da informação digital;
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no ―arrastar‖ de coisas pelo desktop (―área de trabalho‖ do sistema operacional); na ―seleção‖ de determinada área da imagem. Isso, reiteramos, nos faz crer que não se trata de
uma representação projetada (como ocorre, por exemplo, relação estabelecida com uma
fotografia, um filme ou simplesmente um livro ou artigo de jornal), mas sim de uma
parte do sujeito, algo que é ele, parte dele, que pertence à individualidade – e, portanto,
indivisível – deste sujeito, e não um reflexo de si ou de parte de si, seja no que concerne
ao sujeito de ―carne-e-osso‖ autor da enunciação, seja à instância ‗enunciador‘ do percurso gerativo do sentido.
Mesmo que, a princípio, pareça ilógico, estamos lidando com enunciações/enunciados que instauram uma confusão (no sentido de desordem; que perturba o
que é convencionado) entre aqui, cá, ali, lá, acolá, alhures ou qualquer manifestação de
lugar, pois a concomitância de experiências da vida em espaços físicos e virtuais sobrepostos nos coloca em circunstância de um ―aqui‖ infinito.

3.4. O dêitico de espaço alargado pelas tecnologias da cibercultura

Reconhecer que as mídias digitais podem projetar uma parte efetiva do sujeito
para qualquer lugar e ampliar, assim, sua zona de experimentação, nos leva a insistir na
ideia de multibreagem, proposta no capítulo anterior atrelada ao dêitico de pessoa, só
que agora vista pelo aspecto espacial: um ―ir e vir‖ entre debreagens e embreagens espaciais e, dessa forma, perceber um efeito de sentido de sobreposição (e simultaneidade)
entre um ―aqui‖ da enunciação e um ―aqui‖ do enunciado parece ser o que ocorre quando observamos os eventos publicitários que se utilizam de técnicas de realidade aumentada.
Retomemos o caso analisado no início desse capítulo. A título de verificação de
nossas reflexões, propomos analisar o objeto em frames que se seguem num curto período de tempo para tentarmos destacar que ocorrem processos de debreagem e embreagem de maneira alternada, contudo numa velocidade tão acelerada que criam um efeito
de sentido de ubiquidade – e, portanto, assumindo o que propomos por multibreagem
espacial.
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Figuras 22, 23, 24, e 25: frames do filme demonstrativo da ação da Disney Parks (1‘21‖).

A cena analisada e demonstrada acima tem uma duração de exíguos 3 segundos
– daí a fragmentação em frames (a estilo ―slow motion‖) para sua avaliação. Trata-se de
quatro frames que exprimem exatamente a imagem reproduzida no telão da ação.
Notamos na figura 22 que o personagem Pateta e as caixas de presente que ele
―entrega‖ são objetos virtuais, simulações constituídas por computação gráfica. Nesta
mesma cena, o menino de casaco verde, interlocutário do Pateta, tem sua atenção direcionada para o telão (acima e à frente de si) – o jovem dá sinais claros de que está completamente absorto pelo enunciado que se forma no ecrã gigante, caracterizando, assim,
um estado de debreagem, isto é, de desdobramento de si para vivenciar a situação engendrada no texto que se constrói ali, em ato. Tal circunstância se caracteriza por uma
debreagem enunciativa, pois o tal interlocutário experimenta um ―aqui‖ no enunciado
em relação a si mesmo.
A situação de imersão na narrativa é tão patente que o menino, sob efeito da virtual ―derrubada‖ das caixas, é acometido a retomar de pronto o lugar da enunciação (a
calçada do mundo material) para tentar resistir ao desequilíbrio ocasionado pela situação simulada – isso é evidente pelo movimento de jogada dos pés para trás, no qual a
estabilidade do seu corpo físico (e não da sua projeção) é requerida por impulso cinestésico praticamente involuntário, conforme se marca na figura 23. Apesar de o menino
manter a direção do seu olhar para a tela, a atitude indica que seu corpo físico exigiu de
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seus recursos percepto-cognitivos se voltarem, mesmo que de relance, para o controle
de seu estado de equilíbrio e integridade, imputando, portanto, um claro efeito de embreagem.
A figura 24, a seu turno, demonstra um retorno ao enunciado, pois o menino, apesar da condição adversa de seu corpo combalido, tenta manter-se desdobrado na cena,
se ocupando obstinadamente em interagir (no caso, ―segurar‖) as caixas de presente
―que caiam a sua frente‖. Uma nova debreagem, dessa forma, é forçada para que a experiência do enunciado continue, independente das condições na zona física da enunciação
(ou seja, no lugar ocupado por seu corpo natural).
Enfim, como vemos na figura 25, diante do avançar de sua queda, o corpo material reassume o foco da atenção do menino, que precisa amparar seu tombo com os braços, a fim de evitar um dano mais severo, tal qual sempre ocorre nas reações instintivas
de auto-proteção. Nessa altura, o jovem retoma o lugar da enunciação, apesar de permanecer no enunciado (já que sua imagem continua a ser projetada), prevalecendo um estado de embreagem sobre uma desejada (mas impossível) debreagem.
Por outro ângulo, a partir de uma outra câmera que não a de captura para o telão,
o vídeo demonstrativo da ação apresenta a mesma situação retratada anteriormente, mas
de fora do enunciado (figuras 26 e 27). A intensidade da imersão fica acentuada, pois à
parte da negociação discursiva com a tecnologia de RA, é possível perceber o quanto a
ação dos temas e figuras envolvidos na narrativa afetam o agir do narratário.

Figuras 26 e 27: frames do filme demonstrativo da ação da Disney Parks (1‘24‖).

Debreagens e embreagens parecem, pelo visto, estar relacionadas com imersão e
emersão no enunciado digital construído em ato. A alternância entre um efeito e outro
se torna contingência própria da ambiguidade da experiência, que ora ―decalca‖ o sujeito na cena discursiva (imergindo sua percepção na situação simulada), ora o ―desconec-
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ta‖ do texto porque ele não pode permanecer ―imune‖ às interferências do mundo físico
(emergindo de volta ao lugar da enunciação).
A debreagem parece ocorrer num estado em que a telepresença do indivíduo está
ativa, o ―aqui‖ no enunciado é o ―aqui‖ da sua experimentação (da sua atenção). Por
outro lado, quando ocorre um efeito de embreagem, a telepresença obviamente se mantém, contudo, neutralizada, visto que a imagem do indivíduo permanece na cena enunciada, mas sua atenção é deslocada de volta para a dimensão da enunciação, ou seja, do
mundo natural.
Se a categoria de espaço é eventualmente deixada à margem em textos verbais
clássicos (FIORIN, 2010), em discursos construídos a partir de tecnologias de RA, a
espacialidade (e suas marcas) ganha forte expressão. Essa categoria se constitui numa
interdependência que se estabelece entre o lugar natural e o lugar do discurso que, por
força dos aparatos digitais que aciona, é manobrado em sintonia com a atenção que é
dada a um e a outro.
Da mesma forma que percebemos um dêitico alargado quando analisamos a categoria de pessoa, cremos haver uma amplificação da categoria de espaço. A definição
de ciborgue (ver capítulo 2) nas pesquisas científicas contemporâneas tem apontado
para a ampliação do sujeito, sua constituição e suas potências – de forma análoga, a
ideia de cibercidade (LEMOS, 2002; 2003; 2010) tem seguido nas mesmas pesquisas
expandindo a noção sociológica de lugar, incluindo nela a ideia de ―território informacional‖.
Por territórios informacionais compreendemos áreas de controle do
fluxo informacional digital em uma zona de intersecção entre o ciberespaço e o espaço urbano. (...) O território informacional não é o ciberespaço, mas o espaço movente, híbrido, formado pela relação entre
o espaço eletrônico e o espaço físico (LEMOS, 2010, p.160).

Lemos (2010) atenta ainda para a relação que se estabelece entre o lugar marcado pelo corpo e a arena em que se dão os vínculos sociais, constituindo, de sua soma, o
território. Assim, é do ―mundo do indivíduo, mas igualmente da relação com o outro, da
construção comum do sentido que faz o vínculo social. Sua irredutibilidade se funda
numa diferenciação radical entre a co-presença e a comunicação através dos dispositivos e artefatos‖ (BOURDIN apud LEMOS, 2010, p.160). Na interface, portanto, entre o
território e as tecnologias digitais disseminadas, constitui-se o ―território informacio-
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nal‖, um espaço novo que atravessa a experiência dos sujeitos da época atual e que altera todas as ordens da vivência do sentido no mundo.
Sob o ponto de vista do discurso, dessa forma, parece haver uma franca possibilidade de estabelecermos uma sintonia das proposições firmadas pelos marcos teóricos
efetivados pelos Estudos da Cibercultura com os Estudos de Linguagem. Mais do que
abraçar os domínios visuais ou sincréticos, ou ensaiar análises sobre objetos digitais,
buscar compreender as condições de apreensão do sentido em circunstâncias que vão se
tornando corriqueiras no cotidiano (como é o caso da proliferação das experiências com
tecnologias de RA), é um caminho para o desenvolvimento da Semiótica enquanto
campo científico capaz de se renovar e se ampliar.
É por esse caminho que, neste ponto, buscamos insistir na perspectiva de que o
espaço de experimentação do mundo natural está capturado pelo espaço informacional
(ou ciberespaço) e vice-versa. Perseveramos na compreensão de que há um transbordamento, portanto, do discurso com o mundo natural e o seu contrário. Por conseguinte,
vão se sedimentando no imaginário espacial dos indivíduos contemporâneos novas formas de indicação do espaço nos discursos – é justamente dessa indicação que derivam
as marcas espaciais que articulam parte do contexto fundamental para a eclosão do sentido numa experiência discursiva.
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CAPÍTULO 4 – Multibreagem temporal: aceleração do tempo

As experiências com o tempo na contemporaneidade têm suscitado reflexões em
todos os campos do conhecimento, dentro e fora da academia. É fácil perceber como as
transformações na vivência do tempo têm preocupado (e, às vezes, até aturdido) todos
os sujeitos da cibercultura – em especial, é recorrente a percepção de que o tempo está
muito acelerado, passando mais rápido, diminuindo o prazo para realizarmos as tarefas
cotidianas, além de obrigar-nos a adiar aquilo que não dá tempo de concretizar.
Mas talvez haja apenas um efeito de sentido nessa aceleração. Na cibercultura,
as tarefas do dia a dia se multiplicam e se sobrepõem. Se podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo, pois as distâncias estão encurtadas pelas redes informáticas, além
de precisarmos experimentar a vida tanto no plano material de sua existência como
também no recém surgido plano virtual (ciberespaço), temos nisso, claro que em parte, a
explicação para a sensação de que ―o tempo está voando‖ – é natural que, na quantidade
e na intensidade dos acontecimentos que se desenrolam, tenhamos que reduzir o período
de dedicação a cada tarefa ou realizar várias simultaneamente (daí esses novos paradigmas que têm designado o sujeito contemporâneo: multitarefa, multimídia etc.).
Como a experiência do tempo está sempre condicionada à forma como o homem
lida com ele, é natural que as transformações da Era Digital tenham trazido novidades
na forma como o sujeito pós-moderno vivencia sua cronologia. Automaticamente, se a
forma de viver o tempo atende a novos padrões, a forma de reconhecê-lo, de instalá-lo
nos enunciados e de interpretá-lo passa por metamorfoses análogas.
Assim, após refletirmos sobre as categorias de pessoa e de espaço, neste último
capítulo dedicamos atenção à dimensão do tempo inscrito em enunciados construídos
em ato e mediados por dispositivos de realidade aumentada.
Utilizamos como objeto de análise agora uma ação promocional que utilizou a
RA como desdobramento de uma campanha publicitária – trata-se da campanha ―The
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Entrance‖, empreendida pela marca Heineken. Além da análise semiótica da campanha
e da ação promocional, propomos uma breve trajetória sobre as formas de instalação do
tempo em discursos visuais, de modo a identificar nuances das transformações nas formas de representação do tempo em imagens. Dessa forma, compreendendo aspectos da
evolução na instalação do tempo, cremos ser mais fácil discorrer sobre as mudanças na
instauração dessa categoria quando enfocamos objetos contemporâneos, como os dispositivos de realidade aumentada recorrentes no contexto da cibercultura.

4.1. Heineken: semiotizando o agora da vida

Em 2011, a marca de cervejas holandesa Heineken lançou uma campanha publicitária de âmbito global, intitulada ―The Entrance‖. A estratégia de comunicação estreou
ainda na última semana de 2010, com a exibição de um filme publicitário27, construído
nos moldes de um videoclipe, em páginas oficiais da marca em redes sociais digitais.
Na terceira semana do ano, os acessos somente no YouTube haviam superado a marca
dos quatro milhões (um número espantoso para a época) e, nos três meses seguintes, os
comerciais tradicionais ganharam as telas da televisão e do cinema em todo o mundo28.
Ao todo, foram diversos comerciais de 90, 60, 45 e 30 segundos, além de vários curtametragens disponíveis principalmente no site oficial da cervejaria.
Criada pela agência de publicidade amsterdanesa Wieden Kennedy, a campanha
visava à consolidação junto ao público-alvo de Heineken de um arquétipo jovial, ―de
mente aberta‖, confiante e, destacadamente, globalizado – o novo slogan é apresentado:
―open your world‖ (abra seu mundo). Segundo o diretor sênior mundial da marca, Ciryl
Charzat, ―O filme enfatiza o caráter cosmopolita e contemporâneo da Heineken, retomando a famosa perspicácia da marca. ‗The Entrance‘ confirma a diferenciação da Heineken em relação a outras cervejas‖29. Inegavelmente, um dos fatores que contribuíram
sobremaneira para o bom resultado da empreitada comunicativa da Heineken repousa
27

Disponível em: http://goo.gl/oQmbpm, último acesso em 07/01/2016.
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Vale ressaltar, a Heineken é a maior cervejaria da Europa, segunda do mundo em rentabilidade e a
terceira em volume. É detentora da marca mais valiosa do segmento em âmbito internacional, operando
em mais de setenta países. Fonte: http://goo.gl/ePYS0B, último acesso em 07/01/2016.
29

Disponível em: http://goo.gl/A7LP6, acesso em 07/01/2016.
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sobre o single da campanha, que embala os filmes comerciais: "The Golden Age", extraído do álbum homônimo, editado em 2009. A canção é interpretada pela cantora Mette Lindberg, acompanhada por sua banda dinamarquesa, a ―The Asteroids Galaxy
Tour‖.
Apresentamos abaixo a transcrição da música (acompanhada de livre tradução
nossa para o português). Mais adiante, o seu conteúdo será retomado para importantes
aspectos de nossa análise.

The Golden Age
I wish I lived in the golden age,
Giving it up on the Broadway stage.
Hang with the rats and smoke cigars,
Have a break with Frank and count the stars.
Dressed to the night, we've had to much.
Shiny jewels, casino cash.
Tapping feet, wanna take the lead.
A trip back in time is all I need!
Sing it out loud, gonna get back honey!
Sing it out loud, get away with me!
Sing it out loud, on a trip back honey!
Sing it out loud and let yourself free!
I'm on my way, gonna make it big,
Gonna make the songs for the chicks to dig.
It's really hot and a little bit sour,
We're getting your strength to maximum power.
Flying away from reality,
Whatever ever happened to gravity?
I see it clear, a shooting star!
I'm a really good singer la-di-da-da-da!
Chorus
Ooooh, Silver screen on a rainy day,
Sally balls in a cabaret.
Shaking sticks, oh what a show,
Rushing joy from tip to toe.
Rambling down the boulevard,
With a fire burning in a wooden heart.
My mind is set, I walked the line!
But I never really thought it would feel this fine!
Yeah!
Chorus

Era Dourada
Queria ter vivido na era dourada,
Aparecer num palco da Broadway.
Sair com ratos, fumar cigarros,
Conversar com o Frank e contar estrelas.
Vestidos para a noite, tivemos muito.
Jóias brilhantes, grana de cassino.
Com ansiedade, quero liderar.
Uma viagem para o passado é que eu preciso!
Cantem alto, querido, temos que voltar!
Cantem alto, fujam comigo!
Cantem alto, querido, em uma viagem de volta!
Cantem alto, sejam livres!
Estou a caminho, vou fazer direito,
Vou fazer músicas para aquelas garotas gostarem.
Está muito quente e um pouco desconfortável,
Estamos indo à força máxima.
Voando pra fora da realidade,
O que aconteceu com a gravidade?
Consigo ver, é uma estrela cadente!
Eu canto muito bem, la-di-da-da-da!
Refrão
Oh, ir ao cinema num dia chuvoso,
Ver a sally bowles num cabaré.
Arranjando brigas, que espetáculo,
Emoção pura.
Vagabundeando pelo boulevard,
Fogo aceso em corações de madeira.
Minha mente se decidiu, passarei da linha!
Não imaginava que seria tão fácil.
Yeah!
Refrão
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Dentre as diversas ações publicitárias que acompanharam o desdobramento da
campanha, torna-se aqui nosso objeto específico de análise neste capítulo um evento
realizado em julho de 2011 pela Heineken em Taiwan (China)30 que se utilizou da tecnologia de realidade aumentada, conforme descrevemos a seguir.
Uma fachada de um prédio foi recoberta com elementos visuais da marca e da
campanha, além de um telão de LED que exibia a imagem de um lugar específico na
calçada em frente a essa mesma fachada. Um tapume em forma de estrela acomodado
nesta calçada convidava os transeuntes a participarem da campanha ―The Entrance‖. Ao
se posicionarem em cima de tal marcação, o dispositivo de RA fazia surgir no telão personagens do universo Heineken – o lutador de kung-fu, o cowboy ou a cantora.

Figura 28: demonstração da tela da ação promocional de Heineken
na fachada de prédio em Hong Kong. Fonte: http://goo.gl/Hby2X6

Sobrepostas as imagens dos transeuntes na calçada (representação) com as dos
personagens da campanha ―The Entrance‖ (simulações), transcorria uma sequência de
interação de uns com os outros, delimitando o discurso que nos ocupamos em analisar.
Neste caso, a marca Heineken se configura como o enunciador e os pedestres
capturados pelo evento cumprem o papel do enunciatário. É nesse contexto que se desenrola o discurso produzido em ato mediado pela tecnologia que dispara a ação promocional com RA.
Cabe a nota de que a programação informática que define a enunciação da marca
Heineken é preexistente ao discurso – portanto o fazer conjunto, por este ângulo, não
30

Disponível em: https://youtu.be/h70SB0lUBv4, último acesso em 07/01/2016.
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passa de efeito de sentido. No entanto, do ponto de vista do pedestre transeunte (destinatário da ação), o discurso é legitimamente produzido em ato, afinal, o texto que é produzido no telão é simultaneamente assistido pelo enunciatário, definindo sua participação na interação, constituindo um fazer conjunto, porque, ao ser capturado pela câmera,
ele é automaticamente desdobrado e instalado no discurso.
Como já apontamos anteriormente, as recorrências se confirmam mais uma vez,
pois constatamos que a marca Heineken se debreia na ação em primeira instância na
forma do próprio evento (que se prontifica à interação através de sua apresentação na
forma dos elementos visuais da marca, presentes na fachada do prédio), assumindo,
assim, o papel de narrador; enquanto os pedestres transeuntes se desdobram neste mesmo nível ao se deixarem capturar pela tomada da câmera, participando como narratários.
Mais uma vez também identificamos um programa narrativo que se organiza em
torno de um projeto de aquisição modalizado num fazer participar, que tem a experiência como objeto-valor.
Em nível discursivo, são utilizadas algumas personagens ligadas à marca (no caso, à campanha publicitária) como figuras que recobrem a narrativa, na forma de interlocutores, e as imagens projetadas dos pedestres transeuntes, na vez de interlocutários,
completando uma segunda debreagem.
Dadas essas análises, precisamos sublinhar que esse evento promocional realizado na China pela Heineken se configura como uma fração de todo o esforço de comunicação da marca na campanha ―The Entrance‖, que compreende não só os comerciais
para internet, TV e cinema já mencionados, mas também spots de rádio e toda sorte de
mídias gráficas (anúncios em revistas e jornais, panfletos, folders etc.), mídias exteriores (outdoors, backlights e frontlights, empenas etc.), mídias digitais (banners, ações em
redes sociais digitais, aplicativos etc.), além de várias ações de marketing que compõem
o chamado ―mix de comunicação‖ (eventos, assessoria de imprensa, promoções de vendas etc.). Neste sentido, a ação promocional com RA, bem como toda e qualquer manifestação da marca, segundo Andrea Semprini (2006), deve estar a serviço da propagação do projeto da marca, colaborando para que a identidade da marca seja solidamente
construída de maneira coordenada, implicando que cada uma das expressões da marca
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aja em harmonia conceitual e solidariedade com as outras, garantindo, assim, uma ―unidade de campanha‖.
Uma vez constituída a instância da enunciação (quer dizer o projeto da
marca), ela é capaz de começar a gerar os enunciados que a concretizam: as manifestações da marca. Estas manifestações compreendem
todas as modalidades, materiais ou imateriais, por meio das quais uma
marca se torna perceptível aos destinatários e ao contexto. [...] O que
destacamos aqui, no contexto de um modelo de identidade de marca, é
o estatuto destas manifestações, sua relação no que diz respeito ao
projeto de marca (SEMPRINI, 2006, p.164).

Dessa maneira, o sentido dado pelo público à experiência com a marca Heineken
na ação promocional com RA, objeto prioritário de nossa análise, deve, obrigatoriamente estar alinhado com o sentido dado à campanha como um todo.
Ora, na campanha, a partir do que se pode extrair do comercial de televisão (peça de lançamento e orientadora de toda a campanha), podemos reconhecer que o conceito ―The Entrance‖ se desenvolve, em nível fundamental, a partir de uma oposição básica
de conteúdo entre identidade e alteridade. Se tomarmos identidade como um construto
que estabelece um conjunto de características que permitem o reconhecimento de uma
pessoa ou grupo num determinado contexto sociocultural, podemos reconhecer que o
personagem protagonista da campanha ―The Entrance‖ representa o perfil do indivíduo
―cosmopolita e contemporâneo‖ (aludido mais acima pelo diretor sênior mundial da
marca Heineken como foco da campanha).
Bonito, charmoso, em forma, simpático, descontraído, descolado, versátil e confiante, o ―herói‖ apresentado pela empresa holandesa de cervejas é a síntese da identidade ―cool‖ pós-moderna, que representa o jovem globalizado ―de mente aberta‖ (o
objeto-valor, como veremos mais adiante)31. É um tipo prototípico de homem ―perfeito‖, segundo as recorrências comuns em todo tipo de manifestação cultural, principalmente nas mídias de massa (estas importantes pela abrangência de seu alcance e pela
sua capacidade de reiteração de mensagens), como é o caso de novelas, filmes, séries,
comerciais de TV, eventos musicais etc.
31

Interessante mencionar, segundo o site da cervejaria, que os valores e princípios da Heineken se sustentam sobre três pilares: respeito pelas pessoas, divertimento para a vida e paixão pela qualidade. Dessa
forma, é notável a harmonia que se estabelece entre o que a própria marca divulga como seus valores e
princípios e o objeto-valor do filme publicitário. Disponível em:
http://www.heinekenbrasil.com.br/?valores-e-principios#sthash.nnMiCNkL.dpuf, acesso em 10/01/2016.
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Figura 29: Personagem protagonista da campanha ―The Entrance‖,
tratado aqui como ―herói‖ da narrativa. Fonte: http://goo.gl/HeCGZK

A alteridade, implícita no filme publicitário, pode ser tomada como toda e qualquer atitude em desalinho com as tendências relacionadas à juventude globalizada contemporânea, como tradicionalismo, xenofobia, sedentarismo, introspecção e toda sorte
de comportamentos que negam, de alguma forma, o sentido do ―politicamente correto‖,
essa ideia relativamente estereotipada que orienta a cena pós-moderna de maneira majoritária.
Claramente, a identidade é tratada euforicamente e, por isso, a alteridade é disforizada. O filme publicitário ―The Entrance‖, seja na aceleração da sequência de suas
tomadas, seja no ritmo da música-trilha, imprime uma intensidade aos valores que representam o sentido de identidade que chega a supervalorizá-los.
O programa narrativo se caracteriza por um enunciado de ser (de estado), no
qual evidenciamos uma relação de conjunção entre o protagonista, o ―herói‖ do filme, e
seus interlocutores, as diversas outras personagens da trama, que representam, no todo,
a diversidade de sexos, faixas etárias, origens, nacionalidades, culturas etc.
Vemos o sujeito empreender uma manipulação por sedução, pois faz um juízo
positivo sobre a capacidade das personagens de reconhecerem sua natureza divertida,
descolada e amistosa. Na medida em que o ―herói‖ adentra a festa narrativizada, seu
contato com todos os presentes vai estabelecendo uma liquidação de privação que se dá
a partir do encontro desse ou daquele interlocutor específico até culminar na conjunção
com todos os participantes da festividade, que, ao final, se integram em torno da banda,
como que festejando cada valor destacado na peça publicitária, somando todos por fim.
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Desse jeito, podemos concluir que a sintaxe narrativa parte de um estado de disjunção
para um de conjunção.
Sobre a fase da competência, identificamos que o ―herói‖ é dotado de um saber,
aquilo que forma a sua personalidade e dela se desprende, e também de um poder-fazer,
a capacidade de contagiar a todos com seu ―charme‖. Interessante destacar que, nesse
caso, há uma relação intrínseca entre o saber e o poder-fazer, como se um naturalmente
levasse ao outro – em outras palavras, o ―herói‖ é tão ―rico de coisas boas‖ que isso o
credencia a transmiti-las; e transmite-as porque isso está vivo em sua consciência.
A performance se concretiza na fase final do filme publicitário, quando todas as
personagens celebram dançando e cantando juntos, marcando a passagem ao estado
final de conjunção com o objeto-valor (a juventude globalizada ―de mente aberta‖).
Finalmente, a sanção se dá pela confirmação da performance: é patente a felicidade que premia a todas as pessoas representadas no desfecho do comercial, pois compartilham enfim dos valores que foram paulatinamente construídos ao longo da narrativa.
Como é bem típico nas narrativas publicitárias, a Heineken (marca anunciante
metonimizada nesse comercial pelo produto Cerveja Premium Heineken, apresentada
em garrafa de vidro verde do tipo long neck de 355ml), participa praticamente de toda
narrativa na forma de adjuvante do ―herói‖ da campanha. Diante da atual recomendação
do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária - CONAR sobre a publicidade de bebidas alcoólicas (letra ―b‖ do item 2 - Anexo ‗A‘ dos anexos sobre as ‗categorias especiais de anúncios‘), que indica que ―a publicidade não deverá induzir, de
qualquer forma, ao consumo exagerado ou irresponsável. Assim, diante deste princípio,
os anúncios de bebidas alcoólicas não conterão cena, ilustração, áudio ou vídeo que
apresente ou sugira a ingestão do produto‖32, a força da marca opera muito mais pela
sua presença simbólica do que pela efetiva ingestão da cerveja. Assim, a garrafa de Heineken acompanha o ―herói‖ durante sua ―jornada‖ pelo evento festivo, cumprindo o
papel de agente colaborador fundamental para o alcance do objeto-valor – e o faz fornecendo o ―espírito da marca‖, tendo sua ação adjuvante bastante destacada, apesar de
muito mais pressuposta do que objetivada.

32

Ver: http://www.conar.org.br, acesso em 10/01/2016.
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No plano do discurso, mais superficial, vale destacar alguns temas e figuras que
recobrem a narrativa, apesar de que muitos já tenham sido mencionados na análise do
nível anterior. Especialmente, queremos marcar os personagens cujo contato garante a
performance do ―herói‖ e, ao mesmo tempo, marcam, no seu conjunto, um aspecto importante do objeto-valor (juventude globalizada ―de mente aberta‖). Como a atitude
―politicamente correta‖ adotada pelo jovem descolado é a de tolerância e afetividade
com toda diversidade sexual, etária, racial, étnica, religiosa, enfim, cultural que existe
no planeta (o que ainda hoje se configura como uma postura relativamente transgressora
e, portanto, própria dos jovens, da ―vanguarda‖), tal heterogeneidade é figuratizada por
estereótipos que aludem a uma multiplicidade de tipos do mundo.
Descreveremos a seguir algumas dessas figuras, conforme ordem cronológica de
aparição no comercial: (1) o ―herói‖ inicia os cumprimentos aos diversos presentes ao
adentrar a festa e, de início, abraça calorosamente um senhor idoso vestido de smoking
que, podemos deduzir, é o anfitrião. Sem nenhum adorno ou símbolo indumentário a
mais, podemos identificá-lo como um caucasiano etnicamente representativo do sujeito
ocidental genérico. (2) Imediatamente a seguir, de um modo que faz lembrar uma saudação mulçumana, saúda um homem que aparenta meia-idade, negro, aparamentado de
túnica e um gorro de estilo taqiyah (próprio dos islamitas). (3) Na sequência, reverencia
um casal. Ela, adereçada como uma indiana; ele, com um traje formal completo por
medalhas, fazendo-nos crer se tratar de um lorde inglês. O par é bastante curioso, dado o
histórico de colonização e dominação política da Inglaterra sobre a Índia. (4) Mais adiante, se depara com um homem envelhecido e ―bonachão‖, que se veste como um cowboy norte-americano, com chapéu e tudo. O ―herói‖ finge dar um tiro com o dedo indicador, caracterizando um cumprimento bastante informal e até bem ―gaiato‖, concluindo-se com um forte abraço. (5) Após puxar a toalha de uma mesa, mantendo de pé todos
os objetos que ali estavam, ―enxuga‖ a boca entreaberta de uma moça delicada, morena,
de cabelos negros volumosos e cacheados, próprios das mulheres latino-americanas. (6)
Manobrando uma bola de basquete, o ―herói‖ passa rapidamente por dois homens altíssimos, negros, com faixas em suas cabeças, tais como as usadas pelos esportistas em
geral. Em um gesto de batida de palmas de mãos com os braços esticados para o alto, se
dá um cumprimento como é próprio dos atletas de grupo. (7) Em uma brincadeira de
mágica, com um jogo de mãos, transforma um objeto amarelo num canarinho que voa.
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Assistindo de perto, entretido com os gestos, um homem de meia-idade, calvo e de barba, que lembra em muito o perfil clássico dos cidadãos do leste europeu, algo tipo ucraniano, polaco ou tcheco. (8) Um jovem oriental, todo vestido de preto, surge às cambalhotas, proferindo no ar golpes de luta marcial ao estilo kung-fu. Após uma divertida
coreografia de braços realizada por ambos, entre sorrisos amistosos, o ―herói‖ oferta
uma garrafa de Heineken ao ―ninja‖. (9) Finalmente, o ―herói‖ se posiciona no palco da
festa, onde um conjunto musical toca animadamente a trilha do comercial. Ele começa a
tocar uma flauta transversal, tendo ao seu lado a crooner da banda, uma mulher loira,
alvíssima, tipo escandinava. Como já mencionamos, trata-se de Mette Lindberg, cantora
cuja imagem personifica de pronto sua origem dinamarquesa.
Na cena final, ainda é possível divisar de relance vários outros personagens figurantes: um portando grande turbante vermelho, outro de traços malaios, mais um com
fisionomia italiana, duas dançarinas do tipo odalisca, todos juntos dos personagens descritos acima e de tantos outros que se misturam em êxtase numa derradeira dança de
passo marcado em grupo.

Figura 30: Final do filme da campanha ―The Entrance‖.
Fonte: https://goo.gl/hQv0Mz

O próprio tema de ―festa‖ também chama a atenção: recobre perfeitamente o
contexto do charme e da descontração do jovem cosmopolita e contemporâneo da Heineken. Dá vida, enfim, ao espaço da manifestação do ―global‖, do ―aberto‖, do objetovalor em questão. Além, é claro, de materializar o ―clima‖ perfeito para sugerir o consumo do produto anunciante.
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Um destaque ainda pode ser realizado na nossa apreciação do filme publicitário:
o título da música-trilha do comercial é ―The golden age‖ (―era dourada‖), e a própria
letra se inicia com o verso ―I wish I lived in the Golden Age‖ (―Queria ter vivido na era
dourada‖). Entretanto, apesar de parecer que a canção remete a um tempo pretérito e
que seja relativamente circunscrita a um clima de nostalgia, o futuro do pretérito expresso em ―queria ter vivido‖ refere-se a um tempo presente.
Desse modo, pela música, se instala no enunciado um tempo presente na narrativa. Um presente atemporal, que se caracteriza como um tempo destacado do tempo cronológico da história, impossível de ser localizado – um tempo de certa forma bastante
―fabuloso‖, bem próprio da discursividade publicitária, que formula universos fantásticos para a manifestação das marcas, produtos e serviços muito mais pontuados por verossimilhança com o mundo real do que por relação de espelhamento com a realidade (e
esse contrato de veridicção, na prática, já é bastante bem estabelecido no diálogo corriqueiro entre marcas enunciadoras e consumidores enunciatários).
Além do mais, ainda seguindo o que a música nos dá a refletir sobre a projeção
do tempo no enunciado, a letra da canção diz logo no primeiro verso após o final do
primeiro refrão: ―estou a caminho, vou fazer direito‖. Desse ponto em diante, a música
assume majoritariamente o tempo verbal presente como referencial, reiterando a todo
instante a certeza semântica própria do modo indicativo e a atitude relativa ao momento
atual – o que se comprova nos usos de flexões verbais como ―vou‖, ―está‖, ―consigo‖,
por exemplo.
Pelo ângulo do tratamento visual dado ao filme, o figurino é o que mais pode
remeter a uma ideia de passado em relação ao tempo presente do mundo natural. Contudo, mesmo que se tenha dado um ar de tradicionalismo ao vestuário das personagens, é
preciso reconhecer que as ―festas de gala‖, como a representada no comercial, evocam
no imaginário coletivo o uso de roupas que não se caracterizam pela marcação de uma
época específica, mas sim vocacionadas à exuberância. Cremos que o efeito de sentido
de uma indumentária tradicional é muito mais para percepção do glamoroso (algo que
se alinha com público ―premium‖ de Heineken), do que para marcação de uma era específica.
Por outro lado, o sentido de afetividade explícita, mais que de tolerância, para
com todas as etnias do mundo globalizado, representada na festa narrada, segundo já
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assinalamos, é o aspecto que mais parece significativo para demarcar a temporalidade
instaurada no discurso.
Tal comportamento supervalorizado pela propaganda conecta o tempo da narrativa com os tempos de hoje, dado que o próprio senso comum é capaz de reconhecer
que o ímpeto de convivência pacífica e harmônica entre os povos não só é uma demanda relativamente recente, como é uma inquietude bem da atualidade.
Talvez seja até possível reparar uma certa nostalgia simbólica em relação aos
anos 1960 e 1970 presente no filme, porém isso pode apenas indicar uma referência aos
períodos históricos que foram marcados por levantes sociais, principalmente no mundo
ocidental, que visavam o empoderamento de minorias políticas (como mulheres, negros
e gays) e agiram como prelúdio para a formulação de subjetividades contemporâneas
comprometidas com o combate aos mais diversos tipos de preconceitos, inclusive a xenofobia. Ainda, a lógica que articula globalização e afetuosidade e que pontua a atitude
―politicamente correta‖ vigente hoje, de fato, é, pelo menos em parte, consequência de
sentimentos que foram efetivamente fertilizados no imaginário social a partir dessas
décadas. Mas, inegavelmente, prerrogativas de um tempo presente.
Enfim, dada a exploração da ação promocional com RA e o filme orientador da
unidade conceitual da campanha, podemos proceder com um cruzamento entre ambos,
de modo a refletir sobre como a primeira se articula com o conceito que a origina no
segundo, além de tentar reconhecer a partir disso aspectos que desvelam nuances importantes na negociação de sentido em eventos que se utilizam de dispositivos de realidade
aumentada.
Indo objetivamente para o que nos interessa observar, destacamos que a jovialidade globalizada ―de mente aberta‖, objeto-valor do filme, se substitui na ação promocional com RA pelo valor experiência. Essa transformação não é de forma alguma uma
mudança radical em termos de efeito de sentido para a campanha no todo. Ao contrário,
o jogo que se estabelece entre o filme enquanto projeto de marca e a ação promocional
na vez de manifestação de marca envolve colocar o consumidor comum (o transeunte
de Taiwan) no lugar ocupado pelo ―herói‖ na narrativa do filme – dessa maneira, é assim, através da experiência, que o sujeito comum pode se revestir profundamente dos
valores já transmitidos no comercial. Tal qual um ator que mergulha no personagem ao
interpretá-lo em cena, o pedestre potencial consumidor de Heineken é ―catapultado‖, via
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câmera, telão e sistema de realidade aumentada, para o mesmo palco em que é montado
o espetáculo da campanha ―The Entrance‖.
Fazendo a vez do ―herói‖ de Heineken (porque, para interagir com as personagens ―ninja‖, ―cowboy‖ e cantora, o lugar que se tem que ocupar é este), o cidadão chinês, no caso, é capturado pela narrativa, posto a construir um discurso em ato, a partir
de um fazer-conjunto. Neste processo, o pedestre é transportado para o tempo fabuloso
da narrativa publicitária ―The Entrance‖ a partir do sentido dado pelo cenário montado
na ação de RA. A partir daí, evidenciamos o ponto a se realçar: ao penetrar na temporalidade da campanha de Heineken pela via da RA, o sujeito não só permanece ancorado
no mundo natural (físico, concreto), como deve, concomitantemente, conciliar a sua
performance cognitiva com a tátil-proprioceptiva-cinestésica para vivenciar o discurso.
De fato, nos contatos com os textos canônicos de toda ordem (mesmo os midiáticos), qualquer indivíduo já permanecia ancorado na realidade material enquanto ―passeava‖ pela temporalidade da narrativa. Ocorre que nas ações com RA a experiência
estésica é multiplicada pela contundência do desempenho corporal requerido para o
fazer-conjunto em questão.
Considerando essa situação como bastante nova no cenário das pesquisas sobre o
sentido, especialmente em relação à instalação da categoria temporal, procederemos a
seguir a um breve levantamento do reconhecimento e da vivência da temporalidade,
sobretudo pelo recorte da observação de textos visuais.
Portanto, seguiremos com um rápido levantamento histórico e cronográfico da
percepção do tempo, da sua representação e, principalmente, da sua interpretação, intentando, assim, ensaiar um percurso por uma ―pedagogia‖ da leitura visual do tempo ao
longo das épocas, considerando esse movimento importante para fazer destacar as características que pontuam essa experiência de hoje, na cibercultura, num período em que
os sentidos do tempo são atravessados pelas inusitadas tecnologias digitais.

4.2. O dêitico temporal na experiência visual

Não é uma empreitada fácil estabelecer marcos teóricos e propor análises relacionadas à temática do tempo. Mas, independente das diversas correntes de pensamento
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percorrendo múltiplos olhares (até antagônicos) sobre o assunto, propomo-nos a desenvolver uma investigação que parte da subjetivação do tempo ao longo da História, passando pelo advento da chamada Modernidade, e correlacionar o tempo com a experiência visual (ou seja, com a imagem), para, enfim, observarmos como os indicadores de
tempo participam da eclosão do sentido nas experiências com a RA, ainda considerando
a situação semiótica e o discurso construído em ato.
De certo, segundo Norbert Elias (1998), para muito além da simples observação
da Física ou da Astronomia, que levam em conta as dimensões e movimentos do planeta, do sol, do dia e da noite, a marcação do tempo obedece a uma métrica que se vincula
ao ser humano enquanto ser social. Ainda, reconhecemos que ―explorar as dimensões
sociais com que os homens revestem o tempo é alcançar uma oportunidade privilegiada
para a investigação de toda uma sociedade ou uma época‖ (RUST, 2008, p.02). E, neste
sentido, precisamos reconhecer que a percepção sobre a passagem do tempo sofreu sensíveis alterações em função das mudanças paradigmáticas de cada período ao longo da
história da humanidade. Podemos, portanto, identificar uma multiplicidade de formas de
lidar e padronizar o tempo, de acordo com as características culturais de cada época.
Para nossa análise, a partir das proposições de Elias (1994; 1998), tomaremos
como ponto de partida a noção de que o tempo não existe em si mesmo e é uma ideia
natural do mundo, que se constrói a partir da relação que estabelece com a Sociedade e,
principalmente, com as subjetividades próprias de cada contexto sociocultural.
De fato, vale assinalarmos, se objetivamos nos deter sobre as projeções do tempo (seja nas representações visuais ou em quaisquer outras), parece-nos lícito tentar
compreender primeiro como o tempo é vivido no mundo natural – até porque o tempo
experimentado implica direta e invariavelmente nas formas como ele é representado,
tanto quanto nas formas como é interpretado.
Assim, se hoje a cronologia e a linearidade do tempo atendem a demandas próprias dos fenômenos da contemporaneidade, assumindo funções coordenadoras e integradoras com as atividades desempenhadas pelos sujeitos em seus cotidianos (trabalho,
estudo, lazer, religião etc.), isso ocorre em conformidade com uma trajetória de transformações que a percepção do tempo sofreu em correspondência com a evolução das
construções sociais da humanidade.
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Recorrendo ao pensamento de outro autor, na obra ―O tempo na História‖, Gerald James Whitrow (1993) observa diferentes formas de padronização do tempo a partir
do inventário histórico em suas divisões clássicas: Pré-história, Idade Antiga, Idade
Média e Idade Moderna. Dentre suas afirmações, Whitrow diz que diferentes classificações do tempo se organizaram em congruência com sociedades igualmente diferentes,
implicando em realidades díspares entre si.
Não apenas povos primitivos, mas civilizações relativamente avançadas atribuíram diferentes graus de significação ao modo temporal de
existência e valorizaram mais ou menos a perspectiva temporal. Em
suma, o tempo, em todos os seus aspectos, foi considerado de muitas
maneiras conceitualmente distintas (WHITROW, 1993, p.23).

São essas formas distintas que nos interessa explorar para melhor compreender
as relações possíveis entre o tempo vivido e o tempo representado, para, enfim, refletirmos sobre a concepção atual do tempo e da materialidade de suas subsequentes manifestações (de suas projeções em enunciados, em especial). De fato, insistimos na ideia
de que, somente confrontando as percepções do tempo com suas expressões em cada
época, poderemos ensaiar os entendimentos sobre o que orienta a indicação do tempo
nos textos contemporâneos (e o sentido que advém daí), alcançando nosso objeto de
análise: enunciados produzidos em ato mediados por dispositivos de RA em ações promocionais de marcas.
De toda forma, já empreendendo uma trajetória de reflexão sobre o tempo na
história e remontando ao período pré-histórico, nos deparamos com uma compreensão
absolutamente nebulosa sobre as concepções do tempo nas civilizações anteriores à escrita. Segundo Whitrow (1993, p.35-38), as pesquisas sobre o tema são parcas e inconclusivas, limitando-se a conjecturas que redundam apenas na ideia de que as pinturas
paleolíticas encontradas nas cavernas, tanto quanto os artefatos coetâneos recuperados
pelos esforços arqueológicos, indicam uma possível percepção de distinção entre passado, presente e futuro. Ainda, também no âmbito das hipóteses, em alguns desses artefatos raros e em algumas pinturas específicas, haveria indícios de certo tipo de calendário
rudimentar, mas que, claro, em nada se aproxima de uma cronometria efetiva.
Diante disso, simplificadamente, tomamos a era pré-histórica como um período
no qual o tempo já é naturalmente indicial nas imagens, posto que é inegável sua manifestação nos discursos visuais produzidos ali. De certo, já remetiam a feitos pregressos
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(passado), refletiam circunstâncias (presente) e prognosticavam situações (futuro), ou
seja, as coordenadas temporais são marcas inerentes a tais enunciados. Apenas, supomos que os efeitos de concomitância, anterioridade e posterioridade relativos à enunciação dos desenhos rupestres provocavam nos enunciatários da época noções menos refinadas de valores temporais (FIORIN, 2011, p.61), isto em comparação com as perspectivas que viriam mais à frente na história, especificamente com a sofisticação dos códigos linguísticos comuns aos requintes desenvolvidos pela comunicação escrita.
Aliás, é justamente a escrita, inclusive, que infere um salto qualitativo nas possibilidades de projeção de tempo em textos ordinários, sejam eles verbais ou não. Especificamente porque a escrita descola enunciador e enunciado (espaço) e age como instrumento de memória (tempo) (LEMOS, 2003, p.13). A literatura de referência é vasta
neste sentido, mas, resumidamente, sabemos que, além da liberação do texto de seu espaço-tempo de origem, a escrita permite que o conhecimento de uma determinada sociedade se acumule e, consequentemente, avance. De sorte que a sofisticação das variações temporais que culminam nos sistemas do presente, do passado e do futuro (FIORIN, 2011, p.61) certamente ganhou seus contornos apurados a partir do uso da língua
em sociedades letradas.
De certo, os sistemas de pensamento, cognição e inteligibilidade progridem direta ou indiretamente em função da capacidade dos sujeitos aprimorarem sua capacidade
linguística. Afinal, segundo José Luiz Fiorin:
A linguagem é onipresente na vida de todos os homens. Cerca-nos
desde o despertar da consciência, ainda no berço; segue-nos durante
toda a nossa vida, em todos os nossos atos, e acompanha-nos até na
hora da morte. Sem ela, não se pode organizar o mundo do trabalho,
pois é ela que permite a cooperação entre os seres humanos e a troca
de informações e experiências. Sem ela, o homem não pode conhecerse nem conhecer o mundo. Sem ela não se exerce a cidadania, porque
ela possibilita influenciar e ser influenciado. Sem ela não se pode aprender. Sem ela não se podem expressar sentimentos. Sem ela, não se
podem imaginar outras realidades, construir utopias e sonhos. Sem ela
não se pode falar do que é nem do que poderia ser (FIORIN, 2008,
p.29).

Assim é que, observando a aurora dos povos letrados na Idade Antiga, começamos por notar aspectos importantes na instauração do tempo em enunciados. Na cultura
egípcia, para irmos bem nos primórdios das civilizações da Antiguidade, a noção de
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tempo é percebida e, portanto, relatada através do ciclo da natureza, principalmente,
porque a vida social foi construída em torno da interação com os fenômenos naturais
que impactavam o Rio Nilo. Daí, segundo Whitrow (WHITROW, 1993, p.40), é que
surge o calendário egípcio e toda uma perspectiva temporal, carregada de valores, que
vai orientar o cotidiano daquela sociedade.
Não só o Nilo, eixo econômico e sociocultural, impingia as representações de
tempo da época, denotando marcações mais precisas nas imagens gerais e mormente na
iconografia hieroglífica, mas parece-nos bastante evidente a preocupação com a noção
de tempo para o Egito dos faraós, afinal, as ideias de imortalidade e eternidade tão representadas nas artes egípcias (arquitetura, escultura, pintura etc.), em última análise,
revelam o quanto os valores temporais estão presentes e, de certa forma, até norteiam as
relações sociais ali travadas.
Já na Grécia, berço dos principais filósofos da humanidade, a concepção do
tempo vez por outra foi observada e até profundamente criticada. Uma das primeiras
concepções gregas de tempo talvez esteja em Heráclito, com a ideia de mudança perpétua: o mundo continua se modificando e não se tem acesso a mesma coisa porque o
tempo avança, ―não se pode jamais tomar banho duas vezes no mesmo rio‖ (WHITROW, 1993, p.53).
Importante também destacar a perspectiva aristotélica sobre o tempo que, segundo Fiorin (2010, p.128-129), é tomado como um fenômeno físico. Aristóteles relaciona
o tempo ao movimento, situado em um suporte cosmológico (definido, então, pelo movimento dos astros) e parte de um processo quantitativo, expresso mediante grandezas.
Gerald James Whitrow acrescenta que Aristóteles diz que ―o movimento pode ser uniforme ou não-uniforme, e esses termos são eles próprios definidos pelo tempo, ao passo
que o tempo não pode ser definido por si mesmo‖ (WHITROW, 1993, p. 57), além do
que o tempo é tomado por uma sucessão, na medida em que é passível de ser numerado
e, por isso, Aristóteles questionava se poderia haver tempo se não houvesse seres pensantes.
Mais adiante, ainda na Antiguidade Clássica, diversas civilizações pensaram e
viveram o tempo de forma diferente. Cada sociedade, de acordo com sua organização
social, crenças e saberes, realizou suas classificações particulares. Por exemplo, a noção
de dia, para os romanos, se alinhava com o nascer do sol; e para o babilônios, judeus e
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mulçumanos, com o pôr-do-sol (WHITROW, 2005, p.29). Cremos que as imagens remanescentes dessas culturas, expressas em afrescos, tapeçaria, quadros, entre outras
formas visuais, se orientaram bastante por esse tipo de noção ‗nascente‘, para os primeiros, e de ‗ocaso‘, para os últimos, especialmente quando observamos a categoria cromática de análise visual.
Apesar dos diversos juízos sobre a definição do tempo na Idade Antiga, na prática, a experiência temporal humana neste período foi bastante permeada pelo ―pensamento mágico‖ (LEVI-STRAUSS, 1989, p.25), através do qual os mitos e os deuses
forneciam as explicações para vários processos do mundo. De certa forma, tal perspectiva alegórica da vida e do tempo resistiu avançando pela Idade Média, agora pontuada
pela ideologia cristã, que prosperou às vésperas da queda do império romano e se consolidou absolutamente no mundo ocidental durante a era feudal. Segundo Leandro Rust
(2008), o controverso historiador francês Le Goff, ao estudar as representações sobre o
tempo nessa época, dividiu-o em duas noções concomitantes: o ―tempo da igreja‖ – sacramental, aludido pelos teólogos e filósofos cristãos; e o ―tempo do mercador‖ – mais
pragmático, manipulado pelos comerciantes.
O tempo da igreja é, notadamente, o que resistiu como marca desse período, já
que as expressões artísticas dessa época, além de toda ordem de registros, recebiam fortemente a influência religiosa. Assim é que o tempo sacralizado, no rastro das reflexões
agostinianas, marcava a sua duração pelo ponto de vista espiritual, considerando a sucessão de momentos um intervalo entre a Criação e o Apocalipse, tendo a eternidade
como pano de fundo. ―O ‗tempo da Igreja‘ era sinônimo de um tempo histórico orientado por e para Deus‖ (LE GOFF apud RUST, 2008, p.04), sob o qual estão sujeitados os
homens e tudo na existência. Dessa forma, o tempo foi ritualizado como elemento intrínseco a Deus e, portanto, eterno, celebrado em toda sorte de manifestações da fé cristã.
Já o tempo do mercador, aquele mais útil, produtivo, definido pela marcação das
distâncias percorridas, do funcionamento pragmático das coisas e submetido aos limites
tecnológicos possíveis, foi providencialmente deprimido em relação ao tempo da igreja
pela hábil ação eclesiástica, que atuou pelo esvaziamento do primeiro em função do
segundo. De certo, a dominação de um pelo outro se fundava na assertiva de que o tempo do mercador era uma duração da ordem do ordinário, do mundano e, enfim, do pro-
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fano, enquanto o tempo da igreja era não só valoroso, como conduzia o homem pecador
na direção da Virtude e da Verdade.
Ao pensarmos na manifestação dos sentidos do tempo nessa época, devemos reconhecer que a arte medieval é bastante complexa e se divide em vários movimentos
que se intercalam conforme a região e o período (JANSON, 2001) – com algum destaque, vale mencionar a genérica divisão entre a arte românica (relacionada à ―Alta Idade
Média‖, predominante no intervalo entre os séculos XI e XIII) e a gótica (―Baixa Idade
Média‖, prevalecente entre os séculos XII e XV), apesar de todas as manifestações que
abarcam a arquitetura, a escultura, afrescos, vitrais, murais, painéis, tapeçaria etc. sob
influência bizantina, germânica e ibérica, entre muitas outras. Entretanto, mesmo tendendo a um reducionismo extremo, cremos ser possível sintetizar o espírito da expressão do tempo na arte medieval, de modo que possamos demarcar características próprias
do sentido do tempo neste período.

Figura 31: Parte de um conjunto de iluminuras medievais que representam a Paixão de Cristo.
Apesar de ser datado do início do século XIII, não se conhece a autoria nem a procedência desse
feixe da Paixão, apenas que compõe o Liber Feudorum Maior (Grande Livro dos Feudos),
atualmente em exposição no Museu Nacional de Arte da Cataluña, em Barcelona/ES.
Fonte: http://goo.gl/V9gLa6, último acesso em 01/12/2015.

A iluminura33 acima, por exemplo, representa uma das etapas da Via Crucis e
reúne os principais aspectos que são comuns à pintura medieval como um todo. Especi33

Iluminura refere-se a um tipo de pintura decorativa que foi bastante usual em pergaminho medievais,
especialmente na alegoria de letras capitulares. O termo se aplica igualmente ao conjunto de elementos
decorativos e representações imagéticas executadas nos manuscritos produzidos principalmente nos conventos e abadias da Idade Média. A sua elaboração era um ofício refinado e bastante importante no contexto da arte do Medievo. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Iluminura, acesso em 01/12/2015.
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almente, podemos conferir a ausência de sofisticação na representação da perspectiva
(conforme já tratamos no capítulo anterior), reforçando a bidimensionalidade da imagem. Descoladas, assim, da natureza, da correspondência com as imagens do mundo
natural, as figuras se desprendem igualmente da temporalidade da Terra – elas reforçam
o caráter mágico, divinal, do que pretendem figurativizar: o martírio de Jesus que, reiterado, lembra que o ―salvador‖ deu sua vida para redimir os pecados do mundo, algo a
ser perenizado no imaginário do séquito cristão.
A ausência de linhas retilíneas e o predomínio de traços bastante irregulares colaboram com a percepção que retira da cena a ação do homem, a razão e a lógica. Sobra
uma composição de contornos sinuosos, que valoriza as formas tal como se apresentam
na Criação: assimétricas. Essa apresentação remete ao infinito do tempo, tanto quanto os
halos presentes nas cabeças das personagens – circulares –, conspiram para o eterno.
Cromaticamente, mais uma vez há um direcionamento para o perpétuo, até porque ―iluminura‖ tem relação com a prática de ―douração‖, ou seja, decoração com ouro
(ou prata) – por isso, é razoável imaginar a presença de tintas de efeito metálico na
composição original, que certamente se desgastaram com o tempo. Além do mais, o uso
de cores luminosas e vibrantes é recorrente neste tipo de pintura, provavelmente dando
sentido ao efeito obtido em manuscritos sacros ilustrados – inclusive, a própria palavra
―iluminura‖ é associada a ―miniatura‖, termo italiano derivado do latim ―miniare‖, que
significa pintar com mínio, um pigmento de cor vermelha34. Enfim, as matizes quentes e
metalizadas prevalecem, numa alusão à luz, à elevação espiritual e ao celestial, dando
ênfase ao sobrenatural, à intervenção divina, também esta retirada da cronometria do
mundo, elevando a passagem a um tempo perpétuo.
Mesmo o simulacro de movimento na cena não inspira uma percepção de acontecimento factual. Se a metade direita da cena enfatiza o ato da pregação do nazareno à
cruz, a outra metade reflete o sofrimento de Santa Maria e dos discípulos que acompanham o evento, revelando o caráter simbólico da imagem, ejetando todo efeito de objetividade possível – o que, automaticamente, também retira a temporalidade ordinária da
situação manifestada.
Seguindo à frente, junto às turbulências inerentes à crise do século XIV, é possível delimitar uma transição de um tempo medieval para um tempo moderno (Cf. RUST,
34

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Iluminura, acesso em 01/12/2015.
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2008). Agora, uma inversão entre a proeminência do ―tempo da igreja‖ sobre o ―tempo
do mercador‖ se faz com progressiva intensidade, dado que uma ordem vigente agrária
e ritmada pela cronologia canônica cede terreno para a eclosão de um tempo focado na
precisão do meio urbano, obsedado pelos movimentos das engrenagens dos relógios
mecânicos. Destarte, Le Goff se aproxima da visão de Max Weber quando acredita que
―o tempo sacralizado é uma vítima fatal do advento da modernidade‖ (RUST, 2008,
p.07).
De fato, podemos considerar que um dos indicadores da passagem da Idade Média para a Modernidade está na diferente forma do mundo lidar com e padronizar o
tempo. Para Elias (1994, p. 208), a mudança de ritmo do cotidiano impactou as estruturas das relações humanas na sociedade a partir da visão iluminista do mundo, que impulsionou a passagem de um pensamento teocêntrico para um lógico-científico. O homem, agora no centro, é responsável pelo domínio da natureza e do universo que o cerca, deve poder controlar tudo a partir da razão, objetivando a ordem e o progresso. Assim, dentre todas as coisas, o tempo também passa a ser alvo de escrutínio e disciplina.
Com os avanços da urbanização e a expansão do comércio, fez-se sentir com intensidade cada vez maior a necessidade de sincronizar o
número crescente das atividades humanas, e de dispor de uma rede de
referências temporais cuja extensão regular pudesse servir de quadro
de referência. Construir essa rede e fazê-la funcionar era uma das tarefas da autoridade central — clerical ou leiga. Dela dependiam o pagamento regular e periódico dos impostos, dos juros e dos salários,
bem como a execução de inúmeros contratos e diversos compromissos; o mesmo acontecia com os numerosos feriados em que as pessoas
repousavam de seu trabalho (ELIAS, 1998, p.46).

Na modernidade, portanto, as relações de trabalho desse novo modelo de sociedade exigiram uma nova padronização do tempo: não mais cíclica, como nas comunidades agrícolas, mas linear e cronológica, comprometida com o funcionamento e organização das atividades modernas, que eram cada vez mais complexas.
As mudanças subjetivas na percepção do mundo nesse período ganharam representações imagéticas nos movimentos artísticos que orientaram a pintura, tanto quanto
no desenvolvimento das tecnologias de captura e fixação de imagens da fotografia (ambos já bastante tratados no capítulo anterior). De fato, mais que o espelhamento do
mundo, as pinturas renascentistas e, na sequência, as românticas e as realistas, bem co-
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mo o advento da fotografia e o progresso de suas técnicas, podem, simplificadamente,
ser tomados como tentativas de controle de tempo, de domínio do homem sobre o instante que é retratado.
Na tentativa de manifestar com fidelidade o mundo das coisas, as formas de expressão imagéticas da modernidade revelam uma tendência ao congelamento do tempo
– como se isso metaforizasse um poder do homem sobre a natureza. Entretanto, se a
princípio pode parecer que o fluxo temporal está ejetado dos textos visuais estáticos,
como o desenho, a pintura e a fotografia, é preciso reconhecer que ―as imagens também
se incumbem (...) de fornecer informações sobre o tempo do acontecimento ou da situação que representam‖ (AUMONT, 2012, p.240). Assim, mesmo que a cena narrativizada pela imagem paralisada não forneça duração, intervalo ou sequência, há um tempo
inscrito na imagem, dado que o momento representado (o presente do enunciado) se
encaixa num contexto, que inclui um antes (passado) e um depois (futuro), ainda que
circunscritos ao âmbito da pressuposição.
A ideia de ―instante pregnante‖ (AUMONT, 2012, p.241) explica em parte o
tempo inscrito na imagem: todo um acontecimento pode ser representado ao se figurar
apenas um de seus instantes – aquele que exprime a essência do acontecimento. Mas, de
toda forma, uma série de indícios presentes numa imagem pode figurativizar o tempo:
os simulacros de movimentos e suas direções, expressões de personagens, objetos representados etc.
Ronaldo Entler (2007), por exemplo, em pesquisa sobre as representações no
tempo na fotografia, propõe que tomemos como orientações do tempo na fotografia: um
―tempo inscrito‖, como um borrão que indica o movimento na cena capturada, dado que
o tempo de exposição da luz permitiu um efeito de fixação desse movimento; um ―tempo denegado‖, a percepção de um fluxo que é denunciado justamente pela paralisação
desse fluxo; e um ―tempo decomposto‖, organizado pela relação que se pode estabelecer
entre uma imagem num conjunto delas.
De toda forma, ainda sob a égide da cultura moderna, todos os constrangimentos
possíveis para a representação e reconhecimento do tempo na imagem estática são superados pelo surgimento do filme, a imagem temporalizada (AUMONT, 2012, p.176).
Jacques Aumont considera que a imagem em movimento, sintetizadora do tempo, por si
só já se constitui intrinsecamente pela negação do instante e possibilita duas formas de
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instalação do tempo nas narrativas. A primeira refere-se às montagens/sequências, nas
quais intervalos de tempo subjetivados possibilitam a interação de diversos segmentos
possíveis na duração da narrativa – constitui-se, dessa forma, uma história passível de
inúmeras complexidades em relação à cronologia do que se representa. Cremos que,
nesse caso, a instalação do tempo pode ocorrer pela marcação do presente enunciativo,
mas também por efeitos de anterioridade ou posterioridade em relação ao eixo temporal
básico do discurso, promovendo enuncividades em relação ao passado e ao futuro.
A segunda maneira de o tempo estar presente na narrativa de imagens em movimento é na ―imagem-duração‖, na qual há ausência de cortes e montagens, caracterizando-se pelo transcurso cronológico do tempo. Segundo Aumont, no fluxo temporal da
imagem-duração o tempo é muito pouco representado e ―é mais apresentado, tornado
presente, reproduzido de forma idêntica‖ (AUMONT, 2012, p.251).
Não só circunscrita ao cinema, a imagem-duração está intimamente associada às
transmissões diretas na televisão (―ao vivo‖), quando, na prática, o tempo do acontecimento e o da imagem coincidem absolutamente. Assim, reconhecemos que a imagemduração se alinha com um efeito de enunciatividade, pois o agora da enunciação sempre
combina com o agora do enunciado.
Nas imagens que exprimem montagens/sequências ou nas imagens-duração, a
instalação do tempo é um componente pelo qual o destinatário flui em analogia com o
fluxo de tempo numa narrativa literária, por exemplo. Os cortes na montagem, por exemplo, sugerem elipses de tempo, os quais devem ser preenchidos pelos destinatários,
tal qual a literatura já há muito fazia. Reconhecemos, portanto, nessas imagens audiovisuais (filmes, animações, transmissões de televisão, de vídeos etc.) uma aproximação
maior entre as formas clássicas de instauração da categoria de tempo em textos canônicos com as formas visuais de expressão. E isso permite que o dêitico temporal possa ser
observado com mais objetividade.
Ao longo do desenvolvimento da linguagem audiovisual, desde a última década
do século XIX, com a ―invenção‖ do cinema, até o presente momento, pode ser notada
uma evolução nas estratégias de produção de sentido na medida em que as tecnologias
de captura e exibição de imagens audiovisuais se sofisticaram. Não cabe aqui um inventário completo sobre todas as transformações na linguagem audiovisual, suas tipologias,
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continuidades e rupturas. Porém, a título de exemplificação, podemos destacar uma mudança nos cortes das montagens/sequências.
Segundo Aumont (2012, p.180), no período clássico do cinema, o qual o filósofo
Gilles Deleuze classificou como ―imagem-movimento‖, as cenas se desenvolviam em
grandes sequências, com poucos cortes ou nenhum, fazendo o espectador seguir o presente da narrativa, estabelecendo continuidades mais simplificadas para juntar as partes
que, enfim, compunham a narrativa. Já no período pós-clássico, denominado ―imagemtempo‖ para Deleuze (AUMONT, 2012, p.248), os cortes passaram a representar mais
que meras elipses temporais, inaugurando novas relações temporais na montagem, possibilitando saltos sobre tempos fixos, mutáveis ou múltiplos, além de cortes que indiquem idas e vindas, com ou sem cronologia, complexificando o sentido do filme.
Ao longo das décadas, esses saltos – que não estão restritos ao cinema, mas a todos os sistemas audiovisuais, como a televisão e o vídeo – foram comprimindo cada vez
mais situações que outrora eram mais discursivizadas nas sequências nos filmes. A supressão do tempo (mas ainda assim, uma relação com o tempo) passou a comparecer
cada vez mais como recurso narrativo, imprimindo uma dinâmica mais acelerada para
os cortes e sequências, ampliando sobremaneira o ritmo da narrativa.
Um dos auges desse processo de imposição de ritmo veloz à continuidade de vários cortes e sequências se dá a partir da consolidação da linguagem do videoclip, principalmente graças ao advento do videotape na segunda metade da década de 195035.
Enfim, podemos considerar que esse processo de aceleração na expressão cinematográfica persiste e, ainda, continua a se ampliar. Atualmente, uma visada sobre o
conteúdo audiovisual da internet, especialmente no site de compartilhamento de vídeos
YouTube, comprova que as montagens se valem de cada vez mais sequências, entremeadas de cortes bastante complexos, que, inclusive, são reproduzidos enquanto linguagem na produção amadora – o que nos leva a crer que esse efeito de aceleração angariado pelo audiovisual não só é naturalmente absorvido pela capacidade sensório-cognitiva
dos sujeitos contemporâneos, mas também é quase um requisito para a captura da atenção, visto que já se encontra internalizado nos procedimentos cotidianos de produção de
sentido.

35

Ver: https://pt.wikipedia.org/wiki/Videoclipe, acesso em 13/02/2016.
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Justamente essa questão da aceleração na linguagem audiovisual é componente
importante para nossas análises. A seguir, portanto, procuramos avaliar o papel que as
novas tecnologias digitais de informação e comunicação têm imposto ao assunto.

4.3. Aceleração da vida e cultura dromológica

Tanto quanto impactam as noções de espaço, as tecnologias digitais incidem
com força sobre as ordens do tempo vivido pelos sujeitos contemporâneos. Paul Virilio
(1993) cunhou a expressão ―cultura dromológica‖36 para dar conta do desaparecimento
das distâncias ocasionado pela elevada velocidade de comunicação facultado pelas redes
telemáticas. Daí, reduzir, por conseguinte, todo o universo a uma conexão promove inevitavelmente uma desregulação do tempo experimentado pelos usuários das vias informáticas.
Essa velocidade no acesso a tudo nos condiciona a uma sujeição em relação ao
tempo presente. Ou seja, o tempo real, o ao vivo, o agora experimentado pelas ligações
maquínicas se inscreve como uma circunstância que nos obsedia – ―on line, on time, full
time‖, para fazer uma alusão ao recente slogan de um grande veículo de comunicação –
tornando a redução dos tempos discursivos proporcional ao encurtamento dos espaços
físicos.
Aprofundando-se na discussão da temporalidade na Cibercultura, Edmond Couchot propõe análises que se centram na ideia de que ―as técnicas de comunicação digitais introduzem em nossos comportamentos ocasiões de viver o tempo muito diferentes
daquelas que conhecíamos até agora e que afetam intimamente a nossa cultura‖ (COUCHOT, 2007, p.01). A investigação desse pesquisador caminha pela análise de situações
que ocorrem durante a relação homem-máquina, especialmente em dispositivos de simulação de ―realidade virtual‖37, na qual, em interação com interfaces realistas, o inte36

De dromos, que, em grego, quer dizer ―corrida‖.

37

Realidade Virtual é uma interface avançada para aplicações computacionais, onde o usuário pode navegar e interagir, em tempo real, em um ambiente tridimensional gerado por computador, usando dispositivos multisensoriais. A definição é dada pelo doutor em Engenharia de Sistemas e Computação pela UFRJ
e professor da UNIFEI, Claudio Kirner, autoridade na pesquisa sobre realidade virtual no Brasil e está
disponível em: http://www.realidadevirtual.com.br.
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rator38 é (ao mesmo tempo e não de modo alternado) receptor e emissor. O que é percebido pelo sujeito é muitíssimo diferente de um filme que se desenrola a sua frente, já
que as imagens se coordenam com suas ações, na instantaneidade em que elas se dão,
organizando um processo de produção de sentido que eclode ao passo que a interação
acontece. Nas palavras do autor (e com fina consonância com os estudos de linguagem):
Observemos que este modo de produção, de recepção e de transmissão da informação está em ruptura com o modo próprio das mídias de massa, como o
rádio e a televisão, onde a significação das mensagens preexiste à sua transmissão. O receptor toma conhecimento das mensagens enunciadas pelo emissor, decodificando-as – o código garantindo a validade do sentido. Uma boa
comunicação é uma comunicação onde o sentido das mensagens altera-se o
menos possível, física e semanticamente, durante a sua transmissão e a sua
recepção (COUCHOT, 2007, p.02)

A partir desse ponto, Couchot submerge nos meandros da temporalidade vivida
pelo sujeito que experimenta a realidade virtual, demarcando especificidades que colaboram para o entendimento da operação que se desenrola na articulação entre indivíduos
e dispositivos informáticos. Em primeiro lugar, as reiterações são intermitentes, pois
que a todo tempo é possível volver-se ao início do processo e recambiar sobre as simulações e não simplesmente revivê-las, mas se adaptar e ―modificar-se para modificá-las‖
– daí, é flagrante que ocorre nessas situações o cruzamento de dois fluxos temporais: a
temporalidade própria do interator, que é cronológica segundo a sua experiência vivida,
recoberta de sensações, atividades de sentido, cognição e ação; e a temporalidade própria da máquina, caracterizada pela aceleração de processadores potentíssimos, da ordem de uma experiência dos cálculos efetuados pela cronologia de hardwares e softwares. A este tempo hibridizado, parte subjetivo e parte maquínico, um ―tempo fora do
tempo‖, Edmond Couchot classifica como u-crônico.
O tempo u-crônico é o homólogo do espaço virtual no qual está mergulhado
o operador, o espaço u-tópico - este espaço sintetizado matematicamente, que
não pertence a nenhum lugar próprio, que se estende em todas as dimensões,
38

Interator, enquanto palavra derivada do verbo interatuar (―estar em exercício mútuo com alguma coisa,
fazendo com que haja uma modificação no desenvolvimento e/ou no estado entre elas‖, segundo o Dicionário Online de Português – ver: http://www.dicio.com.br/interatuar), indica, em sua raiz, o indivíduo que
interage com algo ou alguém. Contudo, a palavra amplia o seu significado no contexto da cibercultura,
especialmente indicando o sujeito que detém e usa a capacidade de agenciamento para ações significativas diante de tecnologias bidirecionais, como é o caso de computadores, terminais, smartphones etc.
Ainda, o termo é bastante utilizado para se referir ao espectador de uma obra de arte interativa – aquela
que ―se distingue pelo dialogo entre a peça e o participante‖, normalmente a partir de recursos digitais,
eletrônicos ou da Internet (ver: https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_interativa).
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que obedece a todas as leis possíveis de associação, de deslocamento, de
translação, de projeção e que pode simular todas as topologias concebíveis. O
tempo u-crônico não é um tempo "imaginário" como aquele da evocação da
memória ou como o do sonho, mesmo que o sonho provoque frequentemente
uma forte impressão de realidade. É um tempo em potência, mas que se atualiza durante a interação em instantes, durações, simultaneidades singulares;
um tempo não linear que se expande ou se contrai em inúmeros encadeamentos ou bifurcações de causas e de efeitos. Sem fim nem origem, o tempo ucrônico se libera de qualquer orientação particular, qualquer presente, passado ou futuro, inscritos no tempo do mundo (COUCHOT, 2007, p.02-03).

Já quando a realidade aumentada entra em cena, um pequeno adendo é feito por
Couchot, que repara que, diferente da ―bolha‖ espaço-temporal artificial em que se isolam os operadores de sistemas de realidade virtual, o indivíduo agora interage com objetos virtuais ao mesmo tempo em que ainda permanece fincado ao seu ambiente concreto. Nesse caso, os acontecimentos se complexificam pela sobreposição do tempo do
mundo natural com o tempo da máquina, que se pressionam mutuamente, ampliando as
experiências da temporalidade u-crônica, na medida em que encaixe e desencaixe se
transformam na mesma coisa.
Mais ainda, Couchot insiste que a simples navegação pelo ciberespaço, ou a mera utilização de dispositivos de conexão são suficientes para provocar efeitos ―inesperados e perturbadores‖:
Estudos revelaram, por exemplo, que para certas pessoas a prática intensiva
da Internet mergulhava o internauta numa temporalidade prisioneira do presente e rebatia a temporalidade do interator, de maneira obsessiva em muitos
dos casos, sobre o "momento atual", o "agora". Este presente, no qual se reconhecerá um dos aspectos do tempo u-crônico, teria a particularidade de
confundir a percepção do espaço, do movimento, da sucessão dos estados durante uma ação, e suprimiria ‗o antes‘ e ‗o após‘ comprimindo-os ao extremo
(COUCHOT, 2007, p.09).

Neste sentido, o pesquisador nos alerta para uma construção de percepção do
tempo subvertida em relação à ―duração‖ subjetiva dos sujeitos, revelando aí uma obsessão que ganha cada vez mais força no imaginário de nossa época: a de que o passado
e o futuro possam se condensar num ―presente permanente‖, que obliteraria a noção de
prazo e de previsão (COUCHOT, 2007). E, mais além, a insólita fixação num tempo ucrônico acaba por afastar-nos de uma complacência com a realidade (manifesta nas nossas impaciências nevrálgicas com as esperas do cotidiano material – o sinal que não
abre, o elevador que não chega, a chamada telefônica que não se completa, o destino
que não se alcança etc.).
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Dessa forma, reconhecendo legitimidade nas assertivas acima e nos apropriando
delas, intuímos que Couchot traz considerações que acabam por, em certa medida, superar alguns postulados que já estavam quase que consolidados no entendimento acadêmico-científico sobre o tempo e suas manifestações na Cibercultura. Ora, se o virtual é
aquilo que não se opõe ao real, mas sim ao atual, como propõe Pierre Lévy, algo que
existe em potência, "complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que
chama um processo de resolução, a atualização" (LÉVY, 1998, p.16), tendemos a crer
que o movimento de atualização que os sistemas informáticos multidisseminados na
contemporaneidade impõem quando de sua utilização (quase que ininterrupta) vêm imprimindo uma confusão inevitável entre o atual e o virtual, pois o virtual se tornou parte
do tempo vivido e sentido pelos sujeitos, uma parcela de atualidade no tempo u-crônico
introjetado nas subjetividades da atualidade.
Assim, a reflexão sobre aspectos relativos ao dêitico temporal, ainda marcando a
presença de dispositivos midiáticos digitais e a construção de discurso em ato, faz parecer que as experiências contemporâneas, mesmo em projeções, debreagens e embreagens, seguem pelo rastro apresentado e coordenam momentos que instalam um eterno
presente. E, finalmente, que viver temporalidades diversas (da natureza e do artifício)
entrecruzadas implica mais uma vez redundar na ideia de simultaneidade na análise de
situações semióticas.

4.4. O dêitico de tempo alargado pelas tecnologias da cibercultura

A ideia de sincronicidade mais uma vez aparece em nosso horizonte quando retomamos o caso da ação promocional da marca Heineken, observado no início deste
capítulo sobre o dêitico de tempo.
Conforme visto no capítulo anterior, há espacialidades bipartidas e sobrepostas
quando os instrumentos informáticos da RA entram em cena, criando uma experiência
de bilocação do sujeito, que vivencia o mundo físico e o virtual, através de um efeito de
sentido de simultaneidade. Em se tratando do tempo, enquanto uma condição de duração no espaço, implicado pela subjetividade do sujeito, influenciada pelas coerções so-
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cioculturais de cada época, propomos que, tal qual o espaço, se encontra complexificado
pela interferência dos dispositivos digitais.
Reconhecemos que um tempo híbrido também se forma, misto do tempo cronológico com o tempo maquínico, no qual os sujeitos, submetidos às ações tecnológicas
(no caso, capturados pela câmera do dispositivo de RA), vivenciam encaixes e desencaixes de um e de outro tempo, o que nos faz voltar à ideia de multibreagem, agora sob
o ponto de vista temporal.
A multibreagem temporal, então, se efetiva no efeito de entrada e saída entre o
tempo da enunciação e o do enunciado, através de processos que disparam debreagens e
embreagens em ritmo acelerado, causando uma sensação de sincronicidade entre o tempo natural e o virtual, na medida em que o discurso se constrói em ato.
Observemos nosso objeto de análise em descrição ―passo a passo‖, de modo que
possamos identificar os feixes de instalação no enunciado e os retornos à enunciação em
ritmo bem mais lento, desfazendo o efeito de simultaneidade que a aceleração do discurso em ato impõe a essas entradas e saídas do sujeito.

Figuras 32, 33, 34, 35, 36 e 37: frames do filme demonstrativo da ação da Heineken (0‘13‖).
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Na cena representada pela figura 32, temos o tapume em forma de estrela na calçada, que convida o pedestre a participar da ação promocional da campanha ―The Entrance‖. Na sequência, a figura 33 demonstra a aproximação de uma moça, que lê as
instruções indicadas no tapume e decide participar, conforme a figura 34. Até esse momento, a temporalidade vivida pela moça é exclusivamente a do mundo natural, pontuada pelas idiossincrasias naturais do sujeito urbano médio, em trânsito por uma metrópole do século XXI.
Na figura 35, vemos a moça reconhecer sua própria imagem projetada no telão e,
por isso, se instalar automaticamente no discurso, através de efeito de debreagem. Em
seguida, a figura 36 marca a entrada no discurso da personagem ―ninja‖, interlocutor da
marca Heineken, integrante da campanha publicitária ―The Entrance‖, dando início ao
programa narrativo, convidando o destinatário (a moça) a participar de uma interação.
Quase que imediatamente ao que se desenrola na cena ilustrada pela figura 36, a
moça ―toma um susto‖ pela surpresa da aparição da personagem ―ninja‖ no telão – a
figura 37 demonstra o sobressalto da jovem chinesa que, em fração de segundo, olha
para o lado e constata que a personagem ―ninja‖ não está ali presente no mundo físico,
trata-se apenas de uma simulação, elemento de computação gráfica refinadíssima, personificado apenas no display informático gigante da fachada do prédio.
Neste momento, flagramos uma saída do enunciado, ou seja, um efeito de embreagem. Ao volver os olhos à calçada a fim de buscar no mundo natural a personagem
―ninja‖ (que obviamente não estaria ali), a moça se retira da temporalidade do discurso
e retorna ao tempo cronológico da sua vida regular.
Compreendemos que tanto o tempo material quanto o tempo virtual se desenrolam a partir de um agora da enunciação e, portanto, ambos tratam de um acontecimento
ancorado no tempo presente. Entretanto, são presentes diferentes. Um é o presente da
cidade, do percurso que a moça realizava até parar naquela calçada, influenciado pelo
tempo do trabalho, do lazer, do sinal de trânsito etc. O outro, o presente da campanha
publicitária de Heineken, um presente relativo à mensagem global da marca. Se os dois
presentes coincidem (ou parecem coincidir), é porque um é o presente do enunciado e o
outro o da enunciação – eles ocorrem em função de um momento: um em relação à atualidade do ocorrido; o outro, em função da virtualidade do discurso produzido pelo
evento promocional da marca Heineken.
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Em milissegundos, a moça retorna ao enunciado (ainda no registro da figura 37),
como que ―conformada‖ pela personagem em cena não ser concreta, ajustando seu aparato cognitivo para a situação que parece, enfim, ter entendido: houve a necessidade de
um esforço de direcionamento de uma competência para reconhecer a virtualidade da
interação – parece que a moça resolve encarar a situação como um ―jogo‖, no qual decide se aventurar, conforme veremos em figuras subsequentes.
A partir daí, então, novas entradas e saídas, encaixes e desencaixes, debreagens e
embreagens se dão, como ainda notaremos no curso de nossa análise. Nesse ínterim, se
configura a discursividade especial que temos destacado nesse trabalho: parece que o
tempo natural e o tempo virtual se sobrepõem, são experimentados simultaneamente –
ou melhor, se alternam numa velocidade tão acelerada, que fica difícil determinar um
tempo e outro, pelo menos do ponto de vista da experiência vivida e sentida pelo enunciatário, considerando, inclusive, o quanto cada vez mais temos sido forçados a manobrar e conciliar os elementos do mundo virtual com os do mundo concreto.

Figuras 38 e 39: frames do filme demonstrativo da ação da Heineken (0‘20‖).

No enunciado, a personagem ―ninja‖ simula uma performance que é própria das
lutas de artes marciais, como o kung-fu. Cambalhotas, chutes e socos são dados ―no ar‖,
em ritmo frenético, levando a personagem a se movimentar por todo o campo da cena
enquadrada, o que obriga a interlocutária, em resposta, a reagir. Ao se movimentar para
―acompanhar‖ o interlocutor, a moça é forçada a ganhar o terreno da calçada do mundo
material, que, apesar de também estar representada no telão, exige da moça recursos
físicos para dar conta dos movimentos de seu corpo no espaço (figuras 38 e 39).
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Ao conjugar o espaço virtual e o físico para articular seus deslocamentos e corresponder à ―luta‖ que embate no enunciado, a moça precisa alternar sua atenção entre o
que vê no telão e o que está a sua volta. Justamente nesse ―olha lá, olha cá‖ é que ocorrem vários movimentos de entrada e saída no tempo do enunciado, de modo que o presente da cena e o presente da vida cotidiana possam coexistir. Há um esforço cognitivo
claro na atuação da moça no sentido de regular o agora da enunciação com o agora do
enunciado, num processo em que ela vai, paulatinamente, desenvolvendo a competência
tátil-proprioceptiva-cinestésica para sintonizar melhor o ajustamento que o discurso em
ato lhe impõe.

Figuras 40 e 41: frames do filme demonstrativo da ação da Heineken (0‘26‖).

Sem dúvida, é uma nova forma de experimentar o dêitico temporal em imagens
– muito diferente do que já havíamos experimentado em contato com a pintura, a fotografia, o cinema ou com a televisão. Agora, nos discursos mediados por tecnologias
digitais como a RA, os esforços perceptivos e cognitivos são elevados a uma potência
maior para que seja possível o estabelecimento de uma negociação de sentido, que requer dos interlocutores uma enorme habilidade para agenciar os ajustamentos e os acidentes nas interações (para lembrar LANDOWSKI, 2009).
De volta ao estudo do caso, antes ainda de concluir sua participação na ação
promocional da Heineken, a moça se vê finalizando a ―luta‖ com o ―ninja‖, que a saúda
à moda oriental (juntando as palmas das mãos e curvando o corpo para frente). De pronto, a moça devolve a saudação e, em seguida, estende a mão direita em sinal de adeus
(figura 42), enquanto o interlocutor vai saindo da cena (figura 43).
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Figuras 42 e 43: frames do filme demonstrativo da ação da Heineken (0‘34‖).

A multibreagem vigora até nesse momento final, pois, na ―despedida‖, enquanto
a moça dirige seu aceno ao ―ninja‖, alterna sua atenção entre a tela (debreada na arena
virtual, na condição de interlocutária, interage diretamente com seu interlocutor) e a
calçada (embreada na arena material, dirige seu aceno ao local onde o ―ninja‖ estaria,
mas, na verdade, estão os outros passantes que assistem ao evento). Interessante notar
que esse momento de despedida ocorre sob um intenso volver do olhar da moça: ora
para a tela, ora para a calçada, girando o pescoço num intenso vai e vem.
Pelo exposto em nossa análise até esse ponto, marcamos a nossa perspectiva sobre a multibreagem temporal, isto é, o efeito de sentido gerado pela alternância veloz e
intermitente entre debreagens e embreagens na experiência com o dispositivo de realidade aumentada. Tal qual apontamos com as categorias de pessoa e espaço nos capítulos anteriores, pela ótica do tempo também é possível identificar uma situação absolutamente nova nas interações, nas relações entre enunciações e enunciados e, enfim, na
produção de sentido.
Diante de nossas observações, reiteramos a ideia de que os dêiticos encontramse em processo de alargamento, ao menos quando observamos esses novos dispositivos
de mediação tecnológica (tão proliferados no cotidiano) e os discursos que através deles
se multiplicam. Especificamente sobre a categoria de tempo, mais uma vez insistimos
na questão do transbordamento: parece que o efeito de simultaneidade entre o tempo do
enunciado e o tempo do mundo natural, dado pela multibreagem temporal, faz a experiência sociocultural do tempo ser atravessada por novos estatutos, o que, inegavelmente,
impacta as subjetividades contemporâneas.
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CONCLUSÃO

Neste trabalho, debruçamo-nos sobre os eventos publicitários desenvolvidos por
marcas de produtos e serviços que se utilizaram da tecnologia de realidade aumentada
para mediar a interação com seus eventuais públicos-alvo. De certo, esse recorte foi
necessário para nos determos sobre certos aspectos relevantes dos fenômenos da negociação de sentido estabelecida entre enunciadores e enunciatários, especialmente sobre o
aparelho da enunciação aplicado a discursos próprios da cibercultura.
Iniciamos procurando estabelecer uma regularidade possível para análises de situações semióticas que incluem o uso da tecnologia de RA, o que acabou revelando um
efeito de sentido comum a essas práticas: ao ser capturado para um sistema que amplia a
experiência humana, o sujeito é convocado a lidar com uma intensa alternância entre o
mundo natural e o virtual, articulando representações e simulações, gerando encaixes e
desencaixes frenéticos, ou seja, efeitos de debreagem e embreagem se sobrepondo sem
parar. Tal circunstância nos impulsionou a proposição do conceito de multibreagem.
E desenvolver esse conceito implicou percorrer variações actanciais, espaciais e
temporais da manifestação da instalação do sujeito nesses discursos particulares. Novas
pessoas, novos espaços e novos tempos, divididos entre os universos físico e virtual,
mas, concomitantemente entrecruzados, complexificam a análise do sentido.
Acreditamos que nossas reflexões contribuem para elucidar determinadas nuances dos mecanismos de instalação do sujeito no enunciado e, consequentemente, para
ampliar as ferramentas de análise específicas para observação de textos dinamizados
pela Era Digital.
Para além das ações promocionais que investigamos, confiamos que as contribuições teóricas que propomos ao campo da Semiótica sejam férteis também para a exploração de um enorme contingente de novos objetos que vêm circulando pela cena discursiva contemporânea.
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Em 2010, por exemplo, a organização não governamental WWF realizou uma
ação promocional baseada na utilização de realidade aumentada39 para integrar uma
campanha na Rússia contra a caça de tigres siberianos. Desenvolvida pela agência de
publicidade Leo Burnett de Moscou, o objetivo principal era aumentar a sensibilização e
conscientização da população em geral em torno da situação dos animais, visando à
formação de opinião pública a respeito do assunto. Inicialmente localizada em diversas
lojas russas, a ação consistia na comercialização de camisetas estampadas com um tigre
estilizado e um marcador digital – diante de uma tela especial (dotada de câmera e integrada a um software de realidade aumentada), a leitura do marcador fazia disparar tiros
de arma de fogo virtuais sobre o peito do sujeito refletido, forçando-o a experimentar a
sensação de ser alvejado, imprimindo grande carga sensória sobre o destinatário.

Figuras 44 e 45: fremes do vídeo demonstrativo da ação promocional da WWF,
disponível em https://youtu.be/0ZO4mkTbaj0.

Contudo, a campanha de simulação via realidade aumentada não se restringiu às
lojas participantes da ação da ONG. Diferente dos casos analisados nesse trabalho, essa
ação promocional possibilitava o download de um aplicativo específico para um computador pessoal qualquer, facultando a realização de experiência análoga em lugares mais
controlados (normalmente no ambiente doméstico), ao invés de expor circulantes ocasionais aos impactos promovidos por telões, substituindo-os por monitores ordinários –
sem com isso diminuir o experimento perceptivo-cognitivo em questão, mas, obviamente, circunscrevendo-o a outras nuances.

39

Disponível em: https://youtu.be/0ZO4mkTbaj0, acesso em 12 de junho de 2015.
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Figuras 46 e 47: fremes do vídeo demonstrativo da ação promocional da WWF,
disponível em https://youtu.be/0ZO4mkTbaj0.

Neste rastro, atualmente, uma grande quantidade de programas informáticos são
disponibilizados na Internet (não só por marcas comerciais) visando os usuários triviais
da informática, bem como um sem número de aplicativos são oferecidos para acesso em
smartphones, todos operando com intensidade os mecanismos da realidade aumentada,
criando um número extenso de objetos analisáveis dotados de condições peculiares de
produção de sentido.
Podemos dizer o mesmo sobre o recém-lançado óculos de realidade aumentada
intitulado Google Glass40, produzido e comercializado (ainda apenas para empresas e
desenvolvedores) pela gigante da tecnologia Google. Em verdade, no âmago da própria
proposta do aparelho de RA persistem as ideias tão abordadas em nossa tese relativas à
sobreposição e à simultaneidade entre o mundo natural e o virtual.

Figura 48: óculos de realidade aumentada Google Glass.
Fonte: http://goo.gl/17Df23

40

Ver: https://www.youtube.com/user/googleglass, ou http://goo.gl/7GmYu.
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Figura 49: imagens projetadas pelo Google Glass, sobrepondo informações virtuais sobre o mundo físico.
Fonte: http://goo.gl/IYH76G

Pelo caminho dessa tendência tecnológica, também recentemente foram lançados o SmartEyeglass41, da Sony, e o HoloLens42, da Microsoft, ambos óculos de RA que
possuem relativamente as mesmas funcionalidades do Google Glass e visam o mercado
internacional para muito breve, já com protótipos sendo vendidos para desenvolvedores
(profissionais dedicados à programação e manutenção de softwares).

Figura 50: Projeto de lente de contato inteligente.
Fonte: http://goo.gl/n5j8rd

41

Ver: https://goo.gl/2btOAP.

42

Ver: https://goo.gl/JnkLyp.
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Ainda, na Coréia do Sul, foi autorizado para a Samsung o pedido de registro de
patente de ―lentes de contato inteligentes‖43, que também forneceriam recursos de realidade aumentada aos seus usuários – o que indica que as possibilidades de uso de recursos da RA devem se ampliar em um futuro próximo e se integrarem ao cotidiano dos
sujeitos comuns, colocando-os diante de novos agenciamentos discursivos.
Julgamos que o conceito de multibreagem que ora propomos pode contribuir para a apreciação de diversas perspectivas semióticas sobre esses objetos. Tanto quanto, a
multibreagem, em suas variações actancial, espacial e temporal, pode favorecer a depreensão de incontáveis situações semióticas passíveis de serem observadas no uso desses
novos aparatos técnicos que facultam a experiência da realidade aumentada
Mas, mais ainda, pela linha dos gadgets visuais, é preciso comentar também que
os óculos de RV (realidade virtual) são tidos como a ―grande aposta‖ tecnológica do ano
de 201644. Diferente dos óculos de RA, os de RV não misturam as coisas do mundo
físico com as do mundo virtual, eles imergem os usuários em um universo digital puramente virtual. Mas até nessas experiências, a ideia de multibreagem pode ser promissora, na medida em que é possível estabelecer conexão sensória combinada entre o que o
corpo percebe do mundo virtual e o que sente do mundo físico.
Em todas essas possibilidades aventadas para aplicação do conceito de multibreagem, podemos identificar um fazer conjunto em ato, que articula uma parte do enunciado, estabelecida por um enunciador como efeito de uma enunciação pretérita, em construção com outra parte do enunciado, empreendida por um enunciatário que enuncia no
presente. Tal disposição parece ter-se iniciado com os primeiros jogos de videogame,
que já possibilitavam um discurso em ato, sendo que, de um lado, o enunciador tem
uma participação pré-definida e, do outro, o enunciatário é convidado a agir de imediato. Diferente de parte de um desenho a ser completado numa revista ilustrada (que também separaria no tempo o ato do enunciador e o do enunciatário para que, dada a participação do segundo, o enunciado se finalize), as prerrogativas dos dispositivos digitais
permitem que o enunciado se ajuste (e convenientemente lembramos mais uma vez o
regime de interação de LANDOWSKI, 2009) conforme a atuação do destinatário, dependendo de sua competência na performance narrativa, o que exige novas e mais com43

Ver: http://goo.gl/EMl2J2.

44

Ver: http://goo.gl/cDw1x2.
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plexas estratégias de negociação de sentido, seja por parte do enunciador – no caso, o
programador que, além de manipular todos os códigos informáticos que vão resultar em
imagens, textos, sons, áudios e vídeos, tenta antecipar as diversas possibilidades de reação do enunciatário –, seja por parte do enunciatário, o usuário que age e reage diante
do que lhe é apresentado.
Chegamos ao ponto em que mesmo o videogame comum avançou tecnologicamente, permitindo o uso popularizado de equipamentos acessórios muito avançados,
como é o caso do Kinect45, um aparelho periférico do console Xbox, desenvolvido e
comercializado pela Microsoft, que integra sensores acurados de movimento e de voz,
permitindo que o jogador seja ―capturado‖ para a cena lúdica, usando seu próprio corpo
como controle dos movimentos das personagens em ação no jogo ou para manipulação
de objetos virtuais, interpretando os gestos dos jogadores e reproduzindo-os na tela.
Ultrapassando sua funcionalidade para o videogame, o Kinect tem sido usado também
para diversos fins (comerciais e domésticos), como, por exemplo, substituição do controle remoto da televisão ou do mouse do computador, além de várias aplicações na medicina, engenharia, lojas do varejo, entre outras46 – temos a certeza de que o Kinect media discursos que claramente podem ser observados pela ótica da multibreagem.

Figuras 51 e 52: demonstração de uso do Kinect, dispositivo periférico do videogame Xbox.
Fontes: http://goo.gl/fw7GgA e http://saracenrobot.it/metriche, respectivamente.

Inclusive, essa predisposição para os aparatos tecnológicos participarem sobremaneira do nosso cotidiano, ―gameficando‖ de certa forma as nossas relações com os
objetos e com os sujeitos (conforme vem sendo explorado pelos games studies – campo
de pesquisa relativamente novo que vem investigando as complexidades dos jogos ele45

Ver: http://www.xbox.com/pt-BR/Xbox-One/accessories/kinect-for-xbox-one.

46

Ver: http://goo.gl/uos4Zi, http://goo.gl/aBW7EY, ou http://goo.gl/E0xsZU.
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trônicos como fenômeno sociocultural), nos leva à constatação de que os sistemas de
linguagem tendem a ser cada vez mais mediados por equações logarítmicas e por processos de análise combinatória intrincadíssimos, bem próprios da informática contemporânea (esta bastante orientada para a área da comunicação humana). Dessa forma, é
necessário que os métodos de análise de discursos se preparem para cumprir com sua
função num mundo em que os dispositivos digitais estão onipresentes – até no contato
com textos canônicos, o que já ocorre demasiadamente através de textos digitalizados,
e-books e leituras digitas, cercadas de hibridismos multimidiáticos (sincréticos ao extremo) e cheios de possibilidades de interações, intervenções, transformações e compartilhamentos.
E as situações nas quais o ajuste da interação envolve o desenvolvimento de uma
capacidade percepto-cognitiva remodelada não param por aí. Ainda, podemos lembrar
as situações que já são comumente chamadas de ―videoconferências‖ e que também têm
se tornado habituais, seja entre os internautas que usam variados programas de transmissão simultânea de imagem e som (como o Facebook Messenger ou o Skype, por exemplo), seja em atividades profissionais.

Figura 53: demonstração de funcionamento de uma videoconferência de âmbito profissional.
Fonte: http://goo.gl/Fntf6n.
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Apesar de mais sutil, o conceito de multibreagem também pode ser aplicado em
circunstâncias comunicativas desta natureza. Na figura 53 acima, em especial podemos
destacar a multibreagem espacial atuando como aspecto a ser considerado num diálogo
que hibridiza localizações diferentes a partir do uso de dispositivo telemático47, que
possibilita diversos efeitos de debreagem e embreagem, consecutivos e intensos ao ponto de simular uma impressão de simultaneidade entre os espaços experimentados na
situação semiótica por quem está no ambiente natural e por quem está no virtual.
De fato, conforme procuramos pontuar ao longo desta tese, a atividade publicitária parece ser um campo absolutamente fértil para o estabelecimento dessas confusões
sensórias e cognitivas que a ideia de multibreagem pretende observar. Nossos objetos de
análise nos pareceram efetivos o suficiente para reconhecer que as ações promocionais
de marcas propositadamente exploram o corpo sensível dos consumidores para instituir
um contato mais aproximado entre o que a marca quer transmitir enquanto conceito de
si e o que os públicos-alvo, destinatários destas marcas, realmente percebem delas. A
bibliografia contemporânea da área tem atentado extensamente para esse aspecto das
táticas de comunicação da publicidade na atualidade. Entretanto, apesar de constatarem
o fenômeno e seus efeitos, faltam ao campo da Publicidade os mecanismos teóricometodológicos suficientes para explicar o ―como‖ esse processo se desenvolve. Parecenos que a ideia de multibreagem surge como um caminho razoável para explicar os entremeios da atividade de propaganda, a partir dos usos da RA, fundamentando pela ótica
do discurso o que se opera nos processos de negociação de sentido entre anunciantes e
seus destinatários.
Se a noção de experiência tem figurado com pujança, seja no exercício da profissão (através dos manuais e entrevistas que os especialistas da área fazem multiplicar),
seja na pesquisa científica (em diversas correntes de conhecimento, inclusive as interdisciplinares) sobre a produção publicitária, reconhecemos que o corpo tem ocupado o
cerne de muitas dessas visões. E assim é porque o corpo sensível tem sido o eixo sobre
o qual se direciona toda uma série de enunciados que procuram afetar perceptivamente
o sujeito contemporâneo – esse tipo multifacetado que tem diluído suas atenções sobre
muitas coisas ao mesmo tempo. Parece, dessa forma, que o corpo surge como lugar pri47

Conjunto de serviços informáticos fornecidos através de uma rede de transmissão, a longa distância, de
informação computadorizada.
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vilegiado para as sensações que as marcas querem fazer o consumidor ter, perceber,
sentir, e, assim, acabar por sedimentar uma mensagem no meio de tantas outras (é preciso lembrar que vivemos numa cultura de excesso e que seguimos expostos a milhares de
informações por minuto).
Neste sentido, a multibreagem, mais do que explicar determinadas situações específicas nas quais as tecnologias de RA estão presentes, é um efeito de sentido que se
torna capaz de metaforizar toda uma sorte de práticas de estratégias discursivas que se
desenrolam hoje. Afinal, se a multibreagem trata de uma situação em que o enunciatário, através de seu corpo sensível, é aturdido por um efeito de sentido de simultaneidade
de papel actancial, espacial e temporal, isso se demonstra análogo às mesmas circunstâncias às quais os sujeitos se expõem em todas as atividades da vida contemporânea.
Sobrepor e, por isso, confundir papéis desempenhados tem, de verdade, sido a tônica
das experiências na atualidade, transformando as pessoas em indivíduos ―multitarefa‖48,
capazes de combinar e sincronizar diversas ocupações, tais como: assistir TV e transmitir mensagens de texto pelo telefone celular; dirigir, acompanhar o navegador GPS e
falar ao telefone por ―viva-voz‖; lidar com diversas ―janelas‖ abertas ao mesmo tempo
no desktop do computador; entre incontáveis outras atividades simultâneas no dia a dia
do século XXI.
Parece, dessa forma, que estamos diante de um novo regime de atenção, em que
os sujeitos desenvolveram uma capacidade de multiplicar seus focos, a partir das mediações possíveis através de dispositivos digitais, produzindo um sistema de cognição
super excitado, no qual operam com diversos níveis de projeção de si mesmos concomitantemente em diversos enunciados que se entrecruzam. De outra forma, podemos reconhecer que os sujeitos se encontram mergulhados a toda hora em situações semióticas
que interpolam textos de naturezas diversas e que são construídos em ato simultaneamente, o que requer novas habilidades por parte dos interpretantes dessa nova condição
de produção de sentido.

48

Originalmente, ‗multitarefa‘ é a característica do sistema operacional informático que permite repartir a
utilização do processador do computador entre várias tarefas aparentemente simultâneas. Atualmente, por
analogia, é atribuída a qualidade de ‗multitarefa‘ à pessoa que consegue realizar várias coisas ao mesmo
tempo. É importante notar que a raiz da homologia é o campo da Informática, revelando-se nisso a compromissada relação que a referida qualidade dos sujeitos contemporâneos mantém com os sistemas tecnológicos que fazem eclodir a Era Digital.
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Isso, em parte, explica nossa opção pelo radical ―multi‖ para os efeitos de debreagem e de embreagem acontecendo em frenética alteridade, resultando no que propomos por multibreagem. Afinal, nos casos que ora analisamos, recortados nos eventos
promocionais de marcas com uso de RA, é patente o desenvolvimento e desembaraço
dessas novas vocações para atenções plurais durante as construções de discursos em ato,
nas quais os indivíduos precisam lidar com novas formas de se desdobrarem e se projetarem em enunciados que sobrepõem diversas variáveis, seja no que diz respeito ao desempenho de papéis actanciais, espaciais ou temporais.
De fato, os estudos sobre a cibercultura também têm voltado um significativo
espectro de seus interesses para essa questão da excitação intensa dos indivíduos diante
de diversas atividades simultâneas experimentadas na Era Digital. Assim, na área da
Comunicação Social, por exemplo, muito se tem observado e proposto a respeito da
multimídia e dos indivíduos multimidiáticos que compõem a cena contemporânea, capazes de multiplicarem a si próprios para lidarem com as várias facetas de um ciberespaço fractal, repartido em muitos pedaços que intercambiam com o universo concreto
do mundo natural, promovendo amálgamas resultantes de vários textos em variados
contextos. Entretanto, em geral, as pesquisas do campo têm se concentrado em avaliar
as causas e as consequências do fenômeno no âmbito sociocultural – apesar de constituírem hoje um material significativo e bastante bem sucedido, o foco na análise das cadeias de acontecimentos que fazem eclodir o sujeito ―multitarefa‖, tanto quanto no dimensionamento dos efeitos disso, tem deixado uma lacuna relativamente grande nas
pesquisas científicas atuais, referente aos auspícios da forma como esse processo de
desenvolve.
Por isso, através do aparelhamento teórico da Semiótica Discursiva, com as análises e proposições realizadas nesse trabalho, acreditamos trazer contribuições significativas para compreensão dos modos pelos quais se dão os processos de construção de
sentido diante das circunstâncias complexas que envolvem a relação estabelecida entre
os sujeitos da cibercultura, e entre estes com os diversos objetos (alguns genuinamente
novos, como é o caso dos proporcionados pelas tecnologias digitais de ponta) que os
cercam. Este caminho, dessa forma, faz reafirmar o potencial da Semiótica, enquanto
corrente científico-acadêmica, vocacionada a desvendar os mecanismos dos quais se
desprendem a significação (preocupados em descrever e explicar o que um texto diz e
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como ele faz para dizer o que diz, como sempre é reiterado pelos semioticistas), objetivando reconhecer os sistemas sígnicos através de metodologias capazes de nos fazer
compreender seus interstícios. Ou seja, observar discursivamente as situações que envolvem as negociações de sentido entre os sujeitos da cibercultura e seus objetos nos
permite reconhecer aspectos importantes dos atos que fazem a sociedade de hoje ser
como é.
Nesta mesma direção, a Semiótica, a seu turno, deve estar pronta para assumir
novas ferramentas que facultem a investigação do sentido que emerge de todas as interações possíveis no mundo atual, tal como vem apontando Eric Landowski ao propor o
que vem-se constituindo como o campo da Sociossemiótica. Sendo uma ciência viva, a
Semiótica deve ser capaz de se renovar frente a cada nova circunstância que se lhe apresenta, principalmente nas relações vividas com os objetos que se articulam com os dispositivos próprios da condição sociocultural em que nos encontramos mergulhados: a
cibercultura. Afinal, diante de toda a atitude que sobreguia os modos de viver na contemporaneidade, imposta pela sinergia entre sociedade, cultura e tecnologias digitais de
comunicação, seria imperdoável as teorias do texto, do discurso e da interação negligenciarem as transformações que vêm no bojo da Era Digital.
Mirar essas questões sempre foi o objetivo de nossa pesquisa, que, longe de negar qualquer um dos postulados que tornaram a Semiótica uma ciência pujante e constituída de teorias potentes, procura somar aos conceitos já estabelecidos o frescor de novas formulações que possam contribuir para igualmente novas investidas.
Julgamos, enfim, extremamente pertinentes a conjugação de ideias que se encontravam frutíferas nas áreas da Comunicação e da Semiótica, porém até agora carecendo
de mais sinergia; e ansiamos que as articulações entre esses campos do saber possam se
ampliar a partir da nossa tese, tanto quanto ela mesma francamente se inspira no exemplo dado pelo SEDI – Grupo de Pesquisa em Semiótica e Discurso (UFF/CNPq), núcleo
que tem dado efetivo sentido ao conceito de interdisciplinaridade, tão caro ao universo
acadêmico na atualidade.
E, finalmente, ensaiando um desfecho de certo modo audacioso, investimos numa proposição que se desprende das reflexões aqui apresentadas: se Landowski nos
afirma de forma categórica e arrojada que ―fora do texto, a semiótica continua!‖ (LANDOWSKI, 2014, p.10) – em alusão e emenda à famosa frase de Greimas que diz que
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―fora do texto, não há salvação‖ –, nos atrevemos a acrescentar que, através dos efeitos
de multibreagem impingidos pelas interações mediadas por dispositivos de realidade
aumentada, conforme tratamos nessa pesquisa, é possível crer que o texto (em seu sentido amplo) transbordou seus suportes e alcançou o mundo natural – tanto quanto, pela
mesma lógica, o contrário: a concretude do mundo pode se confundir com os delineamentos do texto.
Tal assertiva se ampara na corrente conjectura de que as fronteiras de todas as
ordens vêm se esmaecendo na chamada pós-modernidade – e se essa perspectiva é segura, não é possível admitir que os limites entre o texto e o mundo natural também possam
se rarefazer?
Mas, mais que isso, acreditamos que, a partir das ponderações que formulamos
ao observar nossos objetos de estudo, podemos inferir que as ―extensões‖ ocasionadas
pelas tecnologias digitais, que tal qual próteses levam os sujeitos a se instalarem de
forma singular em telões para experimentarem as impressões dos dispositivos de realidade aumentada, em última análise, confundem (por efeito de sentido de simultaneidade) o que está circunscrito ao texto com o que está fora dele.
Por outro ângulo, nos eventos publicitários constituídos por tecnologia de RA
que observamos, se ocorrem confusões entre os processos de debreagem e embreagem,
que se dão em alteridade acelerada, ao ponto de fazer emergir o que propomos por multibreagem, é lícito imaginarmos que, nesses casos (mas talvez não só nesses casos), testemunhemos um transbordamento efetivo do discurso para o sujeito, ao mesmo passo
que o oposto.
Daí, é possível ampliarmos o sentido da asserção de Landowski mencionada acima e considerarmos que a semiótica continua fora do texto até porque existe texto fora
do texto, já que, no todo, os discursos vistos claramente misturam o que tomávamos
canonicamente como textos com o que existe além deles.
À guisa de provocação, diante de tantas confusões provocadas pelos aparatos
técnicos da cibercultura, talvez estejamos às vésperas de uma inevitável ―semiótica das
misturas‖.
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