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RESUMO  

Esta pesquisa trabalha a partir das consequências da introjeção das tecnologias digitais na vida 

cotidiana, em busca da superação da visualidade frente a um estado ultratangível da tatilidade 

como maneira de compreender o mundo de acordo com o capital perceptivo. O problema 

central da Tese consiste em pensar de que maneira as tecnologias digitais podem alterar a 

percepção de realidade. As hipóteses trabalhadas sugerem: (1) uma nova proposta de 

conceitualização para a forma e a matéria da imagem codificada, como sendo uma não-coisa 

e-materializada; (2) as imagens só podem ser discriminadas pelo modo que parecem e 

aparecem na interação com os usuários de dispositivos tecnológicos e (3) o tempo é 

ressignificado, pois deixa de ser operado cronologicamente e passa a ser operado no âmbito 

do encontro de um acontecimento mediado no e pelo dispositivo. O percurso da Tese leva a 

uma revisão dos conceitos de matéria, forma e código; virtual, atual e real; a realidade 

enquanto verdade. Trabalha-se com a indeterminação como outra dimensão da realidade, em 

que alguns conceitos fundamentais servem de referência como: a hiper-realidade simulacral 

(Baudrillard); o formalismo e as Não-Coisas (Flusser); a Lógica Paraconsistente (Newton da 

Costa); a questão do atual em relação à imagem apresentada (e vice-versa); a questão do que 

se mostra e do que aparece, tendo em vista a fenomenologia e o Dasein (Heidegger); a 

Différance (Derrida) e o mito da caverna (Platão). A metodologia está circunscrita à 

observação e análise de novas maneiras de ser, ter, estar, relacionar-se com, por e em meio a 

lugares, coisas e outros seres imaginários ou mediaticamente imagetizados no tempo não 

cronológico do acontecimento. O corpus está concentrado nas  imagens produzidas pela 

indústria do entretenimento, como o cinema, games, a escrita total dos hologramas e as 

imagens nas telas dos aparatos, que são traduzidas em feixes de luz (de frente e de fundo), 

tornando cada vez mais possível a materialização e-material das não-coisas em fenômenos 

que apresentam a virtualização do atual e a atualização do virtual,  em experiências de 

realidade virtual (RV), realidade aumentada (RA), realidade diminuída (RD) e realidade 

misturada (RM).  
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ABSTRACT 

This research focus on the consequences of the introjection of digital technologies into 

everyday life, in order to try and break visuality of an ultratangible state of tactility as a way 

of understanding the world according to the perceptual capital. The central problem of this 

thesis is to think of how digital technologies can alter the perception of reality. The 

hypotheses suggest: (1) a new proposal of conceptualization to the form and matter of the 

encoded image as a non-thing e-materialized; (2) images can only be broken by the way they 

seem and appear in the interaction with users of technological devices, and (3) time is 

reframed as it ceases to be operated chronologically and shall be operated under the date of 

an event mediated by and through a device. The thesis leads to a revision of the concepts of 

matter, form and code; virtual, real and actual; the reality as truth. It is worked with 

indeterminacy as another dimension of reality, in which some fundamental concepts serve as 

a reference: the simulacral hyperreality (Baudrillard); Formalism and Non-Things (Flusser); 

Paraconsistent Logic (Newton da Costa); the question regarding the current in relation to the 

image shown (and vice versa); the question of what it shows and what appears, according 

phenomenology and Dasein (Heidegger); the Différance (Derrida) and the myth of the cave 

(Plato). The methodology is limited to observation and analysis of new ways of being, having, 

relating with, by and among places, things and other imaginary or imagetized midiatically in 

time not chronological. The corpus is concentrated in the images produced by the 

entertainment industry, such as cinema, games, fully written holograms and the images on the 

screens of the devices, which are translated into light beams (front and back), making it 

possible the materialization e-material of non-things into phenomena that show the 

virtualization of the actual and the updating of the virtual in experiences of virtual reality 

(VR), augmented Reality (AR), decreased reality (DR) and mixed reality (MR) . 
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SFX  e SPFX - Efeitos Especiais 

TI - Tecnologia da Informação 

WELL -  Whole Earth´Letronic Link 
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INTRODUÇÃO 

 

 
  

 Quando se estuda os elementos tecnológicos provenientes da condição de 

implementação da Era Digital, deve-se reconhecer todo um apanhado de eventos que dão base 

a um processo de transformação da sociedade como um todo. Este processo de mudança, ou 

melhor, de reconfiguração, está indiciado na aplicação dos aparatos computacionais de 

maneira cotidiana e cada vez mais corriqueira. 

 

 Por vezes, os estudos podem estar embasados de acordo com o viés da crítica, 

trazendo subsídios para novas estruturas de pensar os processos pelos quais esta implantação 

da Era Digital vem sendo aplicada. Tantas outras vezes os estudos podem estar debruçados 

nas análises das consequências desta implantação e como alguns fenômenos podem indicar 

algumas mudanças de paradigma.  

 

 Esta Tese abriga os elementos críticos, assim como busca na análise do grupamento 

de diversos fenômenos, cada vez mais comuns, explicar algumas novas maneiras de observar 

o mundo por meio das consequências, articulando a compreensão das suas principais causas.  

 

 Contudo não se deve deixar de apontar o grande embate travado pela Área da 

Comunicação, como Ciência viva que é, com a indeterminação de seus objetos de estudo. As 

fronteiras da Comunicação estão se expandindo e em boa parte isso se deve ao fato de que ela 

já não está mais estruturada por um processo de análise da troca mediativa, como foi feito 

durante décadas e décadas, até a compreensão do conceito interativo da informação, onde a 

troca de informação ocorre de maneira mais fluida e não passiva entre emissores e receptores. 
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 Vive-se em uma Era Pós-media de Massas em que os ambientes se tornaram 

comunicacionais, os sistemas locativos, pervasivos, ubíquos e a tecnologia da informação dá 

base para a construção da Era da Internet das Coisas, em que objetos performam de maneira 

comunicativa, além de serem aparatos comunicáveis que nos rondam e nos cercam. 

  

 Desta forma, a questão principal que se põe em discussão durante o percurso 

argumentativo desta tese, visa responder de que maneira as tecnologias digitais podem alterar 

a percepção de realidade. As principais hipóteses trabalhadas dizem respeito: (1) a uma 

formalização da imagem de acordo com o conceito trabalhado de e-materialização codificada 

nas não-coisas; (2) a possibilidade da virtualização do atual e da atualização do virtual; (3) a 

maneira como as imagens parecem e aparecem para interagir com os usuários dos dispositivos 

tecnológicos e (4) a resignificação do tempo que deixa de ser operado de maneira cronológica 

e passa a ser operado em um tempo concretizado no encontro de um acontecimento mediado 

no e pelo dispositivo. 

 

 Dentre os diversos fenômenos observados, parte-se de pontos de partida já 

consagrados como:  

 

 (a) a hiper-referencialidade manifestada pelos aparatos tecnológicos que 

possibilitam a construção de um ambiente no entremeio do que outrora se convencionou 

chamar de ficção e realidade, fazendo com que o uso da informação ganhe novo patamar de 

socialização e existência dentre objetos, seres e espaços;  

 

 (b) a crise do princípio da identidade de base aristotélica, considerando que as 
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estruturas sociais do imaginário implicam em  mudança do conhecimento que deixa de se 

apoiar na relação que se estabelece entre a representação e o referente, é necessário 

reconhecer que um lugar, uma pessoa ou uma coisa podem se apresentar e não mais 

representar e;  

 

 (c) o fato de que não há mais uma fissura entre um mundo on e um mundo offline, 

onde fica clara a possibilidade de um terceiro-imbricado que tiraria todo o aspecto usualmente 

dicotômico da análise do plano atual e virtual, apontando para um eixo que não os posiciona 

em extremos opostos, mas os apresenta, no  momento histórico civilizatório que vivemos, 

como complementares e contínuos. 

 

 No âmbito das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, diversos estudos têm 

trabalhado com os meandros dos elementos que reconfiguraram a organização da sociedade 

em virtude da introdução, absorção e naturalização dos recursos infotécnicos no cotidiano 

profissional e pessoal dos seres humanos.  

 

 Apontar a mudança daquilo que se conhece como Era Digital, não é nenhuma 

novidade dentro e fora da academia, mas passados mais de 50 anos da invenção do 

computador e mais de 40 anos da invenção da internet, ainda encontram-se longas descrições 

de seus atributos técnicos (que não fazem prosperar em avanços à Ciência) em lugar de 

pesquisas, discriminações e debates voltados para uma compreensão das consequências sócio-

civilizatórias destas tecnologias.  

  

 Assim, a proposta desta Tese é focar a pesquisa de modo que o conhecimento obtido 

esteja orientado para as consequências da introjeção das tecnologias digitais na vida cotidiana,  
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para que se possa compreender os impactos do digital na comunicação como um todo. 

 

 Longe de buscar uma simples (re)leitura de fatos e teorias, o texto desta Tese tende a 

levantar algumas possibilidades de mudanças paradigmáticas que podem indicar um estágio 

de ruptura estrutural na maneira como a civilização se organiza como dominante e tantas 

outras vezes como dominada por aparatos infotécnicos desde tenra idade atuando de modo 

sócio-comunicativos, porque inseridos no sistema de maior-valia perceptiva como um fato 

decorrente de suas aderências-rendições à tecnologia. 

 

 Eugênio Trivinho (2007) chama esta dominância dos meios e suas infinitas 

atualizações,  de dromoaptidão, que pode ser explicado de forma resumida como a capacidade 

de posicionar-se dentro de uma pirâmide sócio-civilizatória que segrega os indivíduos ao 

vender-lhes um conceito de busca (sem fim) ao topo de um "Olímpo" capacitador. Esta busca 

ou corrida está diretamente atrelada ao poder econômico das megacorporações em definir e 

redefinir os hábitos de um consumo fugaz de aparatos infotécnicos-natimortos desde os seus 

lançamentos, avivando uma engrenagem de consumo da necessidade de consumir mais, 

quanto mais se consome.  

 

 O consumo da técnica reescalonada em modo digital, aponta para outro viés 

interpretativo que celebra cada pequeno avanço tecnológico como sendo o próximo passo 

rumo à salvação da espécie, manifestando a absoluta necessidade de adesão ao consumo, por 

vezes desenfreado, para uma existência que se torna cada vez mais desencarnada e imagética, 

ao mesmo tempo em que se faz mascarada de velocidade e participação.   

 

 Este movimento não trata apenas de ter ou não ter o último lançamento em termos de 
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hardware da Apple, ou o aplicativo da moda lançado pela Google ou Facebook, mas sim em 

outra maneira de pensar como se deve viver e, principalmente, como se deve conviver com os 

outros por meio destes e de tantos recursos. Este pensamento também implica em redefinir o 

jeito de ser, ter, estar, relacionar-se com, por e em meio a lugares, coisas e outros seres 

imaginários ou midiaticamente imagetizados.   
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I -  ESTRUTURA BÁSICA DA TESE 

  

Importante ressaltar que esta Tese está dividia em três partes que operam elementos 

estruturais e causais em suas duas primeiras partes e apresentam as consequências dos 

fenômenos e suas análises na terceira parte e conclusão. 

 

A primeira parte "DANDO FORMA À E-MATERIALIDADE DE UMA NÃO-

COISA" se subdivide em dois capítulos.  O primeiro capítulo "AS MATÉRIAS E AS 

FORMAS" visa propor um novo conceito de materialidade (vide 1.1.3 O e-Material; 2.2. A e-

materialidade codificada e 2.2.2 Simulacro e-material), desde que sejam percorridos e 

estudados os conceitos de Matéria e Forma, para além de uma dicotomia cartesiana (forma x 

conteúdo). Neste ponto a palavra äppärätti  começa a ser aplicada na Tese e é explicada para 

demonstrar o local de suporte e de ação em um tempo mais que real. A matéria é apresentada 

como um desdobramento da força, bem como algo que pode ser completado (estofado), de 

acordo com a teoria de Flusser, e algo que pode ser desvelado, como na teoria de Heidegger. A 

forma é trabalhada como o "in-formar de Flusser" e como aquilo que determina a fronteira da 

diferença por conter ou não conter algo. A forma é responsável pela gramática da 

materialização e é base para o apontamento da importância do código neste processo, 

entendendo a diferença entre código e Código.  

 

O segundo capítulo, "AS NÃO-COISAS"  partem da formação e da informação das 

coisas para trabalhar com um conceito diferente da negação de algo. É neste ponto que o 

código é alçado a categoria de potente formalizador capaz de substituir uma matéria por meio 

de uma nova e outra forma de parecer e aparecer. Ao falar do código também é explicado o 

uso dos conceitos texton e scripton para elucidar a formalização e visualização deste código 
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dentro do dispositivo-expandido. Neste capítulo, alguns conceitos como a hiper-realidade 

simulacral (Baudrillard), as Não-Coisas (Flusser) e a Lógica Paraconsistente (Costa) 

trabalham com alternativas como a indeterminação e a inconsistentência, para superar a 

concretude de valores como verdadeiro e falso.  

 

A segunda parte da Tese, "LE ROI EST MORT, VIVE LE ROI!", inicia-se a partir de 

uma alegoria literária para mostrar que a realidade jaz em um tempo da memória, em um 

tempo passado, onde era importante ter potencial de matéria e não ser a própria e-matéria 

codificada e traduzível, como se faz atualmente no tempo do aqui-agora.  

  

 O primeiro capítulo, "A VIRTUALIZAÇÃO DO ATUAL", aponta a falha na relação 

entre o que se considera como Real e Virtual, tendo em vista uma análise onde o virtual e a 

virtualização são trabalhados através de conceitos propostos por Pierre Lévy e a partir de um 

encontro semiótico suis generis (coletado pelo autor) entre as visões de Greimas e Peirce 

sobre o significado do virtual.  

 

 No capítulo dois, "O ATUAL MENTE", é colocada em prova a questão do atual em 

relação à imagem e vice-versa, onde se questiona o que se mostra e o que aparece, tendo em 

vista a fenomenologia e o Dasein (Heidegger), a Différance (Derrida), o mito da caverna 

(Platão), o simulacro (Baudrillard).  

  

 Neste ponto se supera a questão de mentira e verdade do atual para compreender que 

aquilo que aparece é mais que real. 

 

 O capítulo três, "REALIDADES", desenvolve a "morte do rei" e sua sucessão entre 
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seus herdeiros contemporâneos: apontando as vantagens e desvantagens da Realidade Virtual, 

Realidade Aumentada, Realidade Diminuída e a Realidade Misturada. 

 

 A terceira parte da Tese, "SHOWTIME", conta com cinco capítulos em que o 

primeiro, "ONDE COMO e QUANDO: MEDIA AMBIENTES", em maneira geral, conceitua 

o local onde se dá, como se dá e quando se dá o fenômeno da e-materialização. É nesta parte 

que são apresentados os conceitos relacionados à percepção e ao tempo in-media-ato. 

 

 O segundo capítulo, "A FANTASIA PERCEPTÍVEL DO CINEMA", traz os elementos 

técnicos oriundos da sétima arte que ainda são aplicados nos fenômenos atuais digitalizados, 

assim como no terceiro capítulo, "THE GAME IS NOT OVER", a evolução tecnológica da 

indústria dos games, bem como a implantação da lógica do game são destacados. Neste 

capítulo são apresentadas duas observações de jogos que contam com tecnologia Kinect e 

PSMove que fazem com que possamos compreender o papel do "novo" gesto e do "novo" 

sentido para o tato nos dias atuais. 

 

 O capítulo quatro, "A ESCRITA TOTAL DOS HOLOGRAMAS 3D e 4D", parte da 

concepção de holograma como uma imagem total com relevo e profundidade, a partir daí 

comparam-se patentes de empresas com técnicas de projeção em Luz de Frente sobre objetos 

de base.  

  

 No capítulo final, "IMAGENS NA TELA", a imagem pode ser espelhada ou 

transborda de uma tela em uma ação em Luz de Fundo, principalmente em realidade 

aumentada, demonstrando a possibilidade de existência de não-coisas e-materializadas por 

meio de dispositivos. 
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 Assim, por meio de exemplos observados (muitos inseridos nos anexos), pode-se 

demonstrar a infraestrutura da indústria do entretenimento em ação, focada e trabalhando para 

tornar cada vez mais possível a materialização e-material das não-coisas. São formas-matéria 

que se atualizam no virtual, formalizam visualidades e dão consistência aos objetos para além 

da apreensão material (física) e constituem uma maneira sensível que se projeta sobre a 

invisibilidade do atual e se encontra em um acontecimento concretizado pela comunicação. 
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PARTE I – DANDO FORMA À e-MATERIALIDADE DE 

UMA NÃO-COISA 
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1 AS MATÉRIAS E AS FORMAS   

 

“[…] mundo material é uma ilusão e as 

formas que se encontram além dessa 

ilusão (mundo formal) são a 

realidade. A realidade pode ser 

descoberta com o auxílio da teoria". 

(FLUSSER, 2007 p.24) 

 

 Em vez de apenas propor uma nova materialidade das coisas, sob a forma traduzida 

e/ou emulada de um código binário-eletroeletrônico, é necessário percorrer um caminho que 

aponte as diferenças e similitudes entre a forma e a matéria das coisas e, a partir daí, tendo 

em vista a atual conjuntura da sociedade e os avanços trazidos pela tecnologia à filosofia da 

comunicação, estaremos prontos para pensar e repensar o que há de novo. 

 

A questão da matéria (e o materialismo) face à forma (e o formalismo) é ponto inicial 

de um pensamento que orienta todo o conhecimento ocidental, desde antes da metafísica 

aristotélica e que, de certa maneira, tem contribuído (decisivamente) para a persistência da 

visão da imagem como algo ilusório, ideal, imaginativo e fantasioso. 

 

1.1 MATER(IA) DEI 

 

Inicialmente a matéria era confundida com a natureza e os seus elementos: 

“[...] segundo uma tradi  o que remonta aos pré-socráticos, todos os 

corpos naturais materiais (no mundo terrestre chamado sublunar) 

podem explicar-se a partir de quatro elementos simples que o 

aristotelismo interpreta a partir de quatro qualidades fundamentais: o 

calor e o seco - dão o fogo, o calor e o úmido - o ar, o frio e o seco - a 

terra, o frio e o úmido - a água. A partir daí, todas as transformações, 

todas as transmutações são possíveis; as quais se junta, para os corpos 

celestes, um quinto elemento (quintessência), o éter. Esta teoria dos 

elementos, com variantes mais ou menos importantes, dominou a 

química ou a alquimia até ao final do Séc. XVIII, durante mais de 

2000 anos.” (MORFAUX e LEFRANC, 2009. p.381) 
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Posteriormente designou-se “[...] aquilo que é chamado à transforma  o pelo trabalho 

humano.” (DUROZOI e ROUSSEL, 2000. p.257), também como matéria, além daquilo que 

“[...] constitui os corpos sólidos que nós percebemos com uma ambiguidade para os corpos 

vivos (de onde a expressão muito confusa de matéria viva) e para o estado gasoso da matéria 

(o sopro, o ar, 'o espírito')”. (MORFAUX e LEFRANC, 2009. p.381) 

 

 A origem etimológica de matéria vem do latim: materia, (que significa a madeira de 

construção que molda e estrutura) e para muitos, é apenas a tradução direta (em latim) da 

palavra grega hylê, mas é inegável observarmos que materia trata de um derivado da raiz 

mater (mãe), que nos faz, então aferir,  à condição da matéria,  o significado daquilo que 

origina e que gera algo. 

 

 Essa vis o da matéria como a “m e das formas” pode ser entendida na explica  o de 

Morfaux e Lefranc (2009, p.381) sobre a metafìsica aristotélica, quando “[...] a no  o de 

matéria (gr. hylê) é introduzida em filosofia por Aristóteles e é relacionada com a de forma e 

de privação de forma. Ela é o suporte da mudança na realidade sensível. Ela contém as formas 

em potência (como uma m e).” 

 

 Sem dúvida o pensamento na e da matéria está concentrado (inicialmente) no trabalho 

de Aristóteles, que amplia a noção da matéria para a matéria inteligível (extensão de uma 

figura geométrica) e para aquilo que detém uma diferen a especìfica, como em: “[...] chamo 

matéria ao primeiro substrato de cada coisa, de onde uma coisa provém que lhe pertence de 

forma imanente e n o por acidente.” (ARISTÓTELES, Metafìsica, I,9). 

 

 O aristotelismo também aponta para uma matéria-prima “[...] a qual n o é feita de 
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qualquer outra coisa” (idem, Metafisica, VII,7), que foge da experiência do sensível em sua 

indeterminação e incognoscibilidade. (MORFAUX e LEFRANC, 2009 p.381-383) 

 

 Descartes vai relacionar o real à extensão (substância extensa) e à qualidade 

(superficialidades qualitativas como peso, cor, dureza e etc.) daquilo que é mensurável como 

o material, e, até então, compreendido como real. Desta forma, cria-se um dualismo que opõe 

o espírito, em sua essência que é medida no nível do pensamento, onde estão Deus e a alma 

humana; do corpo, em sua essência materializada na extensão geométrica, onde estão todos 

os corpos vivos. 

 

“A natureza do corpo em geral não consiste de todo no fato de ele ser 

uma coisa dura, ou com peso, ou colorida, ou que toca os nossos 

sentidos de qualquer modo, mas no fato de que ele é uma substância 

extensa em comprimento, largura e profundidade” (DESCARTES, 

Princípios, II, 4). 

 

 O cartesiano de uma matéria extensiva por meio das distâncias gera um “problema” 

impossibilitando a existência de um vazio, que (não sem consequências) é deixado a cargo de 

uma matéria sutil, a qual não poderíamos perceber e que estaria disponível apenas ao único 

ser sem materialidade e infinito: Deus. “[...] a extens o geométrica em todas as dimensões n o 

tem limites: o mundo físico é indefinido (a noção de indefinido é reservada à Deus), como o 

espa o euclidiano é ilimitado.” (MORFAUX e LEFRANC, 2009 p.382) 

  

 Desta maneira, ele tenta explicar a existência do Divino Intangível, sobrecarregando-O 

de todo o vazio, tornando o infinito inexplicável pela maneira extensiva geométrica, opondo-

se à teoria atômica epicuriana e à teoria dos elementos qualitativamente distintos, de 

Aristóteles.  
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 Como se fosse um pensamento neo-pitagórico, mas difuso em seu conceito 

matemático central, Descartes também tenta explicar os seres vivos, o céu e a Terra, a partir 

da geometria, "[…] mesmo se houvesse uma infinitude de mundos, eles seriam feitos só dessa 

matéria.” (DESCARTES, Princìpios, II, 22).  

 

Nos capítulos seguintes desta tese, o que se propõe é outra maneira de tentar ler o 

vazio (que não é mais a “morada” de Deus) e, sobretudo, a maneira de n o conseguir ler o 

vazio quando este é mediado por um código maquínico que visa materializar as coisas. 

 

1.1.1 E que a força esteja convosco 

 

 De maneira complementar a Descartes, Leibniz tenta aliar as tradições antigas ao 

cartesianismo, através da Matemática, com o cálculo infinitesimal, e com a Física e a noção 

de força e dinamismo. “[...] a matéria acrescenta à extens o, a impenetrabilidade e a inércia 

(força passiva). Na escala dos seres, as mónadas inferiores s o “almas materiais.” 

(MORFAUX e LEFRANC, 2009 p.382) 

 

 Newton se posiciona de maneira oposta a Leibniz e ao cartesianismo, “[...] eu n o 

forjo hipóteses [...] tudo o que não deriva da própria experiência, seja pelos sentidos externos, 

seja pela sensa  o dos pensamentos internos deve ser considerado como hipótese.” 

(NEWTON, Principia Mathematica, 1687) 

 

 Newton utiliza apenas elementos da Matemática para desenvolver a teoria da atração 
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universal mas sem, contudo, apontar à atração as qualidades de uma matéria, subscrevendo-a 

como uma força. Posteriormente, liderados por D´Alembert, os positivistas e os materialistas 

do século XIX admitem uma propriedade essencial da matéria, a for a de atra  o. “A for a e a 

matéria são fundamentalmente a mesma coisa, considerada de pontos de vista diferentes.” 

(BUCHNER, Força e matéria, 1855, reimpressão 1958) 

 

 Apenas partir do fim do século XIX, por meio da Física, da Microfísica e 

posteriormente da Química Teórica, em virtude do desenvolvimento do estudo da energia 

(energismo), temos condições de afastarmos a matéria do âmbito das substâncias e alinhá-la 

junto às energias. 

 

1.1.2 A matéria kantiana 

 

 Para Kant, a matéria designa “[...] o conteúdo do ato, que n o é suficiente, por si só, 

para assegurar a moralidade; e em lógica formal, aquilo que um juízo ou uma proposição 

enunciam.” (DUROZOI e ROUSSEL, 2000. p.257) 

 

   Em Kant, também podemos pensar a matéria como uma maneira oposta à forma em 

seu estado empírico de conhecimento, ou melhor, como um estado puro da experiência da 

sensação do conteúdo que gerará o conhecimento. 

 

“Aquilo que no fenômeno corresponde à sensa  o, chamo a matéria 

desse fenômeno; mas aquilo que faz que o diverso do fenômeno seja 

coordenado na intuição segundo certas relações, chamo de forma do 

fenômeno. […] se a matéria do fenômeno só nos é dada a posteriori, 

a forma deve ser a priori no espìrito.” (KANT, Raz o Pura, Est I.) 
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1.1.3 O e-material 

 

 Atualmente podemos encontrar uma série de fenômenos em que o poder modelador 

da matéria deu à forma um papel extraordinário.  A modelização destes fenômenos, passa e 

muito, por meio de uma gama de interfaces entre mundos
1
, este processo de modelização é 

capaz de borrar as fronteiras da matéria, apresentando algumas formas que se tornaram cada 

vez mais robustas.  

 

 Pensando nisso, foi construído o título desta primeira parte da tese, onde se pergunta 

como “dar uma forma” para um novo tipo que é modelizado pelo código eletroeletrônico em 

uma sociedade regida pelo signo do avatar
2
.  

 

 Dentro desta tese, é dado o nome de e-material a este novo tipo modelizador e 

modelizante de fenômeno, seja através de aparições de seres dos videogames, aparições 

holográficas, objetos inteligentes que reagem e agem em realidades misturadas entre outros.  

 

 Lembrando que é necessário que se aplique um estudo prévio sobre a forma, matéria 

e o conceito de não-coisa para circunscrever o e-material, como aquele que é mediado por 

um äppärätti
3
 e  é apresentado como como aquele que interage como ser e/ou coisa.  

 

 O uso da palavra äppärätti nesta tese está sendo contemplado como algo mais que a 

sinonímia da palavra "máquina", embora esta máquina que é posta em questão, ao ser 

                                                 
1
 Estes "mundos" são conhecidos comumente como virtual e real. Ambos terão destaque em suas 

conceituações, em capítulos específicos desta tese. 
2
  De acordo com o conceito de avatar e avatarização, assim como a existência humana no meio digital 

trabalhado como objeto na disserta  o "A Sociedade do Avatar: da heteronìmia ao cibercultural” 

(CAVALHEIRO, G.A.T. 2010 - PUCSP) 
3
   Shteyngart, G. 2001  - Super Sad True Love Story 
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chamada de äppärätti está qualificada como sendo algo mais amplo e robusto do que se pode 

entender como computador, e deve ser encarada como um dispositivo móvel que por vezes é 

utilizado como meio de interação de maneira massiva e com um repertório tecnológico 

atualizado ad infinitum. Assim, poderíamos fazer eco a Gary Shteyngart, que em 2001, em 

seu livro – Super Sad True Love Story, chamou o dispositivo digital que permeava a vida dos 

sujeitos de äppärätti. 

 

Em seu livro, Shteyngart acertou (em cheio) na previsão de uma sociedade obcecada 

por um äppärätti, que exibe um perfil biográfico das pessoas e que requer uma constante 

atualização. Em meio a outros acertos, como por exemplo, o panorama de um futuro onde os 

Estados Unidos seriam dependentes economicamente da China, ele apresenta erros, como a 

previsão que os Estados Unidos também seriam dependentes da Europa Ocidental.  

 

Sua visão do uso do äppärätti é algo muito semelhante ao que vemos atualmente na 

submissão das pessoas às redes sociais, operadas por aparelhos celulares e smartphones,  que 

utilizam tecnologia Android, ou em iPads, iPhones, iSomething, e são lançados 

semestralmente em uma corrida sem fim das empresas de tecnologia
4
.  

 

 Ao nomear o conjunto de dispositivos, aplicativos, softwares e hardwares atuais e 

vindouros de äppärätti, há uma clara tentativa de despontencializar o objeto em si e 

posicioná-lo atemporalmente como o mensageiro de uma dinâmica e de uma fenomenologia 

diferente do que havia anteriormente. 

 

                                                 
4
  Para mais sobre a corrida e a "mais valia" tecnológica da era digital, vale a consulta à "A dromocracia 

cibercultural: lógica da vida humana na civilização mediática avançada".(TRIVINHO, 2007)  
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 Além disso, concentram-se esforços para a compreensão do conceito de e-material 

que se manifesta como um fenômeno e é constituído a partir da existência enquanto encontro 

entre a aparição da forma e a matéria, como sendo a própria existência em si. Assim, o e-

material inaugura uma nova relação do próprio dasein em seu mundo, dentro de uma nova 

dimensão de real quando mediada pelos äppärätti. 

 

1.2 UMA FÔRMA
5
 PARA A FORMA 

 

 Podemos observar, tanto na retórica quanto na estética, a definição da forma como 

uma mera oposição à matéria. A forma estaria sempre relacionada à maneira como se 

apresenta e representa, enquanto a matéria seria o conteúdo (nuclear) do que é apresentado e 

representado.  

 

 Pensando em termos de linguagem: a matéria seria sempre a porção temática, 

enquanto a forma seria o manejo ou a composição da mensagem, revalorizando, assim, a 

célebre dicotomia forma e conteúdo. 

1.2.1 Em formação 

 

 Forma é a derivação, em língua portuguesa, de uma palavra latina (forma), que já em 

Cícero traduzia a palavra grega eidos. Eidos, por sua vez, era utilizado de duas maneiras: no 

platonismo e neoplatonismo era o sinônimo de ideia, em que pese a esse conceito, também, a 

ideia do belo ou a ideia da forma do belo; já na tradição aristotélica, a forma é o princípio que 

ajusta a matéria e dá uma determinação à essência (forma substancial), enquanto a forma 

acidental acrescenta determinação sem que se mude a natureza ou a essência de um ser. 

                                                 
5
  Por mais que o autor saiba da mudança ortográfica no Vocabulário da Língua Portuguesa, em que 

foram abolidos todos os acentos diferenciais, por motivo estético será usado, no título desta parte da tese,  a 

palavra fôrma (em it lico e com acento) para designar o molde, tal qual eram grafadas as “fôrmas” de bolo. 
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 Para Kant, a forma d  significado à distin  o “forma versus matéria”, como uma 

condição a priori do conhecimento e da sensibilidade do espaço e do tempo, categorias 

essenciais para o entendimento. No formalismo, a intenção do sujeito é dada por oposição à 

materialidade do seu ato, inclinando a moral kantiana ao formal, devido à importância que a 

forma (moral) da lei e da obrigação tem, independentemente, do seu conteúdo. (DUROZOI e 

ROUSSEL, 2000. p.163) 

 

 Forma, enquanto uso da palavra, tem sentido de ser o contorno, o aspecto ou aparência 

da coisa que é moldada (pela fôrma). Assim, a forma é um modelo empregado em diferentes 

maneiras que podem ter conteúdo sensível, ou não, como por exemplo, as formas de um 

fantasma ou de sombra que existe definida nas fronteiras da matéria pela ausência de 

luminosidade ou na não-refração luminosa em uma superfície.  

 

A forma está no âmbito da estrutura (chamada de formal) de figuras ou representações 

geográficas (mesmo as abstratas); da normatização gramatical das conjugações morfológicas 

(lógica da forma ou em grego morphê), por exemplo; das regras da justiça (sob a forma da 

lei), além de ser sinônimo da expressividade de um procedimento, como na performance de 

agir, ato de vestir e falar de uma forma (em substituição a maneira). 

 

1.2.2 Sob a forma da verdade no gestaltismo  

 

 

 A teoria da percepção é o campo onde a forma está muito presente, na tentativa de 

gerar subsídios para responder a questão da veracidade das coisas que nos são apresentadas, 

passando pelo juízo (de valor) e pela memória do que (já) entendemos por verdadeiro.  
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 A percepção é posta em prática em experiências com ilusões óticas ou multissensoriais 

para testar a noção e a pregnância dos estímulos simétricos (ou não) e regulares (ou não) que, 

quando são recebidos, garantem o (bom) funcionamento de captação da informação e seu 

processamento neuronal. 

 

 De maneira simples, a Psicologia da Forma ou a Teoria da Gestalt (em alemão. 

Gestaltheorie, que quer dizer Teoria da Estrutura) surgiu no final do século XIX, na Áustria 

(Ehrenfels), depois na Alemanha (Wertheimer, Köhler, Kofka) no início do século XX, 

(MORFAUX e LEFRANC, 2009 p.248-249) e gerou resultados para os estudos do consciente,  

da imaginação e da cultura. 

 

 A fenomenologia de Merleau-Ponty ao tratar do tema, destaca que “o todo n o é igual 

à soma das partes, que a percepção não é uma soma de sensações, mas diretamente uma 

percep  o.” (MORFAUX e LEFRANC, 2009 p.249), abrindo uma possibilidade para 

entendermos a forma percebida como algo para além do conteúdo totalizante e esperado, 

quebrando a relação de causação entre forma e matéria. 

 

 Nos capítulos seguintes, fica claro que é, na forma dos fenômenos, que podemos 

encontrar o ambiente lógico propício para pensar e tentar compreender o cotidiano em suas 

novas formas e-materializadas. 
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2 AS NÃO-COISAS 

 

Para entender as não-coisas é fundamental observar na obra de Vilém Flusser o 

estudo da forma e matéria, para então podermos dar o próximo passo rumo ao estado de uma 

não coisa, mas sem a negação. 

 

Flusser é muito cuidadoso na maneira como aborda e modeliza seus conceitos por 

meio de uma (boa) lapidação do vernáculo. Com um extremo cuidado à etimologia e na 

construção das assertivas, ele retém e flui muito bem os seus conceitos, segurando-os pela 

sua raiz primária de sentido. Além disto, seus trechos, por vezes curtos, mas bem densos, nos 

fazem pensar e convidam às releituras a fim de buscarmos novas saídas para as complicações 

oferecidas pelo conteúdo. 

 

No livro e compêndio de textos denominado de O Mundo Codificado (no Brasil) e 

Uma Filosofia do Design – A forma das coisas (em Portugal), Flusser inicia o pensamento 

da imagem, pela maneira como ele recupera um conceito que considera desgastado: o 

Imaterial.  

 

Ao trabalhar com o imaterial, o autor abomina o uso distorcido que tem sido aplicado 

à palavra, chegando a chamar de disparatado seu uso em determinadas ocasiões.  

 

Quando qualifica a expressão cultura imaterial como errada, Flusser oferece cultura 

energética e cultura materializadora como as expressões que podem apontar com mais 

correção o sentido que muitos buscam no emprego do termo Imaterialidade. O trajeto que 

Flusser faz para diferir forma e matéria e, por sequência, o imaterial, é onde está circunscrito 
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a exposição da aberração disparatada desta tão propalada cultura imaterial. 

 

Assim explica-se o alinhamento teórico que está proposto nesta tese: o estudo das 

matérias de maneira a apresentá-las como um desdobramento da força, ou também como uma 

aparição formalizada e modelada energeticamente que contém o caráter de matéria, 

assumindo papel e lugar desta matéria, sendo assim uma nova forma preenchida de uma e-

matéria qüididamente
6
 oscilante e instável que está entre o atual e o virtual.  

 

Para Flusser, a imaterialidade não estaria ligada à ausência ou falta de matéria, mas ao   

conceito afirmativo de não-coisas: coisas que negam para formar. Aquilo que se toma por 

imaterialidade estaria melhor descrito como uma amaterialidade. 

 

2.1 A MATÉRIA ESTOFADA 

 

 Partindo da palavra latina (materia), Flusser também apresenta a origem da matéria 

como uma tradução para um conceito grego contido na palavra hylé, mas o complementa e 

aponta o significado de matéria como sendo madeira e, portanto, trata-se da matéria como um 

conjunto de madeiras que estariam disponíveis na oficina do carpinteiro para o trabalho 

(2007, p.23). 

 

 Na sequência, ele diz que a matéria estaria mais ligada ao conceito de estoque que 

passaria pela analogia de uma madeira estocada à espera para receber forma, chegando então 

ao alemão Stoff, para desmembrá-lo na tradução de material como sendo o Estofo e/ou 

Recheio. 

                                                 
6
  Assim como no uso da palavra fôrma, o uso de trema na palavra quididade é propositado e portanto 

também está assinalado em itálico. 
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 Pensando na matéria como um recheio amorfo, ele parte para definir a forma como 

uma oposição a hylé por meio da palavra grega morphé: 

 

"O mundo material é o que guarnece as formas com recheio (füllsel) 

recheio em francês é farce - todo material (materielle alemão) e todo 

estofo (stoffliche) do mundo não deixam de ser uma farsa. Com o 

desenvolvimento das ciências, a perspectiva teórica entrou numa 

relação dialética com a perspectiva sensória (observação - teoria- 

experimento), que pode ser interpretada como a opacidade da 

teoria.”(FLUSSER, 2007 p.24) 

 

 Flusser aponta um desvio quando o materialismo igualou a interpretação do material à 

do real e, agora, com o advento de uma sociedade informatizada, teríamos a obrigação de 

retornar para compreender o conceito original de matéria "como um preenchimento 

transitório de formas atemporais." (p.24.) 

 

 A forma flusseriana apresenta uma lógica contrária ao (des)velamento heideggeriano 

em que a coisa está lá (dada) e cabe ao artesão decompor a matéria a fim de chegar até a 

forma. 

 

 A matéria em Flusser é compositiva (estofo), enquanto em Heidegger é 

decompositiva, mas também seria uma maneira (modelo) um pouco mais próxima da visão 

de Aristóteles para a matéria, onde só tomamos ciência das coisas pelas formas. 

 

"[…] em suma: as formas n o s o descobertas nem inven ões, n o 

são ideias platônicas nem ficções; são recipientes construídos 

especialmente para os fenômenos (MODELOS). E a ciência teórica 

não é nem verdadeira e nem fictícia", mas sim formal (projeta 

modelos)." (FLUSSER, 2007 p.28) 

 

 

 Trata-se de uma grande mudança de paradigma, pois se antes aquilo que importava 

era configurar (formalmente) a matéria existente para torná-la visível, agora o que está em 
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jogo é preencher com matéria uma torrente de formas que brotam (em códigos e modelos) a 

partir de uma perspectiva proposta por meio de aparelhos tecnológicos. 

 

 Quando Flusser explica as Não-Coisas, revela que é difícil orientar-se no "Mundo das 

Coisas" através da diferença entre natural e artificial. Cita como exemplo (p.51) a planta que 

naturalmente cresce na parede de sua casa, mas é um elemento dotado de artificialidade por 

ter sido posta ali por um jardineiro, assim ele apresenta, de maneira prática, sua compreensão 

do modo de inserção da cultura em sua diferença com a natureza. 

 

 Em outro exemplo, diz que a Polônia se deslocava (simbólica e institucionalmente 

como país) mais ao ocidente do que uma cama poderia se deslocar ou ser arrastada em uma 

sala. Assim, ele mostra que separar o mundo entre as coisas animadas e inanimadas, ou entre 

móveis e imóveis, também parece fazer pouco sentido.  

 

 Flusser então explica as não-coisas com base no conceito de informação, mas faz 

questão de deixar claro que a informação ou o in formar (dar forma, por em forma de) 

também reside nas coisas. As coisas tem informação como "um livro, as latas de conserva e 

cigarros" (p.54), que podem ser lidos e decifrados pela informação que lhes foi aplicada, mas 

as informações que suplantam as coisas e formam as não-coisas são "informações 

imateriais"
7
. 

 

 Flusser esclarece que as informações imateriais são operacionalizadas, mas 

"impalpáveis" e "inapreensíveis" (p.54) ao homem, mesmo quando traduzidas em imagens 

eletrônicas nas telas, filmes, hologramas e programas. A apreensão e a decodificação desta 

                                                 
7
  Tradução de undingliche Informationen (p.54) 
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"imaterialidade informacional" é apresentada logo na sequência desta tese, no item 2.2.1 (O 

código secreto) e trata de importante conceito para a interpretação dos fenômenos                  

e-materiais. 

 

 Para Flusser, a principal origem das não-coisas é a transvalorização do mundo, 

partindo do valor burguês da produção, ao acúmulo e consumo exagerado das coisas que são 

feitas para o manuseio/lida e transformam o sujeito em um funcionário do programa que é 

invisível àquele que opera as não-coisas, "[…] o homem tende a se ocupar menos com as 

coisas e mais com as informações, símbolos, códigos, sistemas e modelos." (p.57) 

  

 As “n o-coisas s o simultaneamente efêmeras e eternas” (p. 103), elas são oriundas 

do acúmulo de coisas in-formadas e da tentativa de superar a natureza das coisas; são 

materiais quando contam com códigos in-seridos que as e-materializam.  

 

 O processo de inserção do código nas coisas é dado no nível do programador, sistema 

e funcionário, entes que, por vezes, atuam em consonância, mas nem sempre em 

concordância, visto que o ato de consonar é soar de maneira equivalente, enquanto concordar 

(que tem origem na palavra latina cordis - coração) é harmonizar os corações. Assim, se o 

código está mais em consonância entre quem o utiliza e quem o gera, do que em 

concordância, deve-se pensar na submissão entre o usuário e o código programado da cultura 

energética. 

 

2.2 A e-MATERIALIDADE CODIFICADA 

  

 Só se pode pensar em  formalização de uma não-coisa quando se compreende, sob um 
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prisma tecnológico, que o código tornou-se transparente, insensível e inacessível sem uma 

decodificação tradutora no sentido máquina-homem. 

 

 Operar o código, sob a forma binária dos zeros e uns traduzidos em linhas de 

programação homem-máquina, atende a uma necessidade social e mercadológica de estar 

presente e atuante na esfera digital cotidiana. Esta demanda crescente de clientes/sujeitos que 

exigem serviços e aplicativos interconectados e in-formados, fomenta toda uma área da 

economia para um desenvolvimento que supera outras áreas mais tradicionais,  como a 

produção industrial de coisas.   

 

"A base material desse novo tipo de informação é desprezível do 

ponto de vista existencial. Uma prova disso é o fato de que o 

hardware está se tornando cada vez mais barato, ao passo que o 

software, mais caro. Os indícios de materialidade ainda ligados a 

essas não coisas podem ser descartados ao se apreciar o novo 

ambiente. O entorno está se tornando progressivamente mais 

impalpável, mais nebuloso, mais fantasmagórico, e aquele que nele 

quiser se orientar terá de partir desse caráter espectral que lhe é 

próprio." (FLUSSER p.55)  

 

 A familiaridade cotidiana com o código é mais fácil de ser observada, quando se 

estuda o conceito e as consequências do design da comunicação, este, como um herdeiro ou 

extensão (mais renovada) da Tecnologia da Informação (TI), agora ligado à área criativa ou à 

área de conteúdo, que combina programação de códigos invisíveis com a tangibilidade da  

arte visual e sonora. 

 

2.2.1 O código secreto 

 

 Entende-se por código uma ou mais sequências de trocas ritmadas em um dado tempo, 

que são concretizadas em elementos sígnicos, compondo a mensagem que é formada por 

elementos paradigmáticos em uma estrutura sintagmática.  
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"[...] um código é um sistema de símbolos. Seu objetivo é possibilitar 

a comunicação entre os homens. Como os símbolos são fenômenos 

que substituem (significam) outros fenômenos, a comunicação é, 

portanto, uma substituição: ela substitui a vivência daquilo a que se 

refere. Os homens têm de se entender mutuamente por meio dos 

códigos, pois perderam o contato direto com o significado dos 

símbolos. O homem é um animal alienado (verfremdet) e vê-se 

obrigado a criar símbolos e a ordená-los em códigos, caso queira 

transpor o abismo que há entre ele e o mundo. Ele precisa mediar 

(vermitteln), precisa dar um sentido ao mundo." (FLUSSER, 2007, p. 

130). 

 

 Porém, enquanto o paradigma codificado está operando pela estrutura de ausências 

que utilizarão os elementos diferentes como  distantes do que existe, o sintagma codificado 

atuará como o eixo da presença daqueles paradigmas já (re)conhecidos. No caso do digital, 

essa relação de ausentes e presentes é evidenciada no código maquínico-binário-

eletroeletrônico de zeros e uns, que é a base da telemática e tem atuação bem mais restrita do 

que o conceito ampliado de Código (stricto sensu) que é trabalhado nos estudos da cultura, 

onde entram em questão vários Códigos como os "biológicos, sígnicos e culturais." 

(BAITELLO,1999. p.41-42) Por exemplo, o Código relacionado à biologia, conhecido como 

Código Genético ou o Código DNA, perdurou, até bem pouco tempo, pouco compreendido e 

com pouca intervenção humana em laboratório, existindo desconhecido dentro do ácido 

desoxirribonucléico, até a construção sígnica que traduziu aos olhos humanos os diferentes 

pares de aminoácidos e proteínas nas extensas cadeias de filamentos em hélice.  

2.2.1.1 O código e-materializador 

 

 Nesta tese, um código é entendido como o conjunto de regras/normas que funcionam 

de maneira encadeada em que uma simples (re/des)configuração não prevista, inviabilizaria 

todo o seu conteúdo, ou seja, é através do código que a forma gera o tal molde (fôrma) para 

estofar-se de matéria.  
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 O código por ora estudado é algo mais do que aquele nomeado de digital, mas também 

é um código normalmente visto como um elemento de interface homem-máquina que envolve 

habilidades matemáticas, telemáticas e infocomunicacionais. 

 

“O trabalho de teóricos de informa  o americanos levou à ideia de 

que a comunicação era um processo de transferência mecânico e de 

que o código era simplesmente a forma que as mensagens assumiam 

para transmissão através de um canal. Obviamente, esse modelo 

baseava-se na telegrafia (código Morse) e na telefonia, em que o 

código não incluía aquilo que era dito, pelo chamador, mas a forma 

eletrónica assumida pelas ondas sonoras através do fio telefónico. 

Esta noção científica/mecânica de código levou a desenvolvimentos 

na computação, nomeadamente a escrita de código para aplicações de 

software, e nas telecomunica ões (telemóveis, G4).” (HARTLEY, 

2004. p.47) 

 

 Este código e-materializador, quando analisado, também é aquele que, por vezes, até 

pode parecer um código introjetado e naturalizado à cultura do homem, mas ainda opera como 

um "Código terci rio ou culturais ou ainda hìperlinguais” (BAITELLO,1999. p.42), que se 

utiliza do universo da cultura para criar limites "[...] mais etéreos para a existência, abrindo 

espaço para o imaginário, para a fantasia, para as lendas e histórias, para as invenções 

mirabolantes, para a ficção. Um universo onde as dificuldades intransponíveis da vida 

biofísica e da vida social são superadas, justificadas ou explicadas por sistemas simbólicos." 

(p.42).  

 

 As gramáticas das diferentes linguagens programadas dos e nos äppärätti criptografam 

a língua tal qual uma sequência de pulsos elétrico-luminoso-magnéticos que comandam os 

sistemas de maneira binária entre o nada, que está travestido matematicamente de zero, e o 

tudo, que é demonstrado pelo um. No äppärätti, o léxico é transformado em um movimento 

de ir e vir da bola de "ping-pong" na cabeça de leitura eletromagnética de um mecanismo 

eletrônico-leitor qualquer, que é capaz de gerar (narrar) a informação necessária para produzir 

elementos com os quais os usuários interagirão. 



 

 45 

 

“A oposi  o do ser e do parecer n o é contornada mas apenas 

deslocada para o interior do dispositivo técnico já que a constituição 

deste faz parte do apelo imemorial a essa oposição-implicação. Neste 

cruzamento entre ambos acelera-se, torna-se invisível para o logos 

não-maquìnico, mas nunca é anulado. […] Ali s, n o haveria re-

presentação possível no virtual se essa dicotomia não estivesse 

presente em algum nìvel do dispositivo.”(ROSA, 2005. p.478) 
 

 

 O mundo digital é virtual, menos por existir enquanto uma virtude (conforme veremos 

na Parte II), mas pelo simples fato de existir em si e de não potencializar um não-existir.  

 

 A operação entre os zeros e uns captados na cabeça de leitura do sistema faz com que 

o resultado do ato (existente), expresso na linguagem do código e-materializador, seja visto e 

ouvido em um feedback que se apresenta e se representa formalizado em uma tradução 

riquíssima de detalhes. Estes detalhes, por sua vez, serão expostos em outros tantos códigos 

até chegarem a ser captados e lidos pelo homem, como por exemplo as sequências e as 

combinações luminosas de tons de vermelho, verde e azul (na escala RGB) em pequeninos 

pontos (pixels) de uma tela. 

 

 Aquilo com o qual nos relacionamos nos äppärätti está inscrito fisicamente em algum 

lugar e é errôneo pensar que o digital é o lugar do imaterial (como sendo este o sem matéria), 

do irreal. Pois, retomando-se um ponto do seminário de Sandy Baldwin
8
, quando, após 

questionar que tipo de corpo nós precisamos ou precisaríamos ter no digital, ele questionou a 

condição dicotômica da crítica ao virtual em um on e offline (e que também será retomada 

mais adiante). 

 

                                                 
8
  “Between Two Writings: the materiality and entropy of digital inscription, and the Philosophical 

Condition of Electronic Literature”, promovido, em 15 de março de 2013, pelo Programa de Doutoramento em 

Materialidades da Literatura da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 
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 Para Baldwin essa questão pouco (ou nada) importa, na medida em que aquilo com o 

qual nos relacionamos não está inscrito nos pixels da tela, mas sim na memória 

eletromagnética de um ou mais computadores. Esta inscrição original no disco rígido (que 

reputo inacessível à compreensão humana sem uma interface mediadora do código-máquina e 

portanto transparente) é o que forma (aquilo que ele chama de) o “Great Beyond”, ou a 

realidade virtual que está existindo aqui, lá e em toda parte para além da tela. 

 

 A experiência na e pela tela é algo que nos é permitido pelo programador do código de 

interface com este “Great Beyond”, que por mais que ela se pare a com uma crosta de 

elementos (in)sólidos e (in)orgânicos, terá o estofo material (em bits) e estará, 

momentaneamente alojada em uma superfície à espera de um comando (interativo e/ou de 

resposta) que o acione. 

 

 Katherine Hayles vai chamar aquilo que aparece na tela, seja um texto ou uma 

imagem, de flickering signification (HAYLES, 2003 p. 274), que mesmo de maneira cintilante 

e luminescente tem significado e existência, mas podemos entender que a existência também 

é praticada no feedback entre a significação e a interação e não apenas no preenchimento 

físico formalizado que se apresenta no äppärätti pela tradução em luz. 

 

 John Cayley (2006 p.310) utiliza a palavra code (código e o seu derivativo: 

codificação) para o tipo de linguagem relacionada à máquina, à linguagem computacional e 

informatizada, enquanto a palavra text (texto) estaria reservada à linguagem humana, criando 

uma sequência de desambiguação entre os dois termos, onde o código-maquínico-digital e 

alfanumerizado atingiria o seu ápice se pudesse ser lido por humanos.  

 



 

 47 

 Esta "leitura impossível" aos humanos do código binário é representada no momento 

de iluminação da personagem central do filme Matrix
9
, quando Neo se vê como a realização 

da previsão do Oráculo e se torna "O Escolhido", um ser "fantástico" que tinha a capacidade 

sobre-humana de também ler e dar sentido a estas sequências de zeros e uns, tal qual faziam 

os agentes Smith (Figura 1).  

 

 

Figura 1 - Agentes Smith e o corredor são vistos como código por Neo em Matrix 

 

2.2.1.2  A visualização do código 

  

 Dentro dos äppärätti, os sistemas telemático-informacionais fazem dos textos seus 

códigos e ao traduzi-los: materializam a linguagem sob a formalização e-material (1) entre 

aquilo que é escrito no hardware e aquilo que aparece e se revela traduzido e ritmado; ou (2) 

naquilo que está escrito no nível do que é capaz de ser lido ou não lido.  

 

 Quando Cayley fala sobre o conceito de programação paratextual (paratextual 

programming - ou programação além do texto), ele está tentando ler o código que é 

propositadamente invisível à leitura humana no seu ponto máximo de encriptação de 

linguagem em zeros e uns, como bem aponta Tiago Schwäbl (2010): 

                                                 
9
  Matrix, 1999. Dirigido por A Wachowski e L. Wachowski 
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“[...] a importância da programação na materialidade da escrita num 

texto de múltiplas influências, contaminações e espacializações 

(hipertexto), ultrapassa o nível bidimensional da colagem, 

justaposição ou inserção, ou até o nível binário de codificação, para 

passar a ser o programa em si, em que o texto também pode 'correr' 

(run), 'escrever-se' a si mesmo e/ou criar ou operar novas mutações na 

sua constante intermitência, em tempo real, na dimensão performativa 

de um programa, quase como uma improvisa  o musical.” 

 

 A ideia da invisibilidade da internet está (muito) baseada nessa impossibilidade de 

leitura da inscrição código como um todo e no relacionamento (apenas) com o resultado da 

operação tradutora e maquínica de parte deste código,  sabendo-se que qualquer processo de 

contato com uma visualidade irá requerer uma dimensão interpretativa deste algo visto, que o 

transforme em uma visibilidade. 

 

 Se a visualidade está apoiada na exponibilidade daquilo que a imagem faz ver e se 

permite ver, enquanto o "como" da imagem,  a visibilidade está ligada aos parâmetros de 

cogni  o como conhecimento que pode ser gerado a partir do contìnuo da visualidade. “[...] a 

elaboração reflexiva do dado visual, transformando-o em fluxo cognitivo” (FERRARA, 

2002:105) e  “[...] corresponde(m) à elaboração perceptiva e reflexiva das marcas visuais que 

ultrapassam o recorte icônico para serem flagradas em sutis indícios que, ao se tornarem 

visíveis, cobram a taxa de uma reação ativa, adequada à sua complexa e cambiante 

materialidade.” (FERRARA, 2002: 120-121) 

 

 Markku Eskelinen, no capítulo The Textual Whole (2012, p.69-85), tenta enxergar o 

texto pela sua menor parte, através da atomicidade. Ele cria as figuras dos textons e scriptons 

como elementos elucidatórios da visualidade e da visibilidade da imagem digital em alusão 

às menores partes do átomo: prótons e nêutrons. 
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 Para ele, um texton, também seria aquilo que está por trás do texto que aparece em 

tela (principalmente o código e o sistema de hardware e software de acesso a este código), já 

um scriptons seria o próprio texto e tudo aquilo que fosse apresentado na e pela tela. Assim, 

um objeto e-materializado em um äppärätti estaria entre o que é programado, enquanto 

matéria de um texton, e o que se apresenta como forma de scripton. 

 

 Matthew Kirschenbaum (2008), em meio a sua busca forense e gramatológica pela 

materialidade da informação, disseca microscopicamente o disco rígido das máquinas para 

visualizar a inscrição do código e, a partir daí, organiza a transiência do código ao texto em 

camadas, ou uma “cascata de idealiza ões” que pode ser tomada de cima para baixo, ou seja, 

do código ao texto e vice-versa. 

 

 Pode-se ler essa tentativa de Kirschenbaum como uma relação onde, quanto mais 

codificada a informação for, menos formalizada ela estará, liberando a matéria estofada que 

nos (a)parecerá invisível e pouco (e-)material e não imaterial. De maneira semelhante, Régis 

Debray, propõe em sua “bomba digital” que: deixando de ser “[...] via de acesso ao imaterial, 

a imagem informatizada torna-se, ela mesma, imaterial, informação quantificada, algoritmo, 

matriz de números modific veis discricion ria e infinitamente por uma opera  o de c lculo.” 

(DEBRAY, 1994 p.386) 

 

 As formalizações desde a camada (raiz) eletromagnética da inscrição em bit segue 

para a camada processada pelo código máquina-binário (zeros e uns) que, por sua vez, vai à 

camada codificada pelas linguagens de programação dos sistemas computacionais, até chegar 

ao processamento do código da interface gráfica da tela ou GUI (Graphical Unit Interface), 

adicionando complexidade ao código (textons), na sua transformação e-materializada em 
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texto (scriptons), mesmo que este “texto” seja uma sequência de imagens. 

 

  Retomando Flusser, alinha-se a ideia de que aquele que tem a gestão da formalização 

ou da e-materialização é o designer (p.23); nesta tese o designer da comunicação se torna o 

responsável pela configuração da informação de uma maneira ajustada e adaptada ao usuário-

leitor, prendendo-o ao äppärätti pela ergonomia confortável da interface e pelo ludismo do 

jogo, que retroalimentará todo o sistema do programa através dos diferentes feedbacks dos 

seus usuários, expandindo o poder de acerto automatizado na relação que codifica a matéria e 

"[...] o virtual inverte as regras como se fosse um espelho colocado à sua frente: pela primeira 

vez na história do Ocidente, um dispositivo mima as próprias regras impensadas da 

metafísica. Fazendo-o, é toda a metafísica que se desdobra entre os dois lados do espelho, 

sem que um deles seja legitimado." (ROSA, 2005 p.139) 

2.2.2 Simulacro e-material 

 

 

 Ao percorrer o caminho semântico do termo simulacro, observa-se um encontro entre 

o conceito de e-materialidade e o simulacro baudrillardiano. Deixando-se claro este 

alinhamento de pensamentos, o hiper-realismo de Baudrillard aponta para além do aspecto 

contemporâneo de observar veracidade e falsidade de um fenômeno.  

 

 Pode-se creditar somente a este tipo de simulacro um forte eixo de reflexão para toda 

argumentação da imagem apresentada e representada como o scripton de um texton 

avatarizado. Mesmo que, infelizmente, o simulacro baudrillardiano ainda possa ser lido como 

um “simulacro empìrico” "[…] fundado numa leitura proveniente da semiologia, ou seja, 

enquanto o simulacro que, mesmo inconsciente, é operado pela mecânica e fabulatória do 
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espa o imagin rio” (ROSA, 2005. p.112), o equìvoco est  em sua leitura que ainda tenta 

garantir uma diferenciação entre o virtual e o atual.  

 

 Sobre os diferentes simulacros, aponto a visão de Marc Richir que apresenta: 

 
“Sabemos pouco sobre o simulacro ontológico na sua estrutura 

interna: que ele seja simulacro de si mesmo. Que quer dizer: ser 

simulacro de si mesmo? Isso significa: ser simulacro de simulacro, ou 

seja, aparência da aparência na qual aparece o seu aparecer, aparência 

cuja aparência é a aparição da aparência, mas na qual, precisamente, a 

aparição só se reflecte como aparência na sua diferença relativamente 

ao inaparente, de modo que a aparência que a aparição toma é apenas 

simulacro, uma aparência de aparição.” (RICHIR, 1981a. p.60) 

 

  

 A sugestão é manter-se apartado das visões sobre o simulacro baudrillardiano e 

aprofundar-se única e exclusivamente no seu conceito deflagrado na oposição à simulação e 

dissimulação. Mesmo que, em alguns momentos, o próprio Baudrillard tenha sido pouco 

eficiente para expressar essa diferença fundamental, em um trecho de sua obra delimitou 

claramente as definições de simulação e dissimulação, para, então, chegar à conclusão do que 

é simulacro:  

“Dissimular é fingir n o ter o que se tem. Simular é fingir ter o que 

não se tem. O primeiro refere-se a uma presença, o segundo a uma 

ausência. Mas é mais complicado, pois simular n o é fingir […] 

Logo fingir, ou dissimular, deixam intacto o princípio da realidade: a 

diferença continua a ser clara,  apenas disfarçada, enquanto que a 

simula  o põe em causa a diferen a do „verdadeiro‟ e do „falso‟, do 

„real‟ e do „imagin rio‟”.  (BAUDRILLARD, 1991 p. 9-10) 

 

 Definidas simulação e dissimulação, Baudrillard apontou para  outro estado 

(simulacro) que pode ser interpretado como um não-fingimento baseado na 

autorreferencialidade daquilo que se tem e daquilo que é "[…] nem possìvel, nem impossìvel, 

nem real, nem irreal: hiper-real" (p. 155). 

 

 Por sua vez, Debray, ao pensar a imagem, observa os topos inevitáveis da questão em 
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sua condição gnosiológica e ontologicamente menor: 

 

“ [...] configura uma […] revolu  o no olhar. A simula  o abole o 

simulacro, abolindo assim a imemorial maldição que conjugaria 

imagem e imitação. […] Com a concep  o assistida por computador, 

a imagem produzida não é já uma cópia segunda de um objecto 

anterior, é o inverso. Contornando a oposição do ser e do parecer, do 

semelhante e do real, a imagem infográfica não tem já que mimar um 

real exterior, na medida em que é produto real que deve imitá-la para 

poder existir. Toda a relação ontológica que desvalorizava e 

dramatizava, ao mesmo tempo, o nosso diálogo com as aparências 

desde os gregos encontra-se subvertida. O 're' de representação salta, 

cumprindo a longa metamorfose onde as coisas já apareciam, cada 

vez mais, como as pálidas cópias das imagens. Aliviada de todo o 

referente (pelo menos, em princípio), a imagem auto referencial dos 

computadores permite visitar um edifício que não está ainda 

construìdo […]. Eis o visual. Enfim, tal como surge em si mesmo.” 

(DEBRAY 1994, p. 386-387.) 

 

2.2.2.1  Uma contradição contestável 

 

 A hiper-realidade do simulacro baudrillardiano que retorna e encerra em si a 

experiência da existência em si mesma, é uma possibilidade de revisão paradigmática que 

pode e deve ser aliada às Não-Coisas de Flusser e à Lógica Paraconsistente de Da Costa.  

 

 Esta última, trata de uma linha não-clássica de pensamento, trabalhada por Newton da 

Costa (1999), que propõe algo mais que a consistência euclidiana. Por meio de uma 

modelização matemática diferenciada, onde uma equação ou sentença pode ser verdadeira E 

falsa ao mesmo tempo, gera-se uma lógica (paraconsistente) com alternativas como 

"indeterminado e inconsistente" aos valores "verdadeiro e falso".  

 

 Desta maneira, pode-se encontrar hipóteses demolidoras do princípio aristotélico da 

Não Contradição e, por consequência de séculos de pensamento ocidental, através da 

comprovação da ambiguidade: seja pelo meio matemático da Lógica Paraconsistente; ou pela 

existência hiper-real que se inicia e se encerra em si mesma, no Simulacro Baudrillardiano, e 
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pelas Não-Coisas, que não são a negação das coisas no Formalismo Flusseriano.  

 

 A integração destas maneiras de entendimento são basilares para a construção da 

argumentação desta tese, pois tratam de compreensões que podem ser aplicadas a alguns 

fenômenos cotidianos que operam em profunda ambiguidade e, por vezes, ambivalência.  

 

 Estamos em posição de confrontar locais, seres e coisas que se apresentam sobre a            

(e-)matéria formalizada de códigos virtuais-atualizados e/ou atuais-virtualizados que trazem 

a possibilidade das pessoas subjulgarem as matérias orgânicas, em prol da interação e da 

vivência em um estado mais fluido. Uma vivência em torno de um meio desreferencializado 

de tempo/espaço que se apresenta por presenças etéreas, voláteis e oscilantes. 

 

 O ser (e-materializado) pratica uma sensação de onisciência e onipotência, capaz de 

atualizar-se frente à demanda daquele ente que outrora fora conhecido como o receptor (na 

teoria da comunicação), mas que atualmente é um cúmplice-usuário tão ou mais atualizado 

como volátil  e etéreo.  

 

 Ambos apresentam-se avatarizados, feitos de mensagem e existem enquanto 

acontecimento dentro de um ambiente comunicacional, que está diretamente implicado a uma 

nova maneira de se enxergar a realidade. O conceito de Realidade traz em si um Rei morto 

(in realitas mortuus rex est), que jaz em um tempo da memória, em um tempo passado onde 

era importante potencializar-se em matéria traduzível e não em e-matéria formalizada e 

traduzida. 
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PARTE II – LE ROI EST MORT, VIVE LE ROI! 
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1 A VIRTUALIZAÇÃO DO ATUAL 

 

“[...] desde há muito, para o 

pensamento ocidental, verdade 

significa o acordo entre a 

representação intelectual e a coisa, 

veritas adaequatio intellectus et 

rei.” (HEIDEGGER, 1947 p.443) 

 

 Existe um equívoco frequente na interpretação teórica dos termos Virtual e Real, por 

vezes, vemos que os elementos como o Virtual e a virtualização, o Real e a realidade são 

tomados e colocados em categorias opostas entre si, sem verificar  seus devidos pesos e 

valores.    

 

 Em visita ao portal Domínio Público, podemos encontrar cerca de 290 dissertações e 

teses brasileiras que utilizam o termo Virtual, como uma de suas palavras-chave
10

. Estes 

estudos tem foco em áreas muito diferentes como: o direito, diversas especialidades das 

engenharias (da automotiva à biomédica), a tecnologia da informação e/ou computação, os 

sistemas mecatrônicos, a matemática, a tecnologia nuclear, a arquitetura, a administração, a 

linguagem, a linguística e as letras, a educação, as artes visuais e o design, a comunicação, a 

história, as ciências sociais, a psicologia, a antropologia, a geografia, a sociologia política e a 

educação ambiental.   

 

 Esta plêiade de inserções do Virtual como base de estudo, aponta para uma divisão de 

"olhares", onde as ciências exatas, em sua maioria, trabalham com o Virtual enquanto forma 

de construção da matéria eletrônica  sob base de silício
11

, traduzida em uma linguagem binária 

                                                 
10

  No mesmo site, apenas 6 dissertações e teses utilizam o termo virtualidade como palavras-chave. Por 

sua vez, 142 utilizam o termo Realidade virtual e 622 dissertações e teses utilizam o termo Digital como palavra-

chave. 
11

 Adiante, a vida materializada sob a base luminosa resultante do design gráfico em silício será nomeada 

de Eletrosilixográfica. 
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(zeros e uns) e interpretada como um contraponto de tudo aquilo que conhecemos que está 

materializado em base orgânica ou em base carbono
12

.  

 

 Talvez esteja neste agrupamento de estudos a maior parte do equívoco na interpretação 

do termo Virtual, quando este é apontado como algo desenvolvido em uma materialidade 

imaterial e esta forma seria oposta a um conceito de realidade, tida como apenas existente no 

universo do tangível. 

 

 Por sua vez, estudos com o viés da administração, educação e boa parte das ciências 

humanas observam o Virtual enquanto fenômeno que resulta de um novo agendamento de 

mundo, ou seja, aquele que seria capaz de refazer a interação sócio-política-econômica 

humana e que reestabeleceria a ordem entre as pessoas e as coisas, como  os estudos 

referentes às novas condições do trabalho e estudo à distância ou em telepresença, onde a 

estruturação inerente ao ambiente de trabalho e educação é expandida para o lugar diferente 

de onde se está, utilizando-se assim um espaço onde podemos aparecer ou planar, mesmo que 

seja na intimidade de um banheiro ou da cama.  

 

 Com esse pensamento, todo lugar é possível de ser um lugar de atuação e, ao 

rearranjarmos esse espaço de atuação profissional ou educacional, também estamos 

implementando novas condições para o tempo, em uma fusão entre o tempo da obrigação e o 

tempo do ócio, agora manufaturados em um estado de presença que se faz em tablets e/ou 

demais dispositivos remotos a todo momento em um estado “Always on”. 

 

 Muitos destes estudos não contemplam um olhar crítico a respeito do processo de 

                                                 
12

 Adiante, a vida materializada sob a base orgânica resultante da mistura de Água, Nitrogênio e Carbono 

será nomeada de Hidronitrocarbônica. 
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treinamento da ordem do capitalismo, agora, sob uma nova forma avançada da expropriação 

do ser humano, seus afetos e desejos como capital. O livro Dromocracia Cibercultural, de 

Eugênio Trivinho, é um importante eixo de pensamento crítico da condição cotidiana do 

digital, que nos faz aderir sem resistência e, por vezes, sem consciência da avalanche digital, 

que reescalona o sujeito enquanto uma parte/todo de relações mediadas e comandadas por 

interesses comerciais de megagrupos econômicos, que desfrutam da primazia tecnológica para 

colonizar a sociedade sob a bandeira do acesso à liberdade da informação. 

 

 Ainda há estudos, principalmente, de ciências como psicologia, sociologia e 

comunicação que buscam entender o Virtual sob um olhar estruturado a partir dos conceitos 

da "mãe de todas as ciências", a Filosofia. Parte-se para o confronto entre a existência e a 

essência, que em termos etimológicos, estaria mais correto dizer que se busca aplicar um 

olhar focado na forma como se parece e se mostra como existentia, em detrimento daquilo 

que se é nuclearmente em essentia. 

 

 Desta maneira, tem-se a oportunidade de pensar o Virtual e o Real, enquanto 

possibilidades de uma existência que se realiza, para que não se fique orientado a uma 

dicotomia simplificadora e para superar um estado pautado em um "lá e cá" que resuma a 

condição do existir em dois pólos antagônicos. 

 

 Esta tese se posiciona  com o olhar focado na Comunicação,  a fim de estudar o Virtual 

como um fenômeno, sem deixar de pesquisar e considerar seus detalhes técnicos, que tanto 

encantam os estudiosos de Engenharia, Tecnologia da Informação e Computação na 

construção de um ambiente imagético. 
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 Os novos ambientes (comunicativos) merecem estudo enquanto linguagens e quanto 

ao seu impacto na teoria da comunicação e no cotidiano, assim como o seu manejo e a sua 

construção por meio desses detalhes técnicos, que geram índices para a operação de pessoas e 

coisas em meio às imagens cada vez mais críveis.  

 

 Interpreta-se assim a forma e a matéria com a qual o Virtual opera, sem deixar de 

analisar as consequências deste fenômeno, sempre com um viés crítico e um olhar atento à 

"morte do Rei 
13

" que padece e se aprisiona no tempo da memória, sem conseguir traduzir-se 

(mediado) no tempo do imediato.  

 

1.1 O QUE É O VIRTUAL? 

 

 É interessante observar como alguns autores que, aparentemente se posicionam de 

maneira antagônica, podem ver os fenômenos com as mesmas preocupações e com o passar 

dos anos, até com a mesma forma crítica.  

 

 Originalmente em francês em "Qu´est-ce le virtuel?", Pierre Lévy se desloca da 

posição de Jean Baudrillard e de Paul Virilio que, na época os enxergava como aqueles que 

propagavam aterrorizações frente ao que consideraram como a explosão do espaço-tempo, 

mas chegou a concordar com alguns aspectos terríveis e sombrios da rápida e desestabilizante 

mutação humana na virada do terceiro milênio, proveniente da digitalização do mundo. 

 

 Jean Baudrillard orientou seus questionamentos quanto ao virtual com um viés 

extremamente crítico, por vezes utilizando recursos literários para elevar ainda mais o seu 

                                                 
13

  O "Rei" da Realidade vista como Verdade que será bem abordada n a Parte II - capítulo 3 
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tom, na intenção de circundar desde o uso da imagem sintetizada até chegar à compreensão de 

uma desrealização contida no ciberespaço, como aquela que pode gerar uma desertificação da 

existência. 

 

 Paul Virilio, assim como Baudrillard, repousou sua preocupação nas consequências 

sócio-políticas desta condição de mundo virtualizado, mas se preocupou em demonstrar os 

motores que impulsionam este processo de gestão da civilização humana, gerando o 

entendimento de que vivemos um processo de aceleração dos impactos de uma mudança que 

pode ser observada nos media e na lógica do consumo atual. Para Virilio, o virtual é um 

enorme vetor de aceleração e de desrealização da existência no globo. 

 

 Por sua vez, Lévy faz uma leitura dos conceitos de Deleuze, abordados no livro 

"Différence et Répétition" (1968), para explicar os "quatro modos de ser", a saber: Possível, 

Virtual, Real e Atual. O Possível e o Virtual seriam intangíveis e ambos se ofereceriam em 

uma presença futura e latente, enquanto o Real e o Atual se manifestariam no agora, ou seja, 

presentificariam-se de forma patente.  

 

 Esta relação de oposição, entre os quatro modos, deve ser expressa na construção de 

pares que apresentam uma oposição internalizada, mas que complementam o outro par, assim 

sendo temos dois pares: primeiro no nível da substância entre Potencial - Real, de um lado, e 

o par no nível da criação entre Virtual - Atual, de outro. Na primeira dupla, temos o Real que 

se opõe ao Potencial apenas como uma condição que se manifesta de forma substancial, 

resistente e imutável na natureza dos fatos, onde a Realização seria o estreitamento do 

conjunto destas possibilidades predeterminadas que insistem em aparecer, até se manifestarem 

de forma efetiva. No outro par, o Atual está em oposição ao Virtual como uma condição 
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manifesta de existência mutável, mas que já existia enquanto virtualidade. 

 

 Assim, engana-se aquele que trabalha com o Virtual em oposição ao Real, propondo o 

primeiro como uma falsidade ou uma manifestação de algo inexistente. Desta maneira não se 

est  entendendo que “o real seria da ordem do Tenho, enquanto o virtual seria da ordem do 

Ter s” (LEVY, 1996 p. 15). 

 

 Assim, o Virtual faz mais sentido quando é pensado na sua origem etimológica no 

latim medieval: virtualis, originário de virtus
14

, palavra que designa força potencial ou 

potência e quando é compreendido como uma existência que se manifestaria em atos ou se 

manteria na simples possibilidade de um acontecimento. 

 

"[...] o virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. Contrariamente 

ao possível, estático e já constituído, o virtual é como o 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." (Idem, p.16) 

 

 

 Por isso podemos afirmar que o "Rei" morreu, porque ele perde sua "virtude" toda vez 

que o virtual consegue se atualizar, assim como quando o atual se virtualiza e vai ao encontro 

fantástico do que a imaginação deseja ser.  

 

 Jose Leandro Rosa (2005) estuda a teoria do virtual e aborda os aspectos genealógicos 

deste fenômeno antes da tecnologia no seu estado "tardo-moderno" (conforme ele próprio 

denominou), revisitando a metafísica, a obra de Heidegger, Deleuze e Debray, além de 

questionar as posições de Baudrillard e Virilio.  

                                                 
14

  Que também originou as palavras virtude, virtuoso e demais declinações. 
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Logo em sua introdução, Rosa explica o que é o virtual: 

 

“ O virtual sustenta um 'diferendo', em sentido lyotardiano, 

com o dispositivo virtual: referir o virtual é sempre situar-se na 

possibilidade de assinalar o negativo. Na passagem para o 

dispositivo virtual – passagem, não na distinção, mas na 

distanciação – , o negativo é actualizado e torna-se indiscernível, 

embora supremamente circunscrito. Diferença entre o actual e o 

virtual, o dispositivo sutura a fissura da diferença que dividia 

internamente o virtual, aparecendo então como figura da resolução. 

O dispositivo virtual é um dispositivo neo-hegeliano capaz de 

transformar a ordem exterior em sentido interior ao sistema de 

discurso. Mas é também um dispositivo do esquecimento do 

reinvestimento desastroso na 'realidade'. É este esquecimento que 

sustenta o 'diferendo', já que não há aqui resolução possível de um 

conflito." (ROSA, 2005: p.13-14) 

 

 Podemos pensar no virtual como uma articulação que, em si, supõe uma 

potencialidade mas, com o advento dos dispositivos virtuais, torna-se cada vez mais difícil 

entender o virtual como algo anterior a uma imagem refletida, se bem que devemos lembrar 

que um ponto na reflexão contida no interior de um espelho também é chamado de ponto 

virtual. 

 

“ O virtual é uma questão i-memorial e caracterizada pela 

violência do arcaico. Nesse sentido, ele ultrapassa o esquema 

aristotélico da dynamis/energeia ou, o que é mais sintomático, fá-lo 

exceder o quadro metafísico em que as categorias que conduziram à 

técnica moderna se formaram. O virtual é aquilo que esteve sempre 

presente no limiar das formas culturais. Este limiar, que não deve ser 

entendido como um contorno ou aura, acompanha as formas como 

um espaço intervalar ou um silêncio. Não é compreensível se o 

entendermos como forma paralela ou como duplo: o virtual 

distingue-se da forma presente no mundo, mas não abandona a 

iminência da presença, a vibração daquilo que, estando de tal 

forma próximo da presença, lhe pertence sem, em contrapartida, 

depender de uma inequívoca presença ontológica.” (ROSA, 2005: 

p.32) 

 

 

 Rosa segue em sua nota  o, “[...] o virtual pertence à vida nua, no sentido que lhe deu 

Giorgio Agamben” (p.32), tecendo assim uma compara  o entre o virtual e o Homo Sacer (e 
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a sua dessubjetiva  o) explicando que “[...] tal corpo nu n o é sacrific vel à lei, também o 

virtual não é redutível às leis da representa  o” (idem p.32). Esta explicação também 

adiciona um peso ao virtual além da questão da referenciação, fazendo-nos (re)pensar a teoria 

da imagem e o projeto que está incluso em uma lei como a sua transgressão, jurisdição, força 

e poder. “A lei est  no exterior de si própria (AGAMBEN, 1995 p.25). Claramente, o virtual 

est  também no exterior de si próprio.” (ROSA, 2005 p.33)   

 

 Vale então pensar na palavra virtude como uma plenificação de um valor inerente que 

está manifesto ou não, mas que é totalmente presente em si como forma virtual de suas 

formalizações imagéticas, assim o avatar se e-materializa (e se realiza) de modo a fazer com 

que a visão de ruptura entre descontínuo e contínuo possa ser compreendida na diferença 

entre visualidade e visibilidade operacionalizada na superficialidade
15

 de como a imagem é 

produzida e programada desde o seu código-raiz.  

  

 Resgatando o conceito de avatar e avatarização (CAVALHEIRO, 2010) conforme a 

releitura de Flusser, reconhece-se a semelhança entre a citação sobre a transposição da 

matéria (de sólida, para líquida e posteriormente para gasosa, por meio da fissão e da fusão) 

como parte de um elemento alegórico que está demonstrado na avatarização, (mais 

especificamente no trecho I.IV da dissertação).  

 

 Neste ponto, a dissertação aborda um estado do "nem estar/nem distar", do moderno a 

                                                 
15

  Quando Flusser (1997) faz o elogio da superficialidade, ele está falando de visibilidade e não mais de 

imagem e sua visualidade. Ele trata a superficialidade como a potencialidade que eu tenho de conhecer, 

conectando e percebendo as relações que se processam no nível do contínuo, aquilo é um modo de 

conhecimento. Com a superficialidade, Flusser dá um grande passo em relação à Gestalt, que ainda trabalhava 

com o descontínuo e não com a continuidade da visualidade, por isso seu trabalho trata das imagens de fundo e 

de foco. 
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pós-moderno da velox (p.23) que apresenta uma existência transcendente
16

, nomeada de 

"Sopro de Varredura", que é mais inconstante e oscilante que o "líquido" (tal qual a alegoria 

de Zygmunt Bauman) contido na “nuvem de dados” de David Shenk (1997) e que já "não 

pinga”, mas fica vagando ao sabor dos ventos sob a "cultura energética" na fiss o do corpo 

que escapou do campo de visão, em um estado de um Diestar-se
17

 em éteres e-materializados 

que só podem ser “pingados” e materializados na sequência de um texton em uma camada 

codificada de zeros e uns digitalizados, pois “[...] a essência da aparência reside na apari  o”, 

seja em “mostrar-se”, “apresentar-se”, “ad-sistir” ou “pro-jazer.” (Heidegger, 1952 p.109) 

  

1.1.1 Encontro semiótico  

  

 Mais uma vez poderia parecer estranho encontrar algumas semelhanças entre "escolas 

de pensamento" distintas como as semióticas de Greimas e Peirce, mas no que se refere ao 

Virtual e ao Atual, a Virtualização (GREIMAS e COURTÉS: 2008 p.536) também é oposta à 

Atualização (p.46) em que o Virtual seria uma existência in absentia, enquanto a Atualização 

seria uma existência in praesentia mas, no ponto de vista da semiótica narrativa (onde o par 

Virtualização-Atualização é trocado por uma articulação ternária entre Virtualização–

Atualização–Realização) a operação do Virtual se daria pela disjunção na Atualização e pela 

conjunção na Realização.   

 

                                                 
16

  Implica uma natureza absolutamente superior às outras, ou de uma ordem radicalmente diferente "[...] 

Em Kant é transcendente o que está além de qualquer experiência possível." (Durozoi; Roussel, 2005. p.473-

474). 
17

  Neologismo que representa uma presença entre o estar longe (distar ou distanciar) e fazer-se perto 

(estar).  É um estar concretizado materialmente em baixa densidade, mas imageticamente é potencializado em 

um ser mediatizado em uma presença-ausente em estágio ampliado de extrema veracidade. Também poderia ser 

um s(t)er ampliado do estado multidimensional do quadrado antropológico de Kamper (2002), que supera a 

tridimensionalidade do corpo em espaço, a bidimensionalidade da superfície do registro da imagem, a 

monodimensionalidade do instante em linha no registro escrito, a nulodimensional do instante do ponto.  
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 Desta maneira, a semiótica greimasiana quando explica o processo de realização, 

também aprofunda a diferença entre Atual e Real para esclarecer a maneira como se organiza 

a narratividade. 

"Anteriormente à junção, sujeitos e objetos estão em posição virtual. 

Com a função juntiva - e no quadro dos enunciados de estado -, dois 

tipos de relações se instauram: ou há disjunção entre sujeitos e 

objetos, e,  neste caso, dir-se-á que estes estão atualizados, ou então 

há conjunção, eles se encontram realizados." (ibdem. p.407) 

 

 Por sua vez, Charles Sanders Peirce apresenta o conceito de Virtual no seguinte 

verbete do Dicionário de Filosofia e Psicologia - vol. 2, 1902 como: 

 

"(1) A virtual X (where X is a common noun) is something, not an X, 

which has the efficiency (virtus) of an X. This is the proper meaning 

of the word; but (2) it has been seriously confounded with "potential," 

which is almost its contrary. For the potential X is of the nature of X, 

but is without actual efficiency. A virtual velocity is something not a 

velocity, but a displacement; but equivalent to a velocity in the 

formula, "what is gained in velocity is lost in power." 

So virtual representation was the non-representation of the American 

colonies in the British Parliament, which was supposed to be 

replaced by something. So Milton asks whether the angels have 

virtual or immediate touch. So, too, the sun was said to be virtualiter 

on earth, that is, in its efficiency. 

(3) Virtual is sometimes used to mean pertaining to virtue in the 

sense of an ethical habit."
18 

  

 Deve-se pensar que o conceito de Virtual, para Peirce, está dentro de uma lógica em 

que o signo é a materialidade perceptível do objeto, como aquilo que está no lugar de ou 

aquilo que representa o segundo, sem se abster da existência de um agente neste processo, 

                                                 
18

  "(1) Um X virtual (em que X é um palavra comum) é algo, não um X que tem a eficiência (virtus) de 

um X. Este é o sentido próprio da palavra, mas (2) ela foi muito confundida com "potencial", que é quase o seu 

contrário. O X potencial é da natureza de X, mas sem a eficiência real. A velocidade virtual é algo que não é de 

velocidade, mas um deslocamento, mas equivalente à velocidade na fórmula, "o que se ganha na velocidade é 

perdida no poder." 

 Então, a representação virtual foi a não-representação das Colônias Americanas no Parlamento 

Britânico, que deveriam ser substituída por algo. Então Milton pergunta se os anjos têm toque virtual ou 

imediato. Assim, também, o Sol foi dito  para ser virtualizado na Terra, isto é, na sua eficiência. 

 (3) Virtual, às vezes, é usado parta explicar a virtude pertencente no sentido de um hábito ético." 

(Tradução do autor) - vol. 2, CP 6.372, 1902 
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chamado de interpretante.  (PEIRCE, 1977, p. 46). 

 Isto posto, pode-se compreender o Virtual como a potência em estado puro e contido 

na primeiridade, enquanto o Atual estaria na consagração do signo no âmbito da realização 

ou existência da secundidade, observando aquele que representa e o representado para 

alguém contido na terceiridade. 
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2 O ATUAL MENTE 

 

 Se o Virtual não pode ser compreendido como um Real falseado, pode-se estudar o 

Atual por meio da questão fenomenológica do aparecer
19

 em momento feito e gestado 

enquanto um instante de infinito presente?  

 

 Heidegger diz que o fenômeno deve ser entendido tal qual os antigos gregos 

entendiam este conceito. Um fenômeno, como a origem da palavra diz, é "aquilo que se 

mostra." (simulação baudrillardiana) Agora, uma aparência, seria aquilo que "não se 

manifesta, mas sim se anuncia através de algo que se deixa mostrar". Pensando que aquilo 

que se mostra é um fenômeno que se presentifica, a aparência, pelo contrário, é um não 

mostrar ou não se clarificar, tornando-se uma aparição que se anuncia através de uma 

exibição, mas sem se mostrar, à maneira de uma dissimulação baudrillardiana.  

 

 De maneira complementar e contemporânea, o fenômeno poderia também ser aquele 

que se manifesta em si mesmo (como em simulacro baudrillardiano), mas a aparência seria o 

que se mostra, através do que se mostra e não se manifestaria em si própria.  

 

 Heidegger mostra as noções de fenômeno e aparência a fim de focar aquilo que está 

sendo mostrado ou sendo escondido para formar a experiência. Nessa tese, o fenômeno é o 

substrato que tem peso de matéria enquanto a aparência estaria na ordem da forma e sua 

modulação.  

                                                 
19

 Para aprofundamento do conceito fenomenológico do aparecer, vale leitura no capítulo 1 (O imaginário 

hiperespetacular e a fenomenologia do " ApareSer", da parte III (Dissolução hiperespetacular: jogos de 

(in)visibilidade e agonia, na tese de Cintia Dal Bello - Subjetividade e tele-existência na era da comunicação 

virtual : o hiperespetáculo da dissolução do sujeito nas redes sociais de relacionamento. PEPGCOS PUCSP -

2013 



 

 67 

2.1 A IMAGEM APARECEU E HÁ ALGO DE DIFFÉRANCE NO AR 

 

 Deleuze, ao estudar “differénce et répétition", estava interessado apenas em encontrar 

as diferenças contidas nos e pelos acontecimentos. Sua linha de pensamento estava voltada à 

análise das repetições e na maneira de encontrar uma forma impalpável ao olhar do corpo 

material, sem contudo trabalhar com a ideia da diferença como a "différance" de Derrida 

(1963). 

 

 A différance que Derrida trabalhou trata de um "jogo de palavras" entre um adiamento 

e uma diferença, como um percurso marcado por características que estão além da 

heterogenia, a fim de produzir outro significado textual para a diferença.  

 

“ A noção de différance é uma noção que Derrida recusaria 

certamente classificar como conceito, chave ou o seu contrário – o 

seu objectivo não é clarificar ou definir significados, mas perturbá-

los. Ela abrange a ideia pós-saussuriana de diferença, acrescenta-lhe a 

ideia derridiana de diferimento (protelação daquilo que podia estar 

presente numa outra época – uma 'presença ausente' de significado), e 

representa estas ideias paradoxais (diferença sugere não-identidade; 

diferimento sugere semelhança, embora protelada, talvez 

interminavelmente) numa palavra cuja surpreendente variação só 

pode ser discernida através da escrita (uma vez que différance se 

pronuncia oralmente da mesma forma que a palavra de que difere, 

différence) […] Segundo Derrida, n o era possìvel afirmar que os 

significantes se referiam aos significados (uma presença ausente);  

pelo contrário, os significantes só se referem a si próprios, e o 

significado é gerado por um jogo diferencial dos significantes numa 

interminável cadeia auto-referencial, para além da qual não é possível 

ir verificar. O mesmo é dizer que não há 'experiência' ou 'realidade' 

para lá da significação que possa actuar como um teste ou garantia da 

sua veracidade, já que toda a experiência e realidade já é uma 

representação em significação. A representação, longe de ser uma 

'expressão' dúplice, textual e maculada daquilo que, de outra forma, 

seria pensamento puro, é tudo o que conseguimos – a própria 

percepção já é uma representação e a consciência pura não pode ser 

'expressa', uma vez que é a actividade diferenciadora da significação 

que constitui a consciência. Finalmente, já não é possível afirmar com 

confiança que os sujeitos individuais 'têm' uma identidade 

(autopresença, autoconhecimento) uma vez que a identidade é um 

produto da diferença – do jogo interminável de significantes no 

sistema (ausente) da linguagem.” (HARTLEY, 2004: p.79-80) 
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 No ensaio "La imannence: un vie...", (Philosophie, n.º 47, 1995, p. 3-7), Deleuze 

trabalha a definição do campo transcendental, passando pela explicação da diferença entre o 

transcendente e o transcendental como uma imanência autorreferenciada, que poderia ser 

relacionada ao conceito baudrillardiano de hiper-real, sendo este uma instância que não se 

poderia confundir com o Real e nem mesmo com o Atual, pois ela não está vinculada ao 

tempo cronológico, existindo em uma instância, talvez vaga, entre o tempo e o espaço. 

 

 Deleuze utiliza o acontecimento, ou singularidades, como um mecanismo para 

interpretar a Virtualidade, Atualidade, Potencialidade e Realidade: 

 
" Uma vida contém apenas virtuais. Ela é feita de virtualidades, 

acontecimentos, singularidades. Isso que se chama de virtual não é 

algo a que falta realidade, mas que se engaja num processo de 

atualização seguindo o plano que lhe dá sua realidade própria. O 

acontecimento imanente se atualiza num estado de coisas e num 

estado vivido que faz com que ele ocorra. O próprio plano de 

imanência se atualiza num Objeto e num Sujeito aos quais ele se 

atribui. Enquanto eles são quase inseparáveis de suas atualizações, o 

plano de imanência é em si mesmo virtual, do mesmo modo que os 

acontecimentos que o povoam são virtualidades. Os acontecimentos 

ou singularidades dão ao plano toda sua virtualidade, assim como o 

plano de imanência dá aos acontecimentos virtuais uma plena 

realidade. Nada falta ao acontecimento considerado como não-

atualizado (indefinido). Basta colocá-lo em relação com seus 

concomitantes: um campo transcendental, um plano de imanência, 

uma vida, singularidades." (1995, p. 3-7) 
 

 

 Quando Deleuze diz, em "Lógica do sentido", que "o brilho, o esplendor do 

Acontecimento é o sentido. O acontecimento não é o que acontece, (acidente), ele é no que 

acontece o puro expresso que nos dá sinal e nos espera" (1994, p.152), ele explica o peso 

específico do Acontecimento, como não sendo aquilo que simplesmente acontece e relaciona 

a virtualidade com a atualidade. 
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 Podemos pensar então que a virtualidade é uma possibilidade por vir, que pode se 

concretizar ou se materializar em um Acontecimento. De fato, o virtual não mente, pois se ele 

é algo que está por vir, no momento em que ele se efetivar, não estará ligado a qualquer tipo 

de falseamento ou substituição daquilo que acontece, ele será aquilo que efetivamente 

aconteceu, não tendo necessariamente qualquer relação com aquela forma tida e/ou 

convencionada com o que é o Real. Mais um motivo para celebrarmos a morte do Rei que, 

além de perder virtude, perde a credibilidade do acontecimento no atual. 

 

 O Atual mente? Atualmente, algumas formas de realizar a substância potencial, podem 

deixar dúvidas sobre o que nos cerca ou sobre a sombra que tenta se passar por algo (falsear).  

 

 A  percepção de um mundo povoado pelas imagens, transporta o conhecimento para 

uma outra esfera que não é aquela do que é simplesmente sensível, ainda mais quando a 

técnica consegue dar fé de existência para sombras e fantasmas de coisas. É neste ponto que 

entra em campo outra relação com o Atual que, por ora, está impregnado de imagens 

existentes sob formas que podem (a)parecer de maneira diferente das coisas resistentes. 

 

2.2 A IMAGEM CAVERNOSA 

 

 O estudo da imagem descende (de alguma maneira) da escola ocidental platônica, em 

que o homem n o entendia a Forma de maneira direta, mas sim através de uma “imagem” 

distorcida e indireta do Real. A alegoria da Caverna de Platão (A República, Livro VII), cria 

um obstáculo à meta de autoconhecimento socrático, na medida em que propõe ser impossível 

ao homem ver-se como ele é. Através da imagem qualquer conhecimento estaria distorcido, 

tal qual a sombra dos dançarinos projetada na parede da caverna que, para Platão, era o único 
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local de experiência a que aquele homem dentro da caverna tinha alcance. 

 

 Essa ruptura entre a experiência e a imagem, desde o platonismo, deu estofo à tradição 

ocidental que, durante séculos, relacionou como opostas a imagem e a compreensão de 

Realidade. 

 

 O Rei da Realidade (Realitas Rex) foi envenenado aos poucos, de maneira em que a 

aversão à imagem gerou consequências na estrutura de poder social e ajudou a sucumbir "o 

que está lá" de verdade para ser visto e sentido, em favor de imagens de sombra de um mundo 

faminto por imagens de imagens. A tradição ocidental expatriou a imagem para um território 

distante e quase irrecuperável ao real, relacionando o visual com elementos que vão do 

ilusório ao fantasioso
20

, do fantasmagórico ao transcendental. 

 

 Com os avanços dos estudos da comunicação e informação, a palavra imagem, por 

ora, é abordada pelo ponto de vista do sensível, fazendo com que a preocupação de 

entendimento da imagem passe pela lógica da aparência e presentação (em suas formas 

derivadas: apresentação e representação). 

 

 Em uma enorme nota de rodapé (p.453-455), Jorge Leandro Rosa aborda a questão do 

anti-platonismo nietzschiano, onde se destaca o trecho: 

 

“ O debate que Nietzsche estabelece com o platonismo e com 

Platão é longo e complexo, devendo merecer aqui uma breve 

referência, já que partimos de uma sua referência indirecta e 

propositadamente descontextualizada a um dos mitos fundadores da 

                                                 
20

  PHANTASIA, -ae f. : idée , notion; et “ fantôme, apparition”. Emprunt au gr. …., qui a pénetré dans la 

langue populaire (cf. l´expression proverbiale phantasia non homo, Pétr. 38, 16) à l´époque imperiále, et a 

persisté dans les langues romanes; cf. M.L. 6458, phantasia (pantasia, fandasia), et 6459, phantasiâre (*pan) 

Même évolution dans phantasma = *phantagma (gr), fr fantôme.  Dictionnaire Étymologique de la Langue 

Latine. Histore des mots A.  Ernout; A. Meillet.... Paris Librairie C. Klincksieck, 1932  p.505  4a, edição 1959 
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tradição platónica. Ao pretender virar o platonismo do avesso, 

Nietzsche entra num percurso bifurcado que conduz a uma situação 

especular onde o 'real' é visto como o 'ideal' e vice-versa. Como nota 

Michel HAAR, o que é curioso é que o conceito de 'aparência', apesar 

de parecer redundante no contexto do pensamento nietzschiano, aí se 

conserva presente até ao fim. Com efeito, o grande problema que 

Nietzsche enfrenta não é uma qualquer resistência do plano ideal das 

coisas, mas a própria estrutura metafísica da linguagem: 'afirmar o 

valor absoluto e a universalidade da aparência não é afirmar 

implicitamente o valor relativo daquilo que, precisamente, pretendia 

escapar ao facto de ser apenas aparência? Pode-se dispensar toda a 

antítese do 'aparente' e do 'verdadeiro', antítese que renasce no interior 

da própria aparência generalizada a partir do momento em que se 

estabelece uma qualquer diferença ou hierarquia?' HAAR (1993: 

p.82), que Nietzsche está consciente deste problema prova-o frase que 

surge em Wille zur Macht: 'Desaprender as nossas antinomias, eis a 

nossa tarefa.' (in La Volonté de Puissance, I, Paris, Gallimard, 

p.205)." (ROSA, 2005 p.453-455) 

 

 

 De maneira complementar, nesta mesma longa nota de rodapé, mais adiante, Rosa 

continua apontando  uma relação entre a atual aparência, no estado digital, e os pensamentos 

nietzschianos: 

 

“ Não que Nietzsche seja o profeta involuntário do dispositivo 

tecnológico, como quis ver Heidegger em alguns momentos de sua 

reflexão; simplesmente, a técnica adquire, na modernidade tardia, 

paralelismos com a atitude nietzschiana que devem aqui ser 

sumariamente indicados: a partir de uma metafísica da aparência 

que não está muito longe daquela que um Nietzsche sempre 

pressentiu, a técnica vai re-construindo uma aparência da 

metafísica, formação, pela técnica do espaço virtual, de um sein als 

schein (ser como aparência) capaz de nomear como ser o 'luzir' 

(scheinen), o que a era metafísica da ocultação do ser não se podia 

permitir, já que o ser é também essa reserva. É afinal a tentação 

platónica que se oculta na formação do aparente, na sua 

sistematização no Eterno Retorno. Se Nietzsche designou como 

desastrosos termos-chave da metafísica que não podia contornar, 

como 'fenómeno' e 'aparência', da mesma forma devemos hoje 

apelidar uma palavra como 'virtual': em todas elas, mas 

particularmente no par aparência e virtual, a sua simples presença 

no campo lexical do pensamento ocidental reconstitui de um modo 

subterrâneo mas avassalador o corte entre o que é manifesto e aquilo 

que se encontra em retiro. Quando, em desespero de causa com a 

resistência do termo, Nietzsche exclama 'não restar nenhuma sombra 

de razão para se falar de aparência' (in Wille zur Macht, §567), 

coloca-se ele próprio na pele de um desses que olham aterrados para a 

sombra 'enorme e medonha' nas paredes da caverna. Vencer essa 

sombra é mais terrível do que foi vencer o Deus que a projectou. 
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Vencer a virtualização da metafísica é mais difícil do que vencer a 

metafìsica que o 'real' abrigava e delimitava.”  (idem p.453-455)  
 

 

 Retomando então, por outro lado, a análise da imagem, também, passará pelas 

condi ões de vislumbrarmos “as sombras da caverna de Plat o” como muito reais em meio a 

esta grande “sombra do mundo” que a cibercultura nos propiciou nas últimas décadas. 

 

 "[...] se antes, as sombras o eram em função de corpos cuja realidade 

era exterior, com o virtual, as sombras deixam de remeter para outra 

realidade, sendo elas a realidade que é prévia à objectividade que 

constituem. […] O que desapareceu no exterior da caverna (aquilo a 

que chamamos o “real” e que nesta se acolhe sob a forma de sombra) 

foi a ligação metafísica entre a imagem e a presença que a justificava, 

ligação que a técnica recebera ainda das mãos de uma onto-teologia já 

seriamente impossibilitada de a assegurar. O espaço cavernoso aberto 

pela técnica tardo-moderna constitui, simultaneamente, em corte com 

a sedimentação ontológica dos signos do mundo em que a 

tecnociência se empenhara e um salvamento do princípio de 

adequação sígnica que o mundo já não suporta. Mas enquanto na 

época da sua instalação no mundo, a técnica podia ser um 

prolongamento na práxis do esforço teológico para aproximar e 

remediar a cisão fundamental entre o ser e a sua aparição objectiva, 

chegou um tempo em que a própria técnica começa a reproduzir(-se) 

nessa inadequa  o e pra l  dela.” (idem. p.465). 

  

 Podemos nos distanciar da visão de aniquilamento do tempo e do espaço, como aquela 

que Lévy imputa a Virilio e Baurdrillard, se repensarmos o Dasein (de Heidegger) em prol de 

um conceito de “n o estar presente”, onde a n o presen a n o completaria uma ausência, mas 

outra forma de interrelacionar-se.  Assim, estarìamos “n o presentes” quando 

desterritorializados no espaço físico geográfico e destemporalizados na cronologia do tempo 

do descontínuo, mas totalmente presentes no plano cibercultural, criando um terceiro-

imbricado e exemplificado neste intrigante processo de morte do velho Rei da realidade e da 

ascensão dos seus herdeiros reais. 
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3 REALIDADES 

  

 O título desta segunda parte da tese aborda uma imagem que excede àquela alegoria 

do conto "A Roupa nova do Rei", do dinamarquês Hans Christian Andersen, pois o Rei deixa 

de estar apenas nu e desfilar como se não estivesse. Na verdade, este Rei que comanda a 

realidade está morto e, como bem sabemos: "Rei morto, Rei posto": na atualidade devemos 

reverência ao novo Rei. 

 

 Devemos tratar como herdeiros na linha sucessória da Realidade, as realidades que 

estão postas no cotidiano performado pelo código e-materializado das coisas e não-coisas, 

denominadas: Realidade Virtual (RV), Realidade Aumentada (RA), Realidade Diminuída 

(RD) e, principalmente, a Realidade Misturada (RM ou X-Reality). 

 

 A realidade pode ser tida como a concretude máxima da percepção, o confronto entre o 

que está lá posto, dado e fisicamente à espera do choque final. Por sua vez, o sonho pode ter 

nuances imagéticas muito realistas, sem que seja exatamente do patamar do primeiro nível de 

realidade, aquele que está pronto para o choque final que comprove sua existência.  

 

"[...] muito mais do que o sono em si, mas aquilo que o sono 

inevitavelmente possibilita, ao menos aos animais superiores, o 

sonho, se oferece como exemplo de atividade que desconsidera e 

portanto supera todos os problemas insolúveis existentes na primeira 

realidade. Assim, no sonho ganham existência “real” seres, objetos e 

regras de funcionamento que não são possíveis na primeira realidade. 

Pessoas mortas aparecem vivas, vivos morrem, homens voam, se 

transfiguram, se transformam, fracos viram fortes, fortes e imbatíveis 

são derrotados e muitas outras coisas mais." (BAITELLO, 1999 p.29-

30) 
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 Baitello aponta um choque (diferente do choque final proposto acima) a fim de 

desprender-se desta primeira realidade por meio de modelos de atividades oníricas (sonho), 

lúdicas (jogo), estados alterados de consciência (ações baseadas na busca pelo êxtase através 

da química, sons ou movimentos) e variantes psicopatológicas (padrões neuróticos/psicóticos) 

(p.30)  

 

 Os novos "herdeiros do Rei" mesclam elementos do mundo onírico, utilizam muito do 

estado lúdico e propiciam alterações "reais" dos estados de consciência por meio de uma 

interface tecnológica que atende às demandas de conexão com alguém, mesmo que esse 

alguém seja composto de uma programação em código e tenha forma de luz sob base de uma 

matéria eletrosilixográfica. 

 

 Categorizo como uma matéria de base eletrosilixográfica os textons e pulsos 

eletroeletrônicos que são processados em material de base em sílício (que em latim é silix e 

significa "pedra dura") e geram formas (scriptons) e-materializadas graficamente em 

äppärätti por meio de códigos binários.  

 

 Edgar Morin afirma que para formar o Homo sapiens temos de enxergar com exatidão 

o seu real oposto, o Homo demens: 

 

"[...] um ser que se alimenta de ilusões e de quimeras, um ser 

subjetivo cujas relações com o mundo objetivo são sempre incertas, 

um ser sujeito ao erro e à vagabundagem, um ser híbrido que produz 

desordem. E como chamamos loucura a conjunção da ilusão, do 

descomedimento, da instabilidade, da incerteza entre real e 

imaginário, da confusão entre subjetivo e objetivo, do erro, da 

desordem, somos obrigados a ver o Homo sapiens como Homo 

demens." (MORIN, 1979. p. 116-117) 
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3.1 REALIDADE VIRTUAL 

 

 A Realidade Virtual (RV) é um campo de estudo grandioso das Ciências Exatas e por 

vezes tem suas definições mais consolidadas junto às Teorias da Informação e Tecnologia. 

Por isso, invariavelmente se vê uma abordagem que não relaciona a problemática do que é o 

virtual, atual, real e potencial; ou sobre o que é matéria e forma; ou sobre o que é perceptível e 

sobre o que é imageticamente percebido. 

 

 A Sociedade Brasileira de Computação editou (2006) uma obra muito completa sobre 

essas realidades e suas tecnologias de onde se pode retirar algumas definições para pensar e 

confrontá-las aos conceitos trabalhados nesta tese, como: 

 

"Realidade virtual é uma interface avançada para aplicações 

computacionais, que permite ao usuário a movimentação (navegação) 

e interação em tempo real, em um ambiente tridimensional, podendo 

fazer uso de dispositivos multisensoriais, para atuação ou feedback." 

(TORI, KIRNER et al, 2006 p.7) 

 

 

 A princípio,  para as ciências tecnológicas, a RV se define em relação à sua 

usabilidade, tal qual sua classificação em: 

 

 "A Realidade virtual pode ser classificada, em função do senso de 

presença do usuário, em imersiva e não-imersiva. A realidade virtual 

é imersiva, quando o usuário é transportado predominantemente para 

o domínio da aplicação, através de dispositivos multisensoriais, que 

capturam seus movimentos e compostamento e reagem a eles 

(capacete, caverna e seus dispositivos), provocando uma sensação de 

presença dentro do mundo virtual. A realidade virtual é categorizada 

como não-imersiva, quando o usuário é transportado parcialmente ao 

mundo virtual, através de uma janela (monitor ou projeção), mas 

continua a sentir-se predominantemente no mundo real." (TORI, 

KIRNER et al, 2006 p.8) 
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 O processo de imersão e emersão entre aquilo que está virtualizado e o que é 

atualizado criará, em um ponto mais neutro, aquilo que será entendido como nova realidade 

ou maneira codificada e traduzida entre homem-máquina e máquina-homem na maneira de 

emular lugares nos espaços-comunicacionais operados por e com máquinas, e por pessoas, 

que se fazem presentes nos encontros dos acontecimentos fenomenológicos na e com as 

próprias imagens.  "[...] Usando-se recursos de programação, é possível a associação de 

comportamentos e reações aos objetos virtuais, de forma a se permitir a interação do usuário 

com o ambiente virtual."(idem. p.3) 

 

 Dentro da RV pode-se sonhar ou buscar o êxtase eletrônico com sensações fidedignas, 

pois "[...] no ambiente virtual, os sentidos e as capacidades das pessoas podem ser ampliados 

em intensidade, no tempo e no espaço. É possível ver, ouvir, sentir, acionar e viajar muito 

além das capacidades humanas como: muito longe, muito perto, muito forte, muito fraco, 

muito r pido ou muito lento". Assim, "[…] a realidade virtual permite ao usu rio retratar e 

interagir com situações imaginárias, como os cenários de ficção, envolvendo objetos virtuais 

estáticos e em movimento. Permite também reproduzir com fidelidade os ambientes da vida 

real como a casa virtual, a universidade virtual, o banco virtual, a cidade virtual, etc." (idem. 

p.3) 

 

 A imersão conquistada pela RV é fruto de três elementos de épocas diferentes: 1) a 

concepção multisensorial do Sensorama (Figuras 2 e 3) de Morton Heilig, nos anos 50, que 

introduziu ao modo de assistir cinema outros estímulos aos sentidos como odores, sons 

espacializados, vento, visão estereoscópica atingindo um grau de imersão nunca visto até 

então; 2) a imersão telepresente do Ultimate Display (Figura 4) de Ivan Sutherland, nos anos 

60, que direcionou com seu capacete de Realidade Virtual  todo o desenvolvimento de 
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imersão no uso de capacetes que emulavam uma outra visão mediante o movimento do 

usuário e 3) a designação de Jaron Lanier no fim da década de 80, ao nomear a Realidade 

Virtual e possibilitar uma retenção de sentido e de processos
21

. 

 

 
 

Figura 2 - Imagens de divulgação do Sensorama 

Figura 3 - Imagens de divulgação do Sensorama 

 

 
 

Figura 4 - Foto do Ultimate Display 

                                                 
21

  Até a década de 1970 o termo utilizado era Realidade Artificial, que foi cunhado por Myron Krueger, 

só então ele foi substituído por Realidade Virtual. 
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 A RV é tida como uma tecnologia baseada, principalmente, no sentido da visão e 

complementada pelos demais sentidos: 

 

"A Realidade Virtual é, antes de tudo, uma 'interface avançada do 

usuário' para acessar aplicações executadas no computador, tendo 

como características a visualização de, e movimentação em,  

ambientes tridimensionais em tempo real e a interação com elementos 

deste ambiente. Além da visualização em si a experiência do usuário 

de RV pode ser enriquecida pela estimulação dos demais sentidos 

como tato e audição. [...] A interação do usuário com o ambiente 

virtual é um dos aspectos importantes da interface e está relacionada 

com a capacidade do computador detectar as ações do usuário e reagir 

instantaneamente, modificando aspectos da aplicação. A possibilidade 

de o usuário interagir com um ambiente virtual tridimensional realista 

em tempo-real, vendo as cenas serem alteradas como resposta aos 

seus comandos, característica dominante nos videogames atuais, torna 

a interação mais rica e natural propiciando maior engajamento e 

eficiência." (idem. p.6) 

 

 

 Para analisar tecnicamente um sistema de Realidade Virtual, alguns dos aspectos que 

devem ser levados em consideração são: o ambiente virtual em sua modelização 

tridimensional e as características dinâmicas do ambiente; a parte de infraestrutura 

computacional para dar vazão e ter uma performance que emule a realidade dentro do 

sistema; a tecnologia de interface que envolve o rastreamento e as formas de interação  por 

gestos
22

, voz e etc. 

 

 As consequências dessa imersão fidedigna em um ambiente-outro, pode ser posta em 

paralelo com alguns exemplos dos experimentos de "membros fantasma" (NICOLELIS, 

2011), feitos com pessoas que sofreram acidentes e ainda "pensam" que as unhas dos 

membros amputados estão crescendo, ou que parte dos membros amputados formigam e etc, 

                                                 
22

   Como as tecnologias SithSense desenvolvida pelo indiano Pranav Mistry 

(http://www.ted.com/speakers/pranav_mistry) e a tecnologia de interface de dados como a do filme "Minority 

Report" desenvolvida por  John Underkoffler (http://www.ted.com/speakers/john_underkoffler) 
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pois o que é percebido como informação de realidade não é necessariamente o que é visto e 

vice-versa. 

 

3.2 REALIDADE AUMENTADA  

 

 O termo Realidade Aumentada, tem sido usado de maneira mais ampla e pode ser 

definida como aquela que "[...] usa técnicas computacionais que geram, posicionam e 

mostram objetos virtuais integrados ao cenário real, enquanto a virtualidade aumentada usa 

técnicas computacionais para capturar elementos reais e reconstruí-los, como objetos virtuais 

realistas, colocando-os dentro de mundos virtuais e permitindo sua interação com o ambiente. 

Em qualquer dos casos, o funcionamento do sistema em tempo real é uma condição 

essencial." (TORI, KIRNER et al, 2006  p.24) A Realidade Aumentada (RA) é muito conhecida, 

pois diversos aparatos e aplicativos já trabalham com este conceito cotidianamente, mas 

possui uma característica muito diferente da RV:  

 

“Diferentemente da realidade virtual, que transporta o usu rio para o 

ambiente virtual, a realidade aumentada mantém o usuário no seu 

ambiente físico e transporta o ambiente virtual para o espaço do 

usuário, permitindo a interação com o mundo virtual, de maneira mais 

natural e sem necessidade de treinamento ou adapta  o.” (idem. p.22) 

 

 Assim, em vez de virtualizar o sujeito e imergi-lo em código, a realidade aumentada 

trata de atualizar as não-coisas, fazendo com que elas sejas inseridas no espaço de convívio 

entre o sujeito e a luz eletrosilixográfica, que pode emergir de duas maneiras diferentes: a luz 

de frente e a luz de fundo.  

 

 A luz de frente está condicionada a uma exibição projetada, conforme se pode ver 

adiante nos exemplos holográficos (Figuras 5 e 6) trabalhados na tese, já as imagens das não-
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coisas que utilizam as luzes de fundo são as mais comuns e precisam de uma tela luminosa 

(TV, led, tablets, celulares e etc) onde o código binário irá repousar em milhares de 

microluzes pixelares para formar as imagens que serão interpretadas por alguém como 

presentificadas (Figura 7). 

 
 

Figura 5 - Holograma do cantor Tupac (morto) aparecendo no show em Cornelia 2012 

Figura 6 - Holograma de Tupac interage com os demais cantores no show em Cornelia 

 

 

 

Figura 7 -  RA do Renault no Salão de Genebra 2011 

 

 Na RA o ambiente pode ser enriquecido de não-coisas no momento da captura da 

imagem e na programação, que vai emular um tempo-real para mostrar que um objeto está lá, 

quando de fato ele é apenas um resultado matemático de um código e de uma programação.  
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“O sistema é implementado de tal maneira que o cen rio real e os 

objetos virtuais permanecem ajustados, mesmo com a movimentação 

do usuário no ambiente real. [...] Assim, a realidade virtual e a 

realidade aumentada permitem ao usuário retratar e interagir com 

situações imaginárias, como cenários de ficção, envolvendo objetos 

reais e virtuais estáticos e em movimento. Permitem também 

reproduzir, com fidelidade, ambientes da vida real como a casa 

virtual, a universidade virtual, o banco virtual, a cidade virtual, etc, de 

forma que o usuário possa entrar nesses ambientes e interagir com 

seus recursos de forma natural, usando as mãos (com ou sem aparatos 

tecnológicos, como a luva) e eventualmente comandos de voz.” (id. 

p.23) 

 

 A realidade aumentada demanda uma infraestrutura computacional de maior monta na 

geração do programa para operá-la, visto que a adição de não-coisas no mundo tem de ser 

mais verossímil do que apresentar uma construção de imagem de um mundo totalmente novo 

e paralelo, como pode-se ver nas experiências de RV.  

 

 Por exemplo, em um projeto de Realidade Virtual em que se pode andar no solo de 

Marte, o usuário ainda não sabe como seria essa experiência de fato, até porque a humanidade 

ainda não tem dados de como seria a sensação da experiência de andar sobre o solo marciano 

e a proposta de RV trabalharia com uma experiência de caminhada sobre o solo de maneira 

diferente do caminhar sobre o solo terrestre e isto bastaria para o usuário validar este 

"caminhar por Marte". Por sua vez, uma experiência em RA tem de contar com a ambiência 

do seu entorno para sugerir uma adição ou um "aumento" na experiência desta realidade. 

 

 Enquanto a RV transfere o sujeito ao ambiente virtual e por si prioriza a interação do 

usuário, a RA tenta combinar os "mundos" mantendo o senso de presença do sujeito e enfatiza 

a qualidade de imagens a fim de gerar interação e verossimilhança aos objetos adicionados. 
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3.3 REALIDADE DIMINUÍDA 

 

 A mais perigosa das "herdeiras do Rei da realidade como verdade", a Realidade 

Diminuída parte do ponto da concessão do usuário sobre aquilo que ele entende que está ao 

seu lado, aquilo que ele chama comumente de realidade.  

 

 É uma rendição para que se subtraia algo que está fisicamente ao seu lado23 (Figura 8), 

ou em seu campo de visão, em prol de algo que o programa e o programador querem que o 

usuário deixe de ver e/ou sentir. 

 
 

Figura 8 - aplicação em Realidade Diminuída que subtrai a lixeira e o bueiro da imagem 

 

  

 Essa forma de realidade é também a mais peculiar e intrigante, visto que seus usos 

comerciais e militares podem gerar cenários sombrios, como por exemplo, um anunciante que 

só seria visto pelos consumidores quando (e se) pagar à empresa fornecedora de óculos 

digitais (como atualmente a Google e o seu Google Glass). A catástrofe da rendição de parte 

da atualidade que o cerca pode se instalar, como por exemplo, na atual tecnologia dos 

capacetes de soldados com acesso a uma visão diferenciada para ampliar suas capacidades de 

combate.   

  

                                                 
23

 Vídeo em https://www.youtube.com/watch?v=aBf0NGGCMOk - maio 2014 
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 Conforme noticiário específico do Ministério de Defesa dos Estados Unidos
24

, sabe-se 

desde 2007 do desenvolvimento de diversos äppärätti para criar o Soldado High-Tech onde o 

projeto (Future Force Warrior) e o sistema Land Warrior25 (figura 9) já teve seu fundo de 

investimento cortado, reativado e ampliado em menos de 7 anos e não se trata apenas de uma 

iniciativa americana, diversos países tem seu próprio projeto (Tabela 1), sendo que alguns já 

estão em implantação nas suas infantarias para ter um soldado ou pelotão capacitado a 

ampliar sua letalidade e sobrevivência em campo de batalha, por meio de recursos de 

informação em seu equipamento como GPS, rádio transmissores, capacetes 

computadorizados, visão de realidade aumentada e etc.  

 

 

Figura 9 - Soldado demonstrando o uso do sistema Land Warrior 

 

PAÍS PROJETO 

Alemanha IdZ  (Infanterist der Zukunft) 

Austrália Land125 

Brasil COBRA 

Canadá ISSP (Integrated Soldier System Project) 

Chile Aguila 

Estados Unidos FFW (Future Force Warrior) 

França Félin (Fantassin à Équipement et Liaisons Intégrés) 

Índia F-INSAS (Futuristic Infantry Soldier As a System) 

Itália Soldato Futuro 

                                                 
24

   "New, Improved Military Equipment Showcased at Capitol Hill Exhibit" por Gerry J. Gilmore - 

Serviço de Imprensa das Forças Americanas  em  http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=46321 

(visto em setembro 2014) 
25

  Foto de Gerry J. Gilmore - Serviço  de Imprensa das Forças Americanas  
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Japão Advanced Combat Infantry Equipment System 

México Systema Xiuhcoatl 

Noruega NORMANS 

Polônia Projekt TYTAN 

Reino Unido FIST (Future Integrated Soldier Technology) 

Rep Tcheca Voják 21. století 

Rússia Ratnik 

Singapura ACMS (Advanced Combat Man System) 

Suécia MARKUS 

Suíça IMESS 

Turquia TEK-ER 
 

Tabela 1 - Lista de países e projetos de soldados high-tech 

 

 Os soldados de alguns países já conseguem "ver" o inimigo no escuro (night vision) ou 

através de obstáculos que impediriam a visão natural. Também já é possível "ver" por meio 

dos äppärätti inseridos em capacetes e lentes especiais, algo como a visão de calor ao estilo 

do filme Predador. Verifica-se uma possibilidade de implantação de uma visão ainda mais 

potente, agora em Realidade Diminuída, que delegaria aos Departamentos de Controle 

Estratégico das Forças Armadas em guerra a seleção e presentificação da experiência de visão 

do meio ambiente, onde o corpo do soldado estará atualizado, pois através dos äppärätti como 

extensões, tornar-se-á concreta a subtração da presença de crianças e inocentes do campo de 

visão do soldado in loco. 

  

3.4 REALIDADE MISTURADA 

 

 A realidade misturada é o "herdeiro" mais próximo de levar a "coroa da realidade", 

pois é uma evolução da realidade aumentada, onde se pode atualizar o virtual e virtualizar o 

atual em tempo real, deslocando imersão e emersão a um terceiro ponto que nem sempre 

estará imbricado nesta dinâmica. 

 "[...] ao misturar cenas reais com virtuais, a realidade misturada vai 

além da capacidade da realidade virtual concretizar o imaginário ou 

reproduzir o real. Agora, a realidade misturada incorpora elementos 

virtuais ao ambiente real ou leva elementos reais ao ambiente virtual, 
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complementando os ambientes. [...] A meta de um sistema de 

realidade misturada é criar um ambiente tão realista que faça com que 

o usuário não perceba a diferença entre os elementos virtuais e os 

reais participantes da cena, tratando-os como uma coisa só." (iem. 

p.23) 

 

 O que está nessa mistura são os elementos da realidade aumentada e da virtualidade 

aumentada, que "pode ser definida como uma particularização da realidade misturada, 

quando o ambiente principal é virtual ou há predominância do virtual. Pode ainda ser definida 

como o enriquecimento do ambiente virtual com elementos reais pré-capturados ou 

capturados em tempo real." (idem p.26) 

 

 A realidade misturada trabalha com a existência de espaços reais e virtuais que são 

compartilhados e acessados por várias pessoas localizadas no mesmo local ou remotas entre si 

(Billinghurst, 1999) e pode ser classificada de acordo com suas diversas formas de 

visualização (Milgran 1994): a.) realidade aumentada com monitor (não imersiva) que 

sobrepõe objetos virtuais no mundo real; b.) realidade aumentada com capacete (HMD: 

helmet-mounted-display) com visão óptica direta (see-though); c.) realidade aumentada com 

capacete (HMD) com visão de câmera de vídeo montada no capacete; d.) virtualidade 

aumentada com monitor, sobrepondo objetos reais obtidos por vídeo ou textura no mundo 

virtual; e.) virtualidade aumentada imersiva ou parcialmente imersiva, baseada em capacete 

(HMD) ou telas grandes, sobrepondo objetos reais obtidos por vídeo ou textura no mundo 

virtual e f.) virtualidade aumentada parcialmente imersiva com interação de objetos reais 

como a mão no mundo virtual. 
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 A realidade misturada é um ambiente agradável tanto aos seres hidronitrocarbônicos
26

  

quanto aos seres eletrosilixográficos
27

 que, "realizados" em um processo de luz de frente ou 

luz de fundo,  existem enquanto acontecimento e encontro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

  Seres orgânicos sob base de Água, Nitrogênio e Carbono. 
27

 Seres luminosos descritos através de pulsos inseridos em  processadores feitos de silício e traduzidos 

gráficamente. 
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PARTE III – SHOWTIME 
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1 ONDE, COMO E QUANDO: MEDIA AMBIENTES 

 

“[...] we see by means of art 

something not be seen in other ways, 

something in effect that must be made 

visible.” DANTO, A.C. (1991, p.211)28 

 

 

 Qual é este lugar em que o "novo" Real opera de maneira que imbrica o Atual e o 

Virtual? Observadas as diferentes realidades, pode-se buscar este local encaminhando a 

Memória, como algo além do saldo entre lembrança-esquecimento de um tempo reflexivo e 

a Imaginação, que pode surgir de maneira inventiva, combinada ou até surreal; mas 

chegando a um caminho entre uma aproximação e um distanciamento de dois pontos: a 

Percepção e a Técnica. Mas é apenas no âmbito do Fenômeno que se encontra aquilo que se 

põe e que simplesmente é. 

 

"[...] o problema é que quanto mais tecnicamente perfeitas vão se 

tornando as imagens, tanto mais ricas elas ficam e melhor se deixam 

substituir pelos fatos que em sua origem deveriam representar. Em 

consequência os fatos deixam de ser necessários, as imagens passam a 

se sustentar por si mesmas e então perdem o seu sentido original. As 

imagens não precisam mais se adequar à experiência imediata do 

mundo, e essa experiência é abandonada." (FLUSSER, p.116) 

 

 A virtualização consegue deslocar a ontologia natural do ser e sua metafísica para uma 

existência essencial ou quidida, dando condições tanto para a atualização, quanto para a 

virtualização operarem de maneira a parecerem com e como aquilo que existe.  

 

 Esta passagem do Atual para o Virtual (virtualização) acontece sem ser uma 

desrealização, pois conforme visto anteriormente o Real estaria em outra esfera e seus 

"herdeiros" trazem a verdade em ensimesmada.   

                                                 
28 "[...] nós vemos por meio da arte algo que não pode ser visto de outras maneiras, algo que de fato deve ser 

visível." (Tradução do autor). 
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 Para compreender essas passagens, também se faz necessário rever o conceito de 

identidade, tal qual Foucault apontou em "Ditos e Escritos II": 

 

 

"[...] era necessário abandonar, em Aristóteles, a identidade do 

conceito; renunciar à semelhança na percepção, liberando-se, de 

uma vez, de toda filosofia da representação; eis que, agora, é 

necessário desprender-se de Hegel, da oposição dos predicados, da 

contradição, da negação, de toda dialética" (p.91) 

 

 Em termos mais claros, o equívoco estaria em pensar em algo "novo", como o que é 

operado no digital que apresenta uma realidade mista e suas consequências, usando a mesma 

forma da "velha" oposição, como em uma troca de pares na "dança dos vértices" (Real x 

Virtual), sem pensar que há possibilidade de "dançar" sozinho (em que o Real ou Virtual 

operam individualmente) ou mesmo não "dançar" (onde eles não estariam sob o comando da 

operação), tal qual podemos ver nos fenômenos atuais. 

 

 O interessante é que esta maneira dicotômica de pensamento (Real x Virtual) não faz 

eco com o que se pode observar nas experiências dos fenômenos e-materiais, ainda mais 

quando se depara com a encarnação, tradução, avatarização, representação e tantas outras 

formalizações da matéria como algo Real, independentemente de serem Virtualizadamente 

Atuais ou Atualizadamente Virtuais. Estas apresentações não interferem na sua Realidade 

(Misturada) e nem comprometem a sua fidúcia e/ou compreensão como sendo algo que 

exista. 

 

 O que muitos chamam de "nova" maneira de pensar a comunicação na era 

cibercultural, possibilitaria uma revisão muito maior, que deixaria de estruturar a 

comunicação horizontalmente ou em um plano linear-superficial de emissores, receptores e 

mensagens mediadas, passando a pensar a comunicação em termos de um ambiente esférico, 
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onde há apenas dois lados: o de dentro (aderido e acontecimentalizado) e o de fora (o que 

ainda está por acontecer). 

 

 Esta revisão acompanha a revolução contida na concepção da geometria não-

euclidiana, ao usar estruturas fluidas de fluxos comunicativos que interagem entre si, de 

acordo com um outro paradigma de espaço e tempo na pluridimensionalidade. 

 

 Assim, passa-se a ter condição de pensar a construção de um ponto de contato 

(encontro) com o fato, como o que é visto na praxis dos usuários dos recursos imagéticos que 

se e-materializam quando apresentados sob uma forma crível para outros usuários, e 

possibilita que se estude uma nova maneira de agir e pensar a comunicação enquanto Ciência. 

Pois, a partir da atualização de algo Virtual, tudo (do concreto ao fantástico) é e, cada vez 

mais, será potencialmente algo Real e/ou Falso, ao mesmo tempo, assim como o resultado de 

um cálculo paraconsistente.  

 

1.1 A TÉCNICA PERCEPTÍVEL OU A PERCEPÇÃO TECNOLÓGICA? 

 

 Manter-se próximo dos estudos de percepção, possibilita um encaminhamento ao 

conhecimento fora de uma ilusão totalizante de Verdade, tendo em vista a percepção da 

linguagem em seu estado mais amplo, e que diz respeito ao conhecimento semiótico-

comunicacional-informático, que por si, já nos afasta de uma sede pela tecnicidade da 

sociedade e da expansão do humanismo em “tent culos infotecnicistas”.  

 

 Afastar-se da técnica (pela técnica) requer uma visão atenta à técnica enquanto 

fenômeno naturalizado e cultural, como necessidade e (até) arte, onde o discurso da utilidade 
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da técnica se torna uma má-fadada herança do conceito desgastado e desgraçado de 

progresso. A proposta então é substantivar e principalmente adjetivar como virtuais, ou como 

dispositivos virtuais, ou como realidades virtuais, como digital, como ambiente digital, como 

rede, como ciberespaço, ou qualquer outra forma que, em um dado momento, assim 

preferirem convencionar, simplesmente aquilo que também é “uma técnica de comunica  o 

que consiste em criar, graças ao computador, espaços virtuais nos quais os operadores podem 

deslocar-se e agir sobre um ambiente reconstruído por imagens de síntese. Esta viagem 

repousa sobre três aspectos: a imersão, a interatividade e a navegação.” (Joël de Rosnay, 

1995. p.134) 

 

1.1.1 Conexão e interação 

 

 Se a atual Weltanschauung
29

 solicita uma existência enquanto aparência com maior 

conectividade e interatividade possíveis, pensa-se esta conectividade como sendo aquilo 

que é desejado como um “estado de interdependência, de elos que nos unem e nos permitem 

comunicar, e de sistemas que coordenam partes separadas, de forma a conseguirem 

desempenhar funções mais facilmente ou com maior velocidade. Ela pode denotar um 

cosmopolitismo particular, um sentimento de 'estar ligado', em vez do isolamento ou da 

limitação induzidos pelo provincianismo.” (HARTLEY, 2004 p.58) mas, no fundo, a 

conectividade surge de um agrupamento dedicado a um interesse técnico-comercial, pois a 

palavra “conectividade” foi usada pela primeira vez pela IBM, como o nome de um servi o 

(patenteado) de coordenação da comunicação entre computadores de uma rede (fechada) de 

produtos da própria IBM.  

 

                                                 
29

  Termo utilizado aqui como sinônimo de uma ampla “vis o de mundo”. 
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 Por sua vez, a interatividade significa todo um apanhado de ações, que pouco (ou 

nada)  desenvolveram a favor da emancipação da humanidade, mas que em muito (ou tudo) 

foram criadas para atender os imperativos comerciais e dromológicos. Imperativos que visam 

estabelecer e estreitar as relações entre as pessoas e máquinas e entre as pessoas com outras 

pessoas, por meio das máquinas projetadas em uma obsolescência sem fim. 

 

Assim, os atuais äppärätti nos posicionam em uma cartografia de mutações na 

percepção da realidade. Estas mutações podem ser mais vistas nos grandes e médios centros 

tecno-urbanos avançados do mundo. São mutações, pois estão pautadas na reterritorialização 

do tempo da criação e do aparecer, que fazem com que a atualização continue ad æternum 

em um desenvolvimento de interfaces interativas que tentam equilibrar aquilo que faz o 

desnivelamento do mundo, ou seja, trata-se de uma tentativa falha que procura tampar com 

interatividade, um buraco que ela mesmo gera e que é cada vez maior (por vezes abismal) no 

campo da experiência vivida.  

 

1.1.2 Um feedback necessário  

 

  É importante para a existência, em seu estado aparente e interativamente conectado, 

proceder dentro de uma lógica de trocas (vide interatividade), em que a igualdade e a 

desigualdade do sistema sejam sempre (bem) aferidas, para evitar o dispêndio 

(des)necessário de energia (vital), o que posiciona a comunicação digital como sendo aquela 

que apresenta um estado fático (quase) permanente.  

 

A comunicação fática foi demonstrada por Roman Jakobson, como uma das funções 

de linguagem (que é livre de conteúdo) preocupada exclusivamente em obter certificação de 
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que o canal est  “livre” e operante. A possibilidade de implodir as distâncias pela 

comunicação (conectada e interativa), nos leva a um eterno questionamento se há alguém do 

outro lado, mesmo que esse alguém seja um código e/ou máquina. A faticidade, com o passar 

do tempo, se torna intimidade, e faz entender como é paradoxal essa vitória da distância, que 

(ainda) exige um eterno aconchegar que emula uma proximidade. 

 

 A necessidade de um feedback ou de respostas fáticas vêm ao encontro do conceito de 

leg / gap apresentados por Sandy Baldwin (em 15 de março de 2013), no seminário 

“Between Two Writings: the materiality and entropy of digital inscription, and the 

Philosophical Condition of Electronic Literature”, promovido pelo Programa de 

Doutoramento em Materialidades da Literatura da Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra. 

 

 Para Baldwin, “[...] o significado da mensagem está na demora (para percorrer o 

espaço ou extensão entre quem emite e quem recebe) e a presença que a rede cumpre no 

espa o da lacuna”, assim, pode-se incluir a ideia de que a existência no digital e na internet é 

como um algo sempre “por vir”, mas como ato contìnuo de um fato que (j ) est  

“acontecendo” de maneira instantânea e nisso implicaria muitas mudan as de usos, pois faria 

toda a diferença na rede o intervalo entre o estar focado e ultraoperante e o estar disperso. O 

seu nível de engajamento ao movimento exercido na internet é o grande diferencial, que faria 

com que se possa complementar “o espa o da lacuna cumprindo presen a na rede” com o 

feedback pela rede, tornando plausível a presença digital como algo vivo e pulsante.  Este ato 

de presença (eletrônica) disponível por imagens, enquanto transposição de uma ausência 

corpórea (em termos biológicos), é uma maneira de ser e um grande lugar para se 

experienciar uma possibilidade de vida pela e na rede.  
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1.1.3 Comunais 

 

 De forma muito amplificada, as comunidades virtuais podem ser entendidas como o 

agrupamento ou coletivo de pessoas e máquinas (inclusos os äppärätti) conectados e 

integrados em rede através do entremeio de mensagens instantâneas (ou não), mundos 

gráficos, listas, páginas e ambientes info-sociais que permitem uma participação e exposição 

da vida em tempo contínuo.  

 

 Este mesmo grupamento de sujeitos-máquina e sujeitos-humanos transforma a 

comunicabilidade profissional e pessoal através de tecnologia, impulsionando a mediação 

múltipla e plural de acontecimentos e de pequenos fatos cotidianos e localizados em escala 

global, onde se torna quase impossível o ato do esquecimento ou desencontro na rede. 

Dissolvem-se distâncias, quebram-se barreiras linguísticas, aproximam-se e conflitam-se 

diferentes culturas e religiões, movidas por uma série de simples cliques. 

 

 Muitos entenderam o surgimento das comunidades virtuais como uma plataforma para 

maior participação comunitária: Howard Rheingold escreveu que descobrir o Whole 

Earth´Letronic Link (WELL) “[...] era como descobrir um pequeno mundo acolhedor que 

florescera sem mim, escondido dentro das paredes da minha casa; toda uma série de 

personagens me deram efusivamente as boas-vindas, assim que descobri a porta secreta” 

(Rheingold, 1994: p.2). Outros podem entender as comunidades virtuais como o resultado da 

convergência
30

 ou “[…] fus o das tecnologias da telefonia, da computa  o e dos media e, por 

conseguinte, a fusão dos negócios, dos mercados e das interações sociais a elas associadas.” 

(HARTLEY, 2004 p.59)    

                                                 
30

   É comum observar aqueles que reservam o termo “convergência” à capacidade de operar essas 

diferentes tecnologias de telefonia, computação e dos media em um único equipamento, dispositivo ou äppärätti. 
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 Para outros, a comunidade virtual também representa uma "esperança" pautada no 

desejo de responder à presença, que a comunicação na era digital questiona de maneira fática. 

Ter seu status social reconhecido e elevado aos olhos de contato e contágio com os Outros 

(quaisquer), seja dentro de um game ou em um blog de sua autoria, ou mesmo em uma barra 

de comentários de uma notícia em um portal, provando que alguém o viu, que alguém o leu e 

que, em última análise, você existe e que alguém também existe. Essa busca pela confirmação 

de uma existencialidade-digital no clique do outro, pode ser encarada como a razão de um 

"viver.com” de muitos que buscam se expressar socialmente, principalmente, pelas redes. 

 

“Aqueles que integram essas comunidades virtuais afastam-se dos 

seus antecessores tradicionais, ao verem a tecnologia como uma 

promessa – um meio de alcançar o ideal de comunidade – e não algo 

que contribui para o seu aniquilamento.” (HARTLEY, 2004: p.55) 

 

 

 

 Por outro lado, podemos entender as comunidades virtuais como um campo, um 

grande espaço de trânsito, de passagem, ou melhor, de flanagem dos Eus, Outros e as Coisas. 

Avital Ronell observou, que as comunidades virtuais fariam com que (re)pensássemos 

algumas das condições necess rias para criarmos uma comunidade. Pois “[...] na ausência da 

polis, algo como a realidade virtual obriga-nos a colocar questões éticas sobre contato, 

memória, o sujeito protético, e ensina-nos a deslocar o nosso próprio lugar.” (RONELL, 1996. 

p. 126). 

 

Podemos pensar este lugar para além do conceito de comunidade virtual e trabalhar 

com comunidades e-materiais de seres e coisas que performam e se prestam ao entremeio e ao 

entre-estar/ entre-ser em um local que é mais do que apenas um lugar pautado pelo tempo 

cronológico, é um local que se faz como um grande ambiente fluido de informação que se 
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realiza no contágio, apreensão e interação passível de ser acontecimentalizada.  

 

1.2 O TEMPO IN-MEDIA-ATO 

 

 A ruptura com o tempo cronológico fica muito evidente quando se tomam as 

experiências de, no e pelo äppärätti como sendo aquelas que movem o cotidiano e realizam o 

vagar pelo viver de uma comunidade ou sociedade contemporânea.  

 

 Qual é o tempo do agora, senão aquele que já se foi ao ser concretizado no decorrer do 

questionamento de si mesmo? Qual é o tempo do agora, de um viver cada vez mais marcado 

por um tempo-espacializado em presenças que vêm e vão? Qual é o tempo do agora, mais 

presente que o presente que se eterniza em ser simulacro de um estado suspenso? 

 

 A questão do tempo não é medida, tabulada e aferida em segundos, minutos, horas, 

dias, semanas, anos e décadas, pois estamos em um momento que é eterno na sua atomicidade 

particionada ao menor ponto de si mesma, mas que, mesmo assim, é vazio e sem memória de 

um presente feito de um sempre-passado que não se pode aprisionar ou segurar.  

 Não se trata apenas de aceleração, pois nesta fórmula a velocidade não interferiria no 

tempo, mas sim na massa e essa (sim) está modificada de matéria para e-matéria formalizada 

em imagem de um momentum. Dentro do äppärätti toda uma linguagem está subscrita de 

maneira que, a priori, não se pode decodificar enquanto humano, fazendo com que apenas se 

possa consumir aquilo que emerge do dispositivo, mesmo quando aquilo que emerge vem de 

um passado de captação ou construção da imagem e que só será realizado quando a imagem 

for e-materializada pelo comando e com a anuência do usuário. Ou seja, o usuário só vai 

utilizar um tempo experienciado como presente, algo programado para ser ativado dentro de 
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um contexto tecnológico do äppärätti e que pode trazer uma imagem do passado. Desta 

maneira será concretizada e ressignificada de outra maneira, diferente daquilo que foi 

captado; ou pode projetar uma imagem crível de algo que pode ocorrer no futuro, mas em 

ambos os casos, pesa-se o fato de que esta mescla entre os tempos (passado-presente-futuro), 

pouco importa, pois a verdadeira mescla já foi feita entre os planos de realidade, seja por meio 

de Realidade Virtual, Realidade Aumentada ou Realidade Mista. 

 Assim o tempo das não-coisas e-materializadas em formas codificadas está inscrito 

dentro do äppärätti e deixa de ser um tempo real, ou um tempo virtual e trata-se de um tempo 

in-media-ato, ou seja, um tempo dentro de um aparecer e realizar-se no e pelo media.    
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2 A FANTASIA PERCEPTÍVEL DO CINEMA  

 

 Com um trabalho voltado para formas e-materializadas que são transformadas em 

fenômenos do entretenimento inseridos no cotidiano e podem modificar os sentidos e a 

percepção de realidade, pode-se observar, no cinema e em sua rica história, a evolução dos 

efeitos e trucagens capazes de apresentar e realizar o fantástico.  

 Muitos dos efeitos cinematográficos ainda são aplicados nos fenômenos e-materiais 

mediados por äppärätti. Esta aproximação apenas demonstra que o ramo do entretenimento 

busca acrescentar complexidade na percepção do real desde longa data e este trajeto pelo 

cinema faz com que se possa entender a maneira como a arte introduz a fantasia aos poucos 

em nosso dia a dia. 

 Desde os primórdios, 1895, quando os irmãos August e Louis Lumiére estrearam            

"L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat" (A chegada de um trem à Estação de Ciotat)
31

, 

eles conseguiram apresentar a imagem em movimento, que no caso era a chegada de um trem 

a uma estação. Existem relatos que alguns dos 33 espectadores da primeira sessão ficaram 

assustados e realmente acreditaram que um trem estava chegando ao pequeno Salão indiano 

do Boulevard des Capucines.  

 Sem esquecer ou desmerecer as obras dos mestres da pintura, que realizaram um longo 

desenvolvimento de mimese imagética da natureza por séculos e séculos, assim como também 

expressaram imagens fantásticas em suas obras, o ponto chave na convocação do cinema a 

esta tese está no fato de que, com a imagem em movimento, há um acréscimo no poder de 

realização da imagem do fantástico.  

                                                 
31

 https://www.youtube.com/watch?v=b9MoAQJFn_8 
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 A apresentação desta imagem viva e crível, além dos efeitos e técnicas que foram 

criados para inserir algo ou alguém em outro ambiente, para transportar o espectador ou algo 

para outro ambiente e para mostrar/projetar imagens de coisas tidas como fantásticas ou 

irrealizáveis nas telas a fim de iludir a audiência, fazem do cinema um "grande meio de in-

formação realizável".  

 Não cabe nesta tese um longo panorama e pormenorizações sobre os efeitos especiais 

do cinema, mas sim apontar algumas técnicas de destaque que foram construídas para realizar 

a ação empenhada nos roteiros, tais como:  

1) Algo muito parecido com o que vemos atualmente nos filmes que usam a técnica de Stop-

Motion. Na famosa cena de decapitação em 1893, no filme de Alfred Clark chamado "The 

Execution of Mary - Queen of Scots", (A Execução de Mary - a Rainha da Escócia
32

), o 

diretor usa a edição e interrompe a cena, trocando a atriz que interpretava a Rainha por um 

boneco e continua a degola no momento da machadada no pescoço, parecendo que a vítima 

era a mulher. 

2 ) As técnicas empregadas pelo genial George Mélies em seu filme "Le Voyage Dans La 

Lune" (Viagem à Lua 
33

), que em 1902 realizou o sonho de Julio Verne (ao menos nas telas 

do cinema), 49 anos antes da NASA.  

 Os efeitos de corte de quadros (que se assemelham ao Stop-Motion) que retiravam, ou 

melhor, sumiam com as personagens em cena, fez com que Mélies fosse considerado por anos 

como um ilusionista. Mélies também introduziu pinturas no plano de fundo (primórdios do 

                                                 
32

  https://www.youtube.com/watch?v=XgDG_wc19aU 
33

 https://www.youtube.com/watch?v=_FrdVdKlxUk 
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Matte Paiting
34

) que garantiam uma perspectiva diferenciada e ele também inovou com a 

fusão de imagens. 

3) Em 1927 o diretor William A. Wellman fez de seu filme "Wings" (Asas 
35

) o vencedor do 

primeiro prêmio da Academia (posteriormente chamado de Oscar), com o uso de um recurso 

de filmagem dos cockpits dos pilotos com uma grande tela por trás, onde eram projetadas as 

cenas aéreas sem precisar tirar o avião em que o ator era filmado do chão. Assim, as batalhas 

aéreas eram espetacularmente realistas para época e revolucionaram o mercado 

cinematográfico. Este efeito pode ser comparado, em lógica da presentificação da imagem 

como inserida no lugar da ação, com o que podemos ver atualmente nos fenômenos de 

Realidade Aumentada. 

 No mesmo ano de 1927, Metrópolis
36

, dirigido por Fritz Lang, revolucionou o cinema. 

O épico filme de ficção-científica do expressionismo alemão foi iniciado em 1925 e trouxe 

um grande avanço ao introduzir o Processo Schüfftan. 

 O nome deste efeito homenageia seu inventor, Eugen Schüfftan, e utiliza espelhos para 

inserir a imagem de atores em cenários em miniatura, aproveitando para criar cenários mais 

ricos em detalhes do que seriam conseguidos em escala natural e conseguem (re)modular o 

ambiente da ação. 

5) Em King Kong
37

 de 1933, Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack usaram maquetes e 

modelos em escala, para filmar um gigantesco gorila, que no filme parecia ter 12 metros e na 

                                                 
34

   O principal expoente da técnica de pintura de imagens de plano de fundo conhecida como Matte 

Paiting é, sem dúvida, o artista Peter Ellenshaw (*1913 + 2007).  Em que se destacam seus trabalhos nos filmes 

"O Ladrão de Bagdá" de 1940, "Narciso Negro" de 1947, "20.000 Léguas Submarinas" de 1954, "Spartacus" de 

1960 e "Mary Poppins" de 1964. 
35

 https://www.youtube.com/watch?v=EqOqXj2biG0 

 
36

 https://www.youtube.com/watch?v=Pqfc1Uxt91o 
37

 https://www.youtube.com/watch?v=YEkkV-toli8 
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verdade tinha pouco mais de 40 cm, que lutava com um dinossauro e invadia a cidade de 

Nova Iorque.  

 Esta mesma técnica de miniaturas e modelos foi muito habilmente aplicada vinte anos 

após, em 1953, na adaptação do conto de H.G.Wells, no filme "The War of the Worlds" (A 

Guerra dos Mundos 
38

) do diretor Byron Haskin. 

6) A técnica do Blue Screen ou Chroma Key é aquela que utiliza pós-produção, onde o fundo 

originalmente filmado em azul (atualmente é utilizada a cor verde) é retirado e à imagem é 

sobreposta uma outra imagem gravada de fundo diferente, fazendo com que o ator possa atuar 

em um outro ambiente.  

 O primeiro filme a utilizar este efeito foi "The Thief of Bagdad" (O Ladrão de Bagdá 

39
), produzido por Michael Powell, Ludwig Berger e Tim Whelan em 1940. Os efeitos deste 

filme quando vistos hoje, 70 anos após, parecem ridículos, mas este foi o primeiro filme a 

substituir o sistema de Matte Paiting e o Processo Schüfftan por Blue Screen ou Chroma Key. 

Este efeito inovou ao baratear os custos de produção dos filmes fazendo com que as filmagens 

externas e em locações com toda a equipe de filmagem fossem substituídas por filmagens em 

estúdio.  

 Hoje este efeito é muito utilizado no cinema e TV, por conseguir apresentar um outro 

ambiente em lugar do ambiente de filmagem e também é utilizado para reconstrução do corpo 

(ou partes dele) em pós-produção (Figuras 10, 11 e 12).  

                                                 
38

  https://www.youtube.com/watch?v=P9T9f3UbGuo 
39

 https://www.youtube.com/watch?v=dT_YVxg6JRw 
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Figura 10 - Avatar de James Cameron, 2009. 

 

 

 

Figura 11 - O Grande Gatsby de Baz Luhrmann, 2013. 
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Figura 12 - O amputado Tenente Dan, interpretado pelo ator não amputado Gary Sinise, em Forrest Gump de 

Robert Zemeckis, 1994. 

 

 Mary Poppins
40

, de Robert Stevenson em 1964, também uniu desenho ou animação às 

personagens filmadas em estúdio, mas o que foi feito em "Who Framed Roger Rabbit", (Uma 

Cilada para Roger Rabbit 
41

), de Robert Zemeckis em 1988, é algo além do esperado, onde as 

personagens de desenho eram tão ou mais reais e atuantes na trama que o ator Bob Hoskins, 

que teve de atuar com marcações e pontos sinalizados nos cenários azuis elevando ao máximo 

a utilização do Chroma Key (Figuras 13 - 18). 

 
 

Figura 13 - O ator Bob Hoskins grava a cena em um ambiente com Chroma Key. 

Figura 14 - Bob Hoskins contracena com o nada. 

 

                                                 
40

  https://www.youtube.com/watch?v=zy7XEMeBROQ 
41

 https://www.youtube.com/watch?v=u_VnHAy1Vdc#t=62 
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Figura 15 - Bob Hoskins utilizando pontos para marcar a sua cena. 
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8) CGI - Computer-Generated Imagery, ou Imagens Geradas por Computador. De todos os 

avanços cinematográficos, os mais impressionantes são aqueles que utilizam o computador 

para "renderizar" (modelizar 2D ou 3D) imagens e aplicá-las nos filmes por meio de pós-

produção.  

 Desde a década de 1960, as universidades e centros de pesquisa americanos utilizam 

seus hardwares para desenvolver plataformas gráficas capazes de apresentar imagens cada 

vez mais realistas. No cinema, os frutos desta corrida tecnológica começaram a aparecer com 

força na década de 1970, com filmes que utilizaram imagens produzidas em computador 

como: WestWorld de Michael Crichton em 1973 e sua continuação Futureworld de Richard 

T. Heffron em 1976, Great de Bob Godfrey em 1975, Star Wars - Episódio IV de George 

Lucas 1977, Superman de Richard Donner em 1978 e Alien de Ridley Scott em 1978.  

 Os avanços nesta área são enormes e condizem com a construção dromológica de 

realização de uma forma e-materializada de mundo e de seres, seja no ambiente dentro de um 

jogo de computador como em “Tron”
42

 de Steven Lisberger em 1982 (Figura 16), ou com o 

efeito de  gua em “O Abismo”
43

 de James Cameron em 1989 (Figura 17), com o metal 

lìquido em “O Exterminador do Futuro 2”
44

 de James Cameron em 1991 (Figura 18), com 

"renascimento" dos dinossauros em “Jurassic Park”
45

 de Steven Spielberg em 1993 (Figura 

19), com a anima  o dos brinquedos em “Toy Story” 
46

 de John Lasseter em 1995 (Figura 

20), com a reconstru  o do histórico naufr gio em “Titanic” 
47

 de James Cameron em 1997 

                                                 
42

 https://www.youtube.com/watch?v=1fSUos8x73I 
43

 https://www.youtube.com/watch?v=WYPcLYPoaxo  
44

 https://www.youtube.com/watch?v=eajuMYNYtuY 
45

 https://www.youtube.com/watch?v=S1VVYjBgUts 
46

  https://www.youtube.com/watch?v=KYz2wyBy3kc 
47

 https://www.youtube.com/watch?v=zCy5WQ9S4c0 
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(Figura 21) ou no mundo das máquinas e o bullet-time de “Matrix”
48

 dos irmãos Andy e Lana 

Wachowski em 1999 (Figura 22). 

 
 

Figura 16 - A vida dentro de um videogame em Tron, 1982. 

 

 
 

 

 

Figura 17 - O efeito de água ou a formalização líquida em O Abismo, 1989. 

. 

                                                 
48

 https://www.youtube.com/watch?v=ARj3T3ZS43A 
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Figura 18 - A formalização em metal líquido em O Exterminador do Futuro 2, 1991. 

 

 

 

 

Figura 19 - A volta dos dinossauros em Jurasic Park, 1993. 

 

 

 

Figura 20 - As coisas ganham vida em Toy Story, 1995. 
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Figura 21 - A reconstituição do mega-naufrágio em Titanic, 1997. 

 

 

 

Figura 22 - O mundo digital e o efeito time-bullet com inúmeras câmeras na mesma cena em que o computador 

recria o tempo em Matrix, 1999. 

 

 O filme “Avatar”, de James Cameron em 2009, come ou a ser desenvolvido em 1994, 

mas o seu diretor não acreditava que os efeitos especiais da época seriam capazes de realizar 

seus desejos. Assim, Cameron, após o sucesso de “Titanic” em 1997, financiou o 
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desenvolvimento de plataformas mais robustas de computação e, no verão de 2005, iniciou a 

produ  o de “Avatar”.  

 A necessidade de "renderizar" um grande número de imagens, fez com que a equipe 

dedicada à “Avatar” revolucionasse o cinema e o uso do motion-capture. (Figura 23) O 

sistema de marcação de pontos para futura reconstrução e edição, em pós-produção, foi 

inovada para que, desde a captação, o diretor possa ver, no ato da filmagem, algo como aquilo 

que seria realizado no resultado final do filme. Assim o intervalo entre a captação e a 

composição de efeitos de pós-produção diminuem seu tempo e facilitam em muito a atuação 

dos atores e a direção que apresentam no próprio estúdio a finalização do filme.  

 

Figura 23 -  Zöe Saldaña interpreta e ao mesmo tempo a imagem da atriz é transformada em uma personagem 

Na´Vi em Avatar de James Cameron, 2009. 

 

 Os filmes em CGI evoluíram de tal forma que os efeitos especiais (SFX ou SPFX) se 

tornaram um ramo de atividade muito frutífero na medida em que seus serviços e produtos 

transcenderam o cinema e são base da realização e-material em games, aplicativos e 

hologramas.  
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 Por exemplo, essa capacidade da máquina identificar com precisão as expressões e 

posições do corpo humano em motion-capture formam uma das bases primordiais para o 

sistema chamado Kinect, da Microsoft, que é utilizado em seus games. 

 

 O desenvolvimento do cinema pós-computador propiciou aos diretores e produtores 

um poder de realização de situações que estavam descritas em seus roteiros de uma maneira 

muito mais realista, mesmo que nesta realidade construída estejamos em Marte ou sendo 

perseguidos por Dinossauros, alienígenas, robôs e gorilas gigantes. O aprimoramento da 

programação da imagem em CGI faz com que a Realidade Mista seja utilizável mais e mais 

em aplicativos banais e em games. 
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3 THE GAME IS NOT OVER 

  

 A indústria do entretenimento apresenta relatórios anuais
49

 que demonstram que o 

mercado de games é ainda mais rico que o cinematográfico e o fonográfico. A evolução dos 

games passou em muito pela popularização e pela venda dos consoles, além da criação de 

franquias com enorme sucesso que são renovadas anualmente em sistema multiplataforma.  

 

 O desenvolvimento tecnológico deste setor do entretenimento está diretamente ligado 

com o desenvolvimento de softwares e melhoria de hardwares, onde a corrida por velocidade 

e capacidade de processamento de dados computacionais foi determinada pela escala, 

conforme a Tabela 2. 

 

 

GERAÇÃO 

(DATA) 

 

VELOCIDADE 

 

INFORMAÇÕES 

 

DESTAQUE 

 

CONSOLES 

VENDIDOS 

Jogos não 

pessoais e de 

domicílio (1940 - 

1972) 

 

- - - 

 

- - - 

Fliperamas e programas de 

computadores 

 

- - - 

 

 

1a. Geração  

(1972 - 1975) 

 

 

transistor 

 

 

Básico, monocromático 

 

Magnavox Odyssey (1972) 

 

330.000 

 

Atari Pong (1975) 

 

150.000 

 

 

 

2a. Geração  

(1976 - 1985) 

 

 

 

 

1 e 4 bits 

 

 

Microprocessador, jogos em 

cartuchos , era de ouro dos 

videogames, até 16 cores 

 

Atari 2600 (1977) 

 

30 milhões 

 

Magnavox Odyssey II 

(1978) 

 

2 milhões 

 

 

3a. Geração  

(1985 - 1993) 

 

 

8 bits 

 

Até 32 cores, alteração na 

forma de jogar várias telas e 

novos controles  

 

NES (Nintendo, 1983) 

 

61 milhões  

 

Sega Master System  

(Sega, 1985) 

 

14 milhões 

 

4a. Geração  

(1985 - 1993) 

 

16 bits 

 

64 a 256 cores, controles de 8 

botões 

Super Nintendo  

(Nintendo, 1991) 

48 milhões 

Mega Drive ( Sega, 1988) 40 milhões 

                                                 
49

  http://www.theesa.com 
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5a. Geração  

(1994 - 1999) 

 

 

32 e 64 bits 

 

 

Jogos em CD 

 

PlayStation (Sony, 1994) 

 

102 milhões 

Nintendo 64  

(Nintendo, 1996) 

33 milhões 

 

6a. Geração  

(1999 - 2005) 

 

 

128 bits 

Guerra de fabricantes e poder 

de processamento, jogos em 

rede e em tempo real, jogos 

em DVD e  Blu-Ray 

 

Dreamcast (Sega, 1999) 

 

 

10 milhões 

PlayStation 2  

(Nintendo, 2000) 

 

153 milhões 

Xbox (Microsoft, 2001) 

 

24 milhões 

Game Cube  

(Nintendo, 2001) 

22 milhões 

 

 

7a. Geração  

(2005 - 2013) 

 

 

3.2 GHz tri-core  

 

Jogabilidade: movimentos 

Wii,  

Reconhecimento do 

movimento (Kinect e  

PlayStation Move) 

PlayStation 3 (Sony, 2006) 80 milhões 

Xbox 360 (Microsoft, 2005) 83 milhões 

Wii (Nintendo, 2006) 101 milhões 

 

8a. Geração 

 (2013 - atual) 

 

Quad-core e 8-core 

Projeto Morpheus - Sony usa 

Oculus Rift para controle de 

RV 

PlayStation 4 (Sony, 2013) 7 milhões 

Xbox One (Microsoft, 

2013) 

5 milhões 

 

Tabela 2 - A evolução dos videogames 

 

 

 Observa-se que desde os games com pouca capacidade de apresentar imagens 

condizentes com as da realidade vivida, até os atuais games com a tecnologia PSMove, Kinect 

e que utilizam tecnologia de Realidade Virtual com os Óculos Rift (Projeto Morpheus, Sony-

PS4) e aqueles que ambientarão o jogo para fora da tela por meio de holografia 3D (Projeto 

IllumiRoom, Microsoft-Xbox), demos um salto gigante nesses mais de 40 anos de 

videogames instalados em casa como um eletrodoméstico próximo e de fácil acesso aos 

jovens e crianças que cresceram em meio a essa evolução de plataformas. As imagens se 

tornaram cada vez mais similares a imagem de uma transmissão de um jogo de basquete50, por 

exemplo (Figura 24). 

 

                                                 
50

  Painel de imagens construído a partir das imagens da matéria: (último acesso em set/2014) 

 http://bleacherreport.com/articles/1780156-evolution-of-basketball-video-game-graphics  
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 Figura 24 -  Painel com a evolução dos jogos de basquete nos videogames criado a artir das imagens do 

site http://bleacherreport.com/articles/1780156-evolution-of-basketball-video-game-graphics (último acesso em 

set/2014) 

 

 

3.1 JOGUE O JOGO: EVOLUA 

 

 De toda essa evolução tecnológica ocorrida nos games destacam-se, para o interesse 

direto desta tese, as mudanças ocorridas a partir da 6a. geração de videogames, onde o jogo 

começou a ser ambientado e realizado em rede e por múltiplos usuários; a qualidade das 

imagens dos jogos teve um grande ganho com a utilização de DVDs e Blu-Ray (vide a 

evolução apresentada na imagem da personagem Lara Croft da Figura 25) e com alguns 

outros aspectos que ocorreram a partir da 7a. geração como a aferição de capacidade do 

processamento do jogos deixar de ser feita em bits; a utilização de possantes microchips nos 
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consoles, por vezes mais fortes que os microchips vendidos em computadores pessoais; a 

revolução de jogabilidade onde o gesto foi incluído no comandar das ações dos jogos por 

meio dos controles do Wii e PSMove, além da captação de imagens dos sistemas Kinect e 

PSMove. 

 

 

 

 

Figura 25 - Evolução da imagem da heroína Lara Croft no jogo Tomb Raider. http://artistryingames.com/tomb-

raider-perfection-already-gorgeous-game (último acesso em out/2014) 
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3.1.1 input 

 

 Estar e ser visto em rede também é uma maneira muito contemporânea de existir, 

imagine como é ser alguém em um jogo em rede, ou melhor, habitar o avatar de uma 

personagem de um jogo e poder performar de maneira habilidosa dentro de uma narrativa 

lúdica e competitiva de um jogo?  

 

 Assim vive grande parte dos jovens atualmente, misturando
51

 a realidade de seu viver 

e a realidade do seu jogar. Para tanto, o espaço que está sendo utilizado na apreensão de 

momento, em pouco ou quase nada condiz com o espaço onde está repousado o corpo 

hidronitrocarbônico, mas sim, é aquele espaço no entremeio do seu corpo e do seu jogo, ou 

também podemos entender como aquele espaço entre seu corpo e sua extensão em mensagem 

eletrosilixográfica (pensada a partir da proposição de McLuhan). 

 

 A modulação do ambiente, onde este corpo habita quando gesta o outro corpo feito de 

mensagem, também já está sendo trabalhada como uma mensagem. O projeto IllumiRoom da 

Microsoft utiliza uma projeção 3D para transbordar o espaço da tela e ampliar ainda mais a 

noção de pertencimento ao jogo (Figuras 26, 27 e 28). 

 

                                                 
51

   Sobre como atua esta vivência imbricada entre jogo e jogador, CAVALHEIRO, G.A.T., 2010 e Alter 

Ego: Avatars and their creators. COOPER, Robbie. 2007.  
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Figura 26 - Imagem que demonstra o reconhecimento de ambientes  

http://research.microsoft.com/en-us/projects/illumiroom (último acesso em out. 2014) 

 

 

 
 

Figura 27 - Cenas do vídeo de demosntração do IllumiRoom 

http://research.microsoft.com/en-us/projects/illumiroom (último acesso em out. 2014) 

 

 

  
 

Figura 28 - Cena do vídeo em que o jogo transborda da  tela da TV para toda a sala. 

http://research.microsoft.com/en-us/projects/illumiroom (último acesso em out. 2014) 
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 Esta tecnologia já foi desenvolvida nos laboratórios da Microsoft, mas a empresa 

(início de 2014) deu sinais claros, pela imprensa especializada em games, que não pretende 

comercializar um dispositivo IllumiRoom tão cedo, pelo seu altíssimo preço ao consumidor 

final. 

 

 Mesmo sem contar com um ambiente IllumiRoom da Microsoft, pode-se entender que 

neste jogo entre a imagem de ser e a imagem que aparece e se parece em muito com o que se 

vê fora dos jogos, a escrita eletrosilixográfica deu um grande poder aos programadores e 

engenheiros de se transformarem em Arquitetos de um Universo de Galáxias nunca antes 

pensadas, mas agora vividas e performadas em múltiplos Mundos, povoados de vidas e de 

coisas que convivem rotineiramente com nosso jeito de viver colados às telas.  

 

 Muito deste poder deve-se às mesmas plataformas de informação que criam os 

mundos fant sticos dos filmes. Por exemplo: “O Senhor dos Anéis” ou “Avatar” est o 

disponíveis ao jogo para ofertar uma aventura em que o usuário do game é o ator principal 

desta trama.  

 

O mesmo desenvolvimento tecnológico que realizaram as imagens de grandes 

bilheterias do cinema, possibilitam que os consoles dos games tenham capacidade de rodar 

pesadas linhas de programação para fazer com que qualquer um consiga controlar uma 

personagem customizada e personalizada como um jogador de basquete que seria capaz de 

parar Lebron James no garrafão, ou driblar e chutar ao gol melhor que Messi e Neymar.  

 

 Alguns superatletas têm seus movimentos capturados (motion-capture) em 

laboratórios de tecnologia e cinética (Figura 29) que trabalham para as empresas do 
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entretenimento. Esses movimentos “capturados” servem para dar ainda mais credibilidade aos 

movimentos programados das imagens no jogo, além disso há um forte investimento das 

empresas de games em desenvolver Inteligência Artificial para que em um jogo de esporte 

coletivo, como os de futebol (FIFA e PES), basquete (NBA) entre outros, as personagens 

contidos no game aprendam os movimentos do usuário e melhorem sua marcação, quando 

forem adversários, ou seu deslocamento em campo, quando forem parceiros do mesmo time. 

 

  

Figura 29 - Cena da captura de movimentos do atleta para uso no jogo. 

http://www.portlandroundballsociety.com/wp-content/uploads/2013/10/maxresdefault.jpg (out/2014) 

 

 Um outro projeto é Morpheus
52

. Este projeto está em implantação pela Sony para o 

PlayStation 4 e com uma clara intenção usa o nome da personagem interpretada pelo ator 

Laurence Fishburne no filme "Matrix", que no filme oferece a pílula para sair ou manter-se no 

mundo virtual.  

 

 Aparentemente este é o projeto mais viável (até agora) de comercialização de um 

                                                 
52

  http://www.polygon.com/2014/3/18/5524058/playstation-vr-ps4-virtual-reality  

    http://www.tecmundo.com.br/project-morpheus/  
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produto capaz de oferecer uma experiência "caseira" de Realidade Virtual. O Projeto 

Morpheus utiliza a força de processamento e resolução gráfica de um videogame de 8a. 

geração (PS4) aliada ao uso do OculusRift
53

 para inserir o usuário do jogo em um ambiente 

profundamente imerso e intenso com experiências de sentido como a visão e a audição muito 

bem formalizadas.  

 

 Em um vídeo que foi muitas vezes reproduzido na YouTube (Figura 30), um rapaz 

russo utiliza o OculusRift para assistir uma animação de uma Montanha-Russa em movimento 

e aos 1´28 minutos do vídeo o outro rapaz que não utiliza os óculos dá um tranco nas costas 

do usuário, que acreditava estar na beira da descida da montanha-russa e grita como se 

estivesse caindo. 

 

 
 

Figura 30- Painel das cenas do vídeo com uma "brincadeira" com um usuário do Óculos Rift, em 

www.youtube.com/watch?v=Odax7F3tWhM (último acesso em out/14) 

   

                                                 
53

  O OculusRift foi inventado por Palmer Luckey em 2012 e é comercializado pela OculusVR e é um 

sistema com uma tela de LCD acoplada a um óculos semelhante ao de mergulho em que a imagem é mostrada 

em terceira dimensão de maneira estereoscópica. 
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3.1.2 output 

 

 A importância dos games não está restrita apenas à imersão do usuário nos jogos, até 

porque a lógica do videogame transcendeu o console e a tela, e já se tornou parte do nosso 

arcabouço cultural, seja no estilo cosplay de se vestir, como a personagem de um game 

(Figura 31), seja na nossa busca por uma ação locativa que transforma as ruas da ilha de 

Manhattan em um grid de PACMAN como em PacMan NY (Figuras 32 e 33), ou na 

campanha de uma empresa de telefonia européia que transformou uma praça espanhola no 

cenário da famosa franquia Angry Birds, resiginificando o espaço para que a marca e os 

clientes fossem transportados para a ação do jogo que se realizou (Figura 34). 

 

 

Figura 31 - Mulher vestida como a personagem dos games Lara Croft, do jogo Tomb Rider. 

 

 
 

Figura 32 -  Pessoas jogando PacMan (locativo), vestidas de fantasmas e correndo atrás do Pac Man 

Figura 33 -  PacMan (locativo) com o celular foi jogado pelas ruas de Manhattan. 
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Figura 34 - A Plaza Nova de las Terrassas em Barcelona/Espanha se tornou palco de um grande Angry Birds por 

conta de uma ação de marketing da T- Mobile criada pela Saatchi & Saatchi em maio de 2011. 

 

 A lógica do videogame já está inserida na vida de todos que tenham até por volta de 40 

anos e passaram por alguns dos diferentes consoles, mas aquilo dos videogames que condiz 

com a Era e-material, e é fruto de uma atenção maior dentro desta tese, é a utilização de 

tecnologias que modulam as realidades, redimensionam as “últimas fronteiras” da realidade 

(que já estão muito borradas) para apresentar, sobretudo, formas eletrosilixográficas como 

matérias encarnadas, tal qual se fossem hidronitrocarbônicas e presentes fisicamente, em 

sentido de tato, e ao lado do usuário do jogo, superestimando a visão e por vezes trazendo 

consigo mais alguns sentidos, até mesmo um “novo” jeito de entender o tato. 

 

3.2 OS TRÊS REIS MAGOS (Nintendo, Sony e Microsoft) 

  

 Assim como na lenda dos Três Reis Magos, Sony, Nintendo e Microsoft trouxeram 

"presentes" valiosos à nova era dos videogames, pois a Sony j  tinha “libertado” os controles 

dos consoles com seus controles sem-fios no fim da 6a geração de games, mas quando a 

Nintendo lançou seu console Wii, fez com que um novo elemento entrasse definitivamente na 
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rota das grandes empresas de jogos: a jogabilidade. 

 

 Com controles sem-fio, o Wii Remote (que tem a forma de um controle de televisão 

padrão, vide Figura 35) funciona com a movimentação no ar e gerencia as ações das 

personagens do jogo da Nintendo. Esta nova forma de jogar convidou os usuários a saírem 

das poltronas, levantarem-se e participarem da ação de forma mais efetiva.   

 

 Além do mais, algumas extensões a este controle foram criadas como um volante (para 

os jogos de corridas), uma raquete (para tênis) e uma espingarda (para caça e jogos com tiros), 

dando mais veracidade aos gestos do usuário e conferindo ainda mais integração entre o 

jogador e a imagem jogada, mesmo que esta imagem não fosse a mais potente do mercado até 

então.  

 

Figura 35 - Imagem de divulgação do console Wii em 

http://static.giantbomb.com/uploads/original/0/4344/194682-rvl_lifestyle_4play_photo06.jpg (out/2014) 

    

 Neste período a Sony estava dedicada em ofertar (e conseguiu) a plataforma mais 

robusta de processamento de imagens, além de promover a mudança de mídia (de DVD para 

o padrão BluRay) e o aperfeiçoamento da sua câmera PSEye e o PSMove, um conjunto 

câmera - controles que são a evolução dos controles da Wii. 
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  Enquanto isso, a Microsoft estava trabalhando no Projeto Natal que desembocou na 

criação do dispositivo Kinect: um sistema com sensores de movimentos dos usuários, que 

aboliu o uso do controle, ficando com a captação dos gestos do jogador que agora estava de 

“m os livres”.  

 

 

 Agora, os jogos de Xbox 360 da Microsoft (e posteriormente os jogos em PSMove de 

PlayStation da Sony) não só imergem o jogador na tela do jogo, como podem emergir o jogo 

na sala do jogador. Com o Kinect e mesmo com o PSMove uma nova dimensão ao gesto foi 

dada dentro dos games, o toque.  

 

3.2.1  Tatilidade: touch me and play with me 

 

       Como exemplo do toque vazio apresenta-se a observação realizada pelo autor de 

diferentes usuários durante a ação de jogo de dois produtos que fazem parte deste estudo 

como uma maneira de apreensão das formas e-materializadas do entretenimento: Eye Pet 

(Sony - PS3) e o Kinect Sports (Microsoft-Xbox 360). 

 

 O Eye Pet
54

 é um jogo desenvolvido pela SCE London Studio e lançado pela Sony 

Computer Entertainment Europe no fim de 2009.  

 

 Trata-se de um jogo interativo, focado no público infantil e também familiar em que a 

ação consiste em cuidar de um animal de estimação (Figura 36). 

 

                                                 
54

  http://www.eyepet.com/home.cfm 
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Figura 36 -  Foto do vídeo de divulgação do EyePet. 

 

 A câmera PSEye deve ser posicionada abaixo da tela de modo que ao olhar para esta 

tela, o usuário veja sua sala e a si mesmo como se a tela tivesse se tornado um espelho. Neste 

lugar entre a tela e o usuário, os sensores do EyePet captam movimentos do controle e alguns 

movimentos de gestos e objetos colocados no meio (Figura 37). 

 

 

Figura 37 - Os movimentos da mão são captados pela câmera do PlayStation. 

 

 Como em um "passe de mágica" o simpático animal, que se parece por vezes com um 



 

 125 

pequeno filhote de primata, está pronto para interagir e brincar com os usuários. Algumas 

ações são obrigatórias como alimentar, banhar e brincar com o EyePet e em muitas dessas 

brincadeiras ele responde ao toque e ao chamado com o gesto dos dedos (Figura 38). 

 

Figura 38 - Cenas das crianças dando banho no EyePet. 

 

 Vale a pena observar alguém jogando EyePet em dois momentos: primeiro de forma 

perpendicular à tela e ao usuário (Figura 39), onde se pode identificar mais facilmente como 

os gestos e movimentos do controle são totalmente vazios para quem assiste, além de perceber 

que o olhar do usuário está totalmente focado na tela.  

 
Figura 39 - Usuárias do EyePet durante experimento de observação do autor. 
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 Posteriormente é interessante observar a cena por trás do usuário em jogo, de modo 

que se consiga ver o gesto e a tela para entender o momento transformado em in-media-ato de 

completar-se a experiência do jogo entre o presente do entremeio e a presentificação 

programada do jogo no äppärätti (Figura 40).    

 

 

Figura 40 -  Usuárias do EyePet observadas em outro plano de visão durante o mesmo experimento realizado 

pelo autor. 

 

 A experiência que se tem ao jogar EyePet é algo semelhante ao resultado do efeito 

Chroma Key em um filme, quando se consegue ver dois ambientes mesclados, mas no EyePet 

há um elemento potencializador desta mesclagem pois, no jogo, ao olhar na e pela tela o seu 

próprio movimento, quase instantaneamente, a apreensão de espaço entre o olhar e o tocar 

sejam interferidas por um objeto que está formalizado neste entremeio por um código 

eletrosilixográfico crível como sendo um pequeno e simpático animal a espera dos seus 

cuidados e carinho. 

 

 N o h  dúvida que o animalzinho do EyePet existe, nem tampouco que ele é “tocado” 

pelas usuárias e trata-se de uma modelização perceptível entre o que se vê e o que se acredita 
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tocar.  

 

 Este é um novo jeito de interagir com um alguém que deixa de ser materializado como 

um ser vivo hidronitrocarbônico e está apresentado de forma mais que real, por meio de um 

äppärätti, como sendo um ente vivaz pronto para o contato. Ele supera a necessidade de ser 

sentido apenas pela visão e demanda um acesso tátil em seu existir. 

 

 Em uma segunda observação, o produto utilizado foi o Kinect Sports
55

, um jogo 

desenvolvido pela produtora Rare e lançado pela Microsoft Game Studios em 2010 que traz 

uma coletânea de esportes como Boliche, Boxe, Atletismo, Tênis de Mesa, Futebol e Vôlei de 

Praia.  

 

 

 

 Mesmo com imagens de avatares caricatos do Xbox (com cabeças volumosas), que 

podem até ser customizados da maneira como você mais se identificar, a observação deste 

jogo é trazida a esta tese por ter sido um dos primeiros a utilizar os benefícios do sistema 

Kinect.  

 

 O Kinect Sports dá a oportunidade de realizar uma grande competição com seus 

amigos (multiplayer) por todos os esportes, criar torneios específicos ou apenas jogos 

amistosos. 

 

 Durante a observação de usuários jogando (início de 2011), ocorreu um fato que 

trouxe importância para esse estudo no depoimento de uma jogadora com cerca de 60 anos, 

que jogava Xbox com Kinect pela primeira vez. Entre uma rodada do torneio de boliche e 

                                                 
55

 http://www.rare.co.uk/games/kinect-sports 
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outra, ela se preparava para “pegar a próxima bola” e relatou que esta era mais pesada que a 

bola anterior.  

 

 Por sinal, antes de “arremessar” (Figura 41) esta segunda bola contra os pinos do jogo, 

ela fez esse relato quanto ao peso da bola enquanto franzia o rosto e fazia o gesto de carregar 

uma bola mais pesada que estava unicamente na mão do avatar que estava na tela e não 

propriamente em sua mão física.  

 

 
Figura 41 - Imagem ilustrativa do Kinect Sports em  

http://www.rare.co.uk/games/kinect-sports (último cesso out/14) 

 

 

 Pode-se acreditar que a fusão entre o cérebro da jogadora e a linha de programação do 

game entraram em tal sintonia, que a percepção fina entre a emulação do peso de uma bola 

(que não estava fisicamente na mão dela) era de maneira tão verdadeira, pois estava 

formalizada eletrosilixograficamente como algo e-material, que ali foi sentido como presente.  

 

 Estas hipóteses do "novo" toque e da percepção "em mãos" de algo que aparece nos 

jogos (como apresentado aqui no EyePet e Kinect Sports) é plausível e possivelmente 

comprovável (até com certa facilidade), se estes experimentos forem reproduzidos com 

leitores eletroneuronais, como aqueles dos testes de neurociência em que se iluminam as áreas 
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e campos ativos.
56

  

 

 O objeto deixa de ser apenas uma forma sincronizada por pulsos de luz e ganha sua            

(e-)materialidade para além de algo visto e se torna algo percebido e experimentado como 

real: ele existe e ele é.  

 

 A bola está na mão da usuária e é arremessada contra pinos que não estão dentro da 

tela. O ambiente foi alterado e a usuária não mais imerge na tela, assim como o jogo não mais 

emerge desta mesma tela, eles se encontram e se tocam em um espaço misto de entremeio 

(vide PARTE III - 5.1.1 - Telas que espelham). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56

  Tal qual em NICOLELIS, 2011. 
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4 A ESCRITA TOTAL DOS HOLOGRAMAS 3D e 4D 

 

 No sentido etimológico e stricto do uso da palavra Holografia
57

, os fenômenos que 

serão apresentados a seguir podem ser classificados de outra maneira, pois o uso da palavra 

holograma tal como foi concebido pelo físico húngaro Denis Grabor (no fim da década de 

1940), só foi realizado a partir da década de 1960 com o uso do raio laser e se trata da 

concepção da imagem total com relevo e profundidade. 

 

 Por sua vez, quando se vê a projeção de imagens mapeadas (Projection Mapping e 

Video Mapping) que tomam pra si qualquer forma de base que recebe essa projeção, ou 

mesmo aquilo que aparece e se apresenta no ar totalizando a imagem ou várias imagens de 

diferentes formas, estas imagens totalizadas das Holografias 3D e 4D são e-materialidades 

que não abrem espaço para dúvida de sua existência em tempo in-media-ato, além de encantar 

e preencher o espaço entre quem vê e a imagem que se mostra.  

 

4.1 A e-MATERIALIDADE EM LUZ DE FRENTE 

 

 Como no conceito da matéria compositiva em Flusser (2007), as Holografias 3D e 4D 

do Projection e Video Mapping seriam o resultado do preenchimento transitório de formas do 

mais puro estofo. Foram recheadas sob as formas de imagens em um tempo atemporal, e 

produzidas muito além do Great Beyond, de Baldwin (citado na PARTE I -  2.2.1.1 - O código 

e-materializador), para parecer e aparecer como carros, pessoas, fachadas, produtos e 

quaisquer coisas que o programador codificou. 

  

                                                 
57

  Holografia do grego holo (ολο) que significa todo, na totalidade + graphos (γραφως) escrita, sinal. 
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 Nesta forma e-material não é necessário olhar para a tela de um äppärätti e sim para a 

projeção que o sistema dele oferece, se bem que a própria imagem projetada sobre algo 

poderia ser considerada parte de um äppärätti holográfico, principalmente pensando nos 

media como mensagem mas, para a categorização de fenômenos e-materiais desta tese, ainda 

é válido pensarmos em elementos com Luz de Frente e elementos com Luz de Fundo. 

 

 O uso da diferenciação entre Luz de Fundo e Luz de Frente está diretamente ligado à 

maneira como se dá a e-materialização em sua "última milha
58

", seja pela composição de 

luzes que incidem ao se projetarem à frente/fora do äppärätti ou de outro modo, como aquele 

que se e-materializa pela composição de luzes que brilham por trás/dentro do äppärätti 

iluminando as linhas de pixels de uma tela.    

 

4.1.1  fenômenos de e-materialização sob Luz de Frente 

 

  A gama de fenômenos que apresentam objetos sob Luz de Frente é cada vez maior, 

uma vez que as empresas encontraram, neste mercado, uma maneira para encantar seus 

clientes com algumas ações que parecem levar o espectador a outro mundo.  

 

 O encantamento é exatamente o que ocorre em uma apresentação dessas, pois há uma 

clara mescla de realidades entre o presencial (atualizado) e o e-materializado, gerando a 

sensação de uma Realidade Mista diante de olhos que observam lugares, sem a presença clara 

                                                 
58

  Alusão ao conceito "Last Mile" do ramo das telecomunicações, onde uma empresa tem toda a 

infraestrutura, mas não possui rede que conecte o serviço diretamente ao consumidor. Por exemplo: a última 

milha é a distância entre o sinal de uma operadora de tv a cabo que está no poste da rua e a tv do usuário. No 

ramo telecom as empresas contratam outras empresas para realizar esta infraestrutura de última milha. Este 

conceito também está sendo utilizado no marketing para demonstrar a importância da ativação do 

produto/serviço até o usuário. Aqui, este conceito é trazido como maneira alegórica de se pensar como a 

formalização e-material do ser eletrosilixográfico se dá dos äppärätti, até os olhos do usuário.  
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de telas que intermediem as ações de äppärätti. Esta ação exposta nos äppärätti é anterior à 

projeção e se completa na imagem total do holograma 3D ou 4D. 

 

 Para entender os objetos transformados em não-coisas sob luz de frente, é importante 

trazer um breve panorama da utilização dos recursos de Projection Mapping, Vídeo Mapping 

e Realidade Aumentada Espacial ao longo do tempo:  

 

 No fim da década de 1960, algumas atrações da Disneylândia (EUA) já utilizavam 

projeções de filmes de 16mm em objetos que não são planos, dando-lhes vida como na 

imagem da Madame Leota, na bola de cristal no centro da mesa da Mansão Assombrada 

(Figura 42), e nos bustos cantantes dos Fantasmas Grim (Figura 43) . 

 

 

Figura 42 - Projeção de imagem inserida dentro da bola de cristal. 

 

 

 

 

Figura 43 - Imagem sob luz de frente dos Irmãos Grim. 
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 Nas décadas de 1970 e 80, algumas instalações artísticas trabalharam com técnicas de 

projeção para dar maior credibilidade à imagem apresentada, mas é na década de 1990 que 

temos um desenvolvimento técnico dos äppärätti capaz de viabilizar muito do que vemos nos 

fenômenos de hoje em dia. 

 

 Na década seguinte (90), destacam-se as patentes do "Aparelho e método para a 

projeção sobre um objeto tridimensional", do Grupo Walt Disney de número EUA 5325473 A 

(28/07/1994)
59

 (Figura 44) e a patente da "Projeção de imagens de modelos de computador no 

espaço tridimensional", da General Eletric de número EUA 5687305 A (12/04/1996)
60

 (Figura 

45).  

 

 A primeira patente é descrita em seu resumo da seguinte maneira   

"A projection apparatus and method for vivid and realistic projection 

is disclosed, with applications to amusement and optical engineering. 

Contemplated applications of the invention also include video 

shopping applications and cosmetic applications. Graphics data is 

entered into a user interface and is processed to generate an output 

representing an image to be projected onto a three-dimensional 

object. This output controls a light filter, such as a plurality of 

optically superposed color composite liquid crystal panels, to 

selectively filter projected light so that an image having a desired 

appearance is projected upon the object. The projected image may be 

interactively modified and it may also be stored in memory and 

projected as part of an image sequence so as to create apparent 

motion in the object." EUA 5325473 A 

 

 Seu uso era focado no entretenimento e na engenharia ótica, com possíveis aplicações 

comerciais, onde os dados eram inseridos em uma interface e processados para gerar uma 

imagem projetada em um objeto tridimensional. Essa imagem pode ser modificada por meio 

da interatividade, pode ser armazenada e pode ser parte de uma sequência de imagens que crie 

um movimento ou que pareça um movimento do objeto. 

                                                 
59

  http://www.google.com/patents/US5325473 
60

  http://www.google.com/patents/US5687305 



 

 134 

 

 Lendo com atenção os termos do pedido de patente e os termos que a empresa queria 

salvaguardar, não se tem a impressão clara de como o seu uso poderia ser patenteado, até 

observar com calma os esboços que foram anexados ao processo.  

 

 
Figura 44 -  Esboços do "Aparelho e método para a projeção sobre um objeto tridimensional"  

do Grupo Walt Disney na patente de número  EUA 5325473 A - 1994. 

 



 

 135 

 Após observar a Figura 44, fica evidente que se tratava de uma ideia para mais uma 

atração do parque, onde a pessoa utilizaria um pincel para colorir um cavalo à distância, mas 

as amplas aplicações que eles patentearam poderiam fazer com que eles fossem considerados 

os "donos" da maioria dos projetos holográficos interativos atuais. 

 

 

 A segunda patente trata da projeção de imagens de computador no espaço 

tridimensional onde a solicitante (General Eletric) descreve em seu resumo o seguinte:  

 

 

"A system and method for precisely superimposing images of 

computer models in three-dimensional space to a corresponding 

physical object in physical space. The system includes a computer for 

producing a computer model of a three-dimensional object. A 

projector means projects an image of the computer model onto the 

physical object. A spatial transformation accurately maps the 

computer model onto a projection stage at the projector which 

projects a formed image in a three-dimensional space onto the 

physical object in a one-to-one correspondence."  EUA 5687305 A 

  

 

 A empresa patenteia o método de sobreposição de imagens de computador no espaço 

tridimensional, mas aquilo que é contemplado nesta patente é a demonstração de algo que está 

indiciado como correspondência a um objeto, que está em um espaço físico.  
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Figura 45 - Esboços da "Projeção de imagens de modelos de computador no espaço tridimensional", da General 

Eletric, patente de número EUA 5687305 A - 1996. 

 

 Este método utiliza uma referenciação ponto-a-ponto e a sua projeção se dá após a 

passagem pelo computador como uma tradução, mesmo assim é uma evolução da experiência 

em Luz de Frente de e-materializar algo. 

  

 Agora, sem a "Projeção de imagens de modelos de computador no espaço 

tridimensional", da GE, e sem o "Aparelho e método para a projeção sobre um objeto 
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tridimensional", da Disney, bem como outras tantas patentes concedidas como o "Método 

para a construção e reconstrução de holograma"
61

, de 1990, ou "Holograma Colorido"
62

, de 

1983, não teríamos condição de ter um retorno ao uso em maior escala do holograma após o 

ano 2000 como algo intermediado, feito à perfeição como uma imagem crível de convívio e 

interação . 

4.1.1.1  A sobreposição de não-coisas nas coisas de base 

  

 Sobrepor imagens em coisas para in-formá-las no sentido flusseriano é algo que se 

tornou muito comum nos últimos 10 anos. Existem diversos casos em que prédios, outras 

formas arquitetônicas e produtos de consumo foram alterados para apresentar uma Realidade 

Aumentada ou Mista por meio de projeções baseadas em Projection e Vídeo Mapping.  

 

 Entre os muitos exemplos pode-se observar como é viável transformar as coisas por 

meio de não-coisas e-materializadas em feixes de luzes e cores pixeladas  sobre estes objetos 

de base que:  

 

(a) parecem se mover, sem nunca ter se mexido (vide exemplos: Peugeot, 2012  e Audi, 2011 

em ANEXOS); (b) podem deslocar o espectador do tempo do presente e levá-lo para um 

tempo-espaço in-media-ato em que o passado-presente-futuro pouco importa e o vivido é uma 

experiência do acontecimento enquanto momentum que, projetado em Luz de Frente, se torna 

mais que real (vide Praga, 2011 – em ANEXOS); (c) mudam a relação do espaço interno e o 

espaço externo de um evento, trazendo parte do acervo de uma exposição ao público na rua 

(vide INCA-Piazza Loggia/Brescia, 2009 - em ANEXOS); (d) desconstroem a relação da 

                                                 
61

  https://www.google.com/patents/US4968108  Patente número EUA 4968108 A de 1990 da Fujitsu 

Limited 
62

  https://www.google.com/patents/US4421380 Patente número EUA 4421380 A de 1983 de Stephen P. 

McGrew 
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gravidade (vide Hyundai, 2011 – em ANEXOS); (e) reconfiguram a concretude do objeto-

base de tal forma que ele até pode se mostrar transparente (vide Jaguar, 2012 – em ANEXOS) 

e (f) se tornam plataformas para a comunicação publicitária a fim de atrair ainda mais atenção 

dos públicos-alvo. (vide Vilnius, 2009 e Ralph Lauren, 2010 – em ANEXOS). 

 

A transformação das coisas ocorre dentro de um tempo in-media-ato do acontecimento 

da apresentação, o tempo e o espaço são deslocados a um ponto em que o tempo-espaço 

prevalece informado e e-materializado como um ato mediado no instante fenomênico do 

aparecer, onde os tijolos, as paredes de concreto ou a estrutura física do objeto-base deixam 

de existir em ato, mas não deixarão de existir de fato.  

     

 Um bom exemplo da acontecimentalização e-material ocorreu em setembro de 2008, 

durante a cerimônia de lançamento do Hotel Atlantis, no empreendimento chamado de Ilha 

Palmeira, em Dubai (Figura 46), onde foi produzida uma projeção de Luz de Frente que 

utilizava a fachada do prédio para inserir imagens e encantar aos espectadores deste grande 

evento. Com um custo aproximado em 20 milhões de dólares, a empresa californiana Prelite
63

 

contou com o designer Jeffrey Smith para desenvolver a primeira projeção mapeada com 

destaque na imprensa em todo mundo. Esta apresentação pode ser tida como o primeiro 

produto com Projeção Mapeada com abrangência global e seu vídeo é muito divulgado 

(viralizado) até hoje no portal YouTube.  

                                                 
63

  http://www.prelite.com 
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Figura 46 - Cenas do vídeo da apresentação em 

http://www.youtube.com/watch?v=UG85VgLOdPA (out/14) 

 

 Dubai, que é um local que prima por exibir-se como uma imagem de metrópole que se 

realiza em seus arranha-céus e em suas obras suntuosas, também serve de índice de uma 

prosperidade econômica deste local, para o mundo. Esta foi justamente a primeira cidade a 

exibir uma holografia 3D que transformava uma coisa (a fachada do Hotel) em uma não-coisa 

e-materializada, por meio de um ambiente comunicativo capaz de encantar os presentes em 

sua luxuosa inauguração e a todos aqueles que ainda a podem ver  pela internet.  

 

 No exemplo de Vídeo Mapping aplicado sobre tênis da marca New Balance (Figura 

47), abre-se o caminho para uma experimentação tal, em que se pode tocar uma coisa (objeto 

de base) onde várias outras não-coisas são projetadas. Um mesmo produto comportaria uma 

gama de elementos e-materiais capazes de realizar uma transmutação e/ou uma 

ressignificação tal deste objeto, podendo fazer com que ele pareça ter o design de outros 
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produtos. Assim, este mesmo objeto poderia deixar de representar um tênis New Balance e ter 

projetado sobre si os elementos de um ou mais modelos de tênis da Nike ou Adidas ou outras 

marcas quaisquer. 

 

  
 

 

Figura 47 - NEW BALANCE em https://www.youtube.com/watch?v=xrJCSJudmEg (out/14) 

  

 

4.1.1.2  Pessoas e-materializadas sob Luz de Frente 

  

 Das projeções de Luz de Frente, a modalidade Infoshow é aquela que utiliza 

holografias em shows musicais para inserir convidados pré-gravados ou gravados em 

distância no palco. (vide Madonna e Gorillaz - Grammy, 2006  em ANEXOS) 
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 Os espectadores assistem ao show como se essa imagem da pessoa fosse uma presença 

encarnada em palco, de certa forma é encarnação da presença de alguém quando se encontram 

técnicas de projeção que conseguem sintetizar imagens com maior capacidade de e-

materialização. Destes fenômenos, destaca-se a projeção do cantor americano Tupac que fez 

uma participação "especial" no palco do Coachella Valley Arts and Music Festival durante o 

show de outros dois cantores de rap (Snoop Dogg e Dr. Dre), em Abril de 2012 (Figura 48).  

 

 A relevância deste fenômeno está no fato de que o cantor Tupac faleceu em setembro 

de 1996 e o que causou grande comoção foi que o público não sabia previamente que Tupac 

participaria deste evento. Houve uma grande repercussão nos media, pois um cantor morto 

pode ser plasmado em uma imagem que o e-materializava dentro do palco com outros 

cantores que estavam ao vivo e vivos, de modo que estes interagiam com essa imagem de 

Tupac tanto na questão musical, como no gestual de suas performances frente ao público.  

  

 Esta imagem holográfica de Tupac projetada em um espelho que refletia a imagem em 

uma película transparente que estava posicionada a 45 graus e ficava entre o palco e a plateia, 

se referia a uma apresentação antiga do cantor morto neste mesmo festival, e foi inserida nesta 

nova apresentação gerando a acontecimentalização de um ser que se apresenta pleno de forma 

processada e sintetizada dentro de um äppärätti. 

 

 Independente do fato que o cidadão Tupac Amaru Shakur tenha sido cremado e que as 

suas cinzas tenham sido jogadas no sítio da família, na Carolina do Norte, anos antes, o cantor 

Tupac esteve no Coachella Valley Arts and Music Festival de 2012, cantou e se apresentou 

para os milhares de espectadores de presentes.   
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Figura 48 - Cenas do vídeo da apresentação de Tupac                                                                                             

em http://www.youtube.com/watch?v=TGbrFmPBV0Y (out/14) 

 

 Esta técnica de projetar o reflexo de uma pessoa em uma tela transparente é conhecido 

como o Fantasma de Pepper, em homenagem ao ilusionista John Henry Pepper nascido em 

1821 e morto em 1900, que utilizava a refração das imagens para fazer um ator ou todo um 

cenário aparecer ou desaparecer de cena no teatro (Figuras 49 e 50). 
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Figura 49 - Ilustração desenvolida por Roxanne Palmer para o International Business Times, 

http://s1.ibtimes.com/sites/www.ibtimes.com/files/styles/v2_article_large/public/2012/04/17/263787.jpg?itok=c

5dGL8jc (out/14) 

 

 

  Figura 50 - Ilustração desenvolvida por Alberto Cervantes para o The Wall Street Journal 

http://si.wsj.net/public/resources/images/MK-BT643D_TUPAC_D_20120416183605.jpg (out/14) 

  

 Desde o fim da década de 90 a empresa Musion Ip. Limited busca as patentes para o 

"Método e Sistema de Produção do Fantasma de Pepper"
64

, "Método e Aparato de Projeção da 

                                                 
64

  Patente : WO 2010007426 A3 - https://www.google.com/patents/WO2010007426A3 
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ilusão do Fantasma de Pepper"
65

 (Figura 51), "Processamento de vídeo e método de 

telepresença"
66

, "Método de criação de um efeito de iluminação usando uma folha reflexiva e 

semitranparente"
67

 entre outras. 

 

 No resumo da patente do "Método e Sistema de Produção do Fantasma de Pepper" temos: 

 

"This invention concerns a method of producing a Pepper's Ghost. 

The method may comprise projecting an image of a subject onto a 

reflective and transparent screen (7) to create a virtual image (15) of 

the subject alongside an object (21). The subject of the virtual image 

may have a colour temperature and the method may comprise 

illuminating the object (21) with light having a colour and intensity 

that results in a colour temperature of the object (21) at least 

approximately matching the colour temperature of the subject of the 

virtual image. The method may comprise altering the intensity of light 

that falls on the object (21) by moving the lighting arrangement 

towards or away from the object (21) whilst maintaining an intensity 

of light omitted by the lighting arrangement constant. The method 

may comprise projecting patterns (53) and/or images that would be 

achieved if the subject was actually present and light was reflected or 

transmitted by the subject and/or creating a shadow which the subject 

in the virtual image would make if the subject was actually present. 

The method may comprise creating two virtual images using the same 

foil. The method may comprise projecting an image of the subject 

onto the screen (7) onto a reflective bounce screen (4) and altering a 

distance between the projector and the reflective bounce screen (4) to 

move the virtual image." (Method and system for producing a 

pepper's ghost  - WO 2010007426 A3) 

 

 

No resumo do "Método e Aparato de Projeção da ilusão do Fantasma de Pepper" é descrito: 

"An image projection apparatus includes a projector, a frame, and a 

partially transparent screen. The frame retains the screen under 

tension, such that the screen is inclined at an angle with respect to a 

plane of emission of light from the projector. The screen has a front 

surface arranged such that light emitted from the projector is 

reflected therefrom. The projector projects an image such that light 

forming the image impinges upon the screen such that a virtual image 

is created from light reflected from the screen, the virtual image 

appearing to be located behind the screen." (Projection apparatus 

and method for Pepper's ghost illusion - US 8328361 B2) 

 

                                                 
65

  Patente: US 8328361 B2 - https://www.google.com/patents/US8328361 
66

  Patente : WO 2010007423 A3 - https://www.google.com/patents/WO2010007423A3 
67

  Patente : WO 2010073052 A3 - https://www.google.com/patents/WO2010073052A3 
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Figura 51 - Método e Aparato de Projeção da ilusão do Fantasma de Pepper. 

 

 A técnica utilizada para fazer Tupac aparecer em Cornella 2012, é a mesma que está 

contida na patente dos anos 90 da Musion (US 8328361 B2), que demonstra a maneira como se 

faz para "encarnar" uma imagem. Para tal, é necessário um estudo técnico (de ótica, iluminação, 

engenharia e etc) a fim de fazer com que o acontecimento seja crível.  

 

 Algumas gravadoras e produtoras de eventos correram para produzir eventos semelhantes 

ao feito com Tupac em 2012, agora com grandes ídolos (já falecidos) em que o grande diferencial 

da apresentação era misturar músicos ao vivo com imagens e-materializadas dos idolos no palco. 

(vide Michael Jackson-Billboard, 2014 - em ANEXOS) 

 

 "Desenterrar" ídolos mortos ou fazer conexões entre artistas que estão em pontos 

diferentes do globo para que se apresentem em tempo in-media-ato para públicos que 

experienciam essa presença e-materializada, são partes dessa técnica que oscila entre a holografia 

e o Fantasma de Pepper.  
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 Agora, o caso do ídolo J-Pop Hatsune Miku é um ótimo exemplo de uma não-coisa 

coisificada pela capacidade de absorção de uma imagem e-materializada de algo, onde um 

Manga é uma artista de sucesso que lota estádios, principalmente no Japão.  

 

 Criada pela empresa Crypton Future Media, os programadores de Hatsune utilizam um 

sistema a Yamaha chamado Vocaloid, que possibilita que as pessoas componham músicas com 

trechos pré-gravados de Hatsune, mixem, produzam e disponibilizem suas próprias músicas. 

Além disso, esta "cantora" está apta a jogar "Hatsune Miku - Project Diva", da Sega, em várias 

plataformas  de games com seus fãs.  

 

 Assim as pessoas podem "consumir" Hatsune Miku como se ela fosse uma pessoa 

muito próxima e disponível, mesmo sabendo que se trata de um anime (Figura 52). 

 

 
 

Figura 52 - Cenas do vídeo de Hatsune Miku em ação no palco. 

 

 Os estádios lotam (Figura 53 e vídeo em Hatsune Miku, 2013 - em ANEXOS)  para ver 

suas performances "ao vivo". Em 2014, Hatsune abriu os concertos, pelos EUA, da também 

internacionalmente conhecida Lady Gaga
68

 e participou do tradicional talk-show de David 

Letterman
69

. 

                                                 
68

  http://g1.globo.com/musica/noticia/2014/04/cantora-virtual-hatsune-miko-vai-abrir-shows-de-lady-gaga.html 
69

 http://www.huffingtonpost.com/2014/10/08/hatsune-miku-letterman_n_5956420.html 
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Figura 53 - estádio lotado para a apresentação de Hatsune Miku. 

 

 

 Fica a pergunta do por que as pessoas que são fãs de um "desenho" precisam de um 

efeito de holografia ou de Fantasma de Pepper para ver um show, ao invés de simplesmente 

assistirem apenas uma animação em um grande telão com a imagem de Hatsune Miku 

transmitida em qualidade gráfica ainda melhor?  

 

 Talvez pelo fato de que se vive em uma era em que se está cada vez mais habituado 

com o feedback esburacado que precisa ser preenchido pela imagem plena de forma e 

estofada e-materialmente,  em um tempo in-media-ato capaz de transformar até um desenho 

em um alguém que realmente "está" em palco para entreter. 

 

 Portanto pode-se chamar de holográficos os fenômenos de projeção mapeada e o vídeo 

mapeado, na medida em que eles totalizam uma imagem e a presentificam, em um objeto de 

base como na fachada de um prédio ou sobre um produto.  

  

 Sua projeção em Luz de Frente não se expõe dentro do äppärätti, mas o utiliza para 

aumentar a realidade (RA), misturar as realidades (RM) e deslocar o espaço e o tempo, 
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fazendo  emergir uma ambiência informacional de uma experiência que se concretiza sob a e-

materialidade de formas eletrosilixográficas.  
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5 IMAGENS NA TELA 

  

 Sabendo que se conhece como "Tela" a base para a imagem, que tanto pode ser a 

parede da caverna ou o dispositivo mais avançado tecnologicamente, a tela é onde pousa a 

imagem, a imagem feita de Luz de Frente utilizaria o objeto-base ou a fachada-base como 

Tela. 

 

 De maneira distinta, a proposta desta tese é diferenciar aquilo que é projetado 

(holograficamente  e cinematograficamente) por meio de uma Luz de Frente e está fora do 

objeto de base onde a imagem repousará, da imagem que vem de dentro através da Luz de 

Fundo da superfície do äppärätti. O objeto final desta segunda ordem da imagem é chamada, 

nesta tese, de tela.  

 

5.1 DA TELA AO ENTREMEIO 

 

 A grande maioria dos aplicativos de Realidade Aumentada, Realidade Mista e também 

os games lançam imagens para o entremeio. Este "arremesso" da imagem trata de um 

processo que vai desde o código ilegível processado dentro do äppärätti, até as camadas mais 

traduzidas ao olhar humano que estão na superfície da tela.  

  

 Pode-se pensar que as imagens sob Luz de Frente rebatem a e-materialização dos 

objetos de base, enquanto as imagens de Luz de Fundo arremessam a e-materialização para 

fora da tela. 
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5.1.1  Telas que espelham 

 

 Os exemplos dos games EyePet e Kinect Sports (PARTE III -  3.2.1- Tatilidade: touch 

me and play with me) demonstram bem essa espacialidade de entremeio em que a personagem 

do EyePet está iluminada (Luz de Fundo) na tela da televisão conectada ao videogame, mas 

com a introdução do recurso de espelhamento da sala e a inserção do EyePet, por meio do 

äppärätti, entre o espaço presencial do jogador e a imagem na tela.  

 

 Conforme a lógica paraconsistente, o EyePet tem a possibilidade real de estar ali ou 

aqui ao mesmo tempo, tem-se um espaço de entremeio que  transborda no tempo in-media-ato 

da ação e faz com que o EyePet "viva" eletrosilixograficamente neste ambiente 

acontecimentalizado pela interação com o jogador.  

 

 A existência do EyePet não se coloca em prova, pois o momento de interagir com o 

jogador é o que lhe dá vida grafada em códigos sequencializados e programados que 

respondem aos atos de um jogador em busca de diversão. Análogo processo ocorre em relação 

ao peso da bola de boliche  do exemplo do Kinect Sports, que era realmente mais pesada que 

a bola arremessada anteriormente pela mão que estava no espaço presencial do jogador e 

passava para o espaço de entremeio onde os pinos repousavam. Os pinos apareciam na tela da 

televisão conectada ao videogame, mas estavam além dos pixels desta tela, pois a experiência 

do jogo, o gesto do arremesso e a captura da imagem do jogador, fazem com que a bola não 

seja arremessada para dentro da tela, mas que todo o jogo seja atirado no sentido do meio da 

sala e alcance mais especificamente um espaço-temporal de entremeio in-media-ato.    

  

 Em  Novembro de 2011, a Disney realizou uma ação de marketing em frente à sua loja 
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na Times Square, em Nova Iorque, em que um telão apontava para a calçada onde havia uma 

marcação no chão para que a pessoa olhasse para o telão. Assim que a pessoa se posicionava, 

apareciam as personagens Disney para interagir com a pessoa em um ato de dançar, brincar, 

jogar baseball, surfar e muito mais (Figura 54). 

 

 
 

 
 

Figura 54 -  Painel com as cenas do vídeo Mickey Mouse Brings Disney Magic to New York City. 

 

  É interessante observar como a imagem se e-materializa fora do plano da tela e 

transborda nesse espaço de entremeio quando um garotinho pula e abaixa do laser da 

personagem Buzz Lightyear ou quando um rapaz coloca o sapato nos "pés" da princesa 

(Figura 55). 
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Figura 55 - O rapaz calça a sapatilha de cristal na princesa que não está fisicamente a sua frente, mas está 

cedendo seu pé para que o rapaz possa ser seu príncipe. 

 

 Todo poder de veracidade da imagem dos objetos e personagens e-materializados pode 

ser notado aos 1'24" segundos do vídeo (Figura 56), quando a personagem Pateta derruba 

caixas e o garoto tropeça nestas caixas derrubadas.  

 

 

Figura 56 - Garoto tropeça nas caixas que o Pateta deixou cair, em 

https://www.youtube.com/watch?v=DRRu5dKRfTU (último acesso em out/14) 

 

 

 A sincronicidade entre a imagem vista/percebida pelo garoto e seus gestos era análoga 

à percepção do peso da bola virtual da jogadora de boliche no Kinect.  

 

 Neste fenômeno, o que interessa é saber que isto realmente aconteceu e foi totalmente 

verdadeiro para o maior envolvido no ato (o garoto) que sentiu as caixas como sendo 

anteparos aos seus movimentos e respondeu à lógica do Princípio de Impenetrabilidade de 
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John Toland, quando se atirou para outro lugar e foi impedido de preencher o mesmo espaço 

ao mesmo tempo que as caixas eram presentificadas. Ressalte-se que, neste caso, o Princípio 

da Impenetrabilidade que ele presenciou, respondeu às considerações de John Locke, pois a 

impenetrabilidade se fez totalmente em função da consequência da solidez e-materializada das 

caixas e não pela solidez aplicada pela caixa em si contra o corpo do garoto, pois elas eram 

puro vento no plano presencial, mas plenas de matéria formalizada no espaço-tempo in-

media-ato do entremeio.  

 

 Em março de 2011, na estação central de trens e metrô Victoria Station, em Londres, a 

marca de desodorantes Lynx (no Brasil Axe) realizou uma ação da campanha "Fallen Angels" 

em que as pessoas também tinham uma marcação no chão que indicava para olhar em um 

telão, onde belas modelos representavam anjos que caiam do céu e o programador manipulava 

as imagens para parecer que os anjos interagiam com as pessoas (Figura 57). 

 

 

Figura 57 - Cenas do vídeo "The Lynx Effect - Fallen Angel" em 

https://www.youtube.com/watch?v=ejde7MvaXsw (últmo acesso out/14) 

 

 As pessoas responderam de maneira muito divertida (Figura 58) e tentavam a todo 

custo tocar, beijar, abraçar os anjos, por vezes olhando diretamente para o espaço vazio ao seu 

lado como se pudessem ver os anjos, em vez de mirar seu olhar para o telão onde estava sendo 

transmitida a sequência de imagens. Onde estão essas personagens e os anjos? Não se trata 

apenas de uma questão de um onde, no sentido de um espaço, mas de um onde-quando-como 

de um encontro entre a pessoa que realiza este outro e o outro e-materializado que é 
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transbordado das telas e surge no entremeio do espaço presentificado, muito além do espaço 

eletrosilixograficamente desenhado nos códigos dentro de um äppärätti, acontecendo em um 

tempo-espaço in-media-ato, atemporal e desterritorializado. 

 

 
 

Figura 58 - Cenas das pessoas interagindo com anjos no saguão da estação. 

 

 

5.1.2  O transbordamento de múltiplas camadas de não-coisas 

  

 O transbordamento da tela do äppärätti se dá além do encontro em presença do 

entremeio, mas também pela construção da imagem em código que aparece em um sentido de 
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dentro para fora da tela, além da complexidade da codificação das linguagens de códigos 

eletrosilixográfico que, por vezes,  superam múltiplas camadas de representação e dão a 

impressão de planarem por sobre a tela.  

 

 Em sua apresentação, o Nettle Box
70

 também usa a palavra holografia como uma 

analogia para explicar o transbordamento da imagem do plano da sua tela, utilizando a 

mistura ótica, programação de informação e eletrônica para e-materializar coisas (Figura 59). 

 

 

Figura 59 - Cenas do filme de apresentação da tecnologia NettleBox em  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3M8CNDYipUg (último acesso em out/14) 

 

 O objeto transbordado depende dos äppärätti para existir, pois em condições normais 

de pressão e temperatura, ele está em um ambiente paralelo entre o código adormecido dentro 

da máquina e o espaço presencial da pessoa que o usa. Ele só se realiza quando está sendo 

operado no entremeio da máquina e da pessoa. 

 

 Outros casos e aplicativos de Realidade Aumentada, Virtual e Mista trazem 

experiências muito "concretas" de coisas (na verdade de não-coisas) que repousam no código 

(Figura 60), até serem despertadas pela ação in-media-ato de alguém, como o anúncio 

                                                 
70

  http://nttl.ru/en/nettlebox 
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publicado em revista da empresa norueguesa de calçados Viking
71

 que utiliza Realidade 

Aumentada.  

 

Figura 60 - Cenas do vídeo "Augmented reality shoe advertisement in an magazine" em 

http://www.youtube.com/watch?v=wKwLBWCKs94 (último acesso out/14) 

 

 Dentro do anúncio repousava um código que somente é lido pelo äppärätti quando o 

programa de Realidade Aumentada desenvolvido para a Viking é baixado. As botas e os 

demais calçados estavam lá em código, ilegíveis a olhos nus, mas prontos para transbordarem 

da folha de papel impresso para o sentido de fora da tela do äppärätti. 

 

 

                                                 
71

   http://www.vikingfootwear.com 
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 Em  outro exemplo a empresa alemã de móveis Imos
72

 conta com a plataforma 

imos360 para transbordar e espacializar móveis que estão "dormentes", em catálogos virtuais, 

e podem ser "vistos" no ambiente onde serão  posicionados (Figura 61) . 

 Desta forma, a empresa faz com que um dos empecilhos no ato da compra de móveis 

seja desfeito com a projeção transbordada de um móvel que ainda nem está sendo produzido 

em madeira e aço, mas já está presentificado na sala onde futuramente poderá repousar. 

 

 

Figura 61 - Cenas do Vídeo "imos 360 - finally, a real use for augmented reality." em 

https://www.youtube.com/watch?v=ginNXXrnXlQ (out/14) 

 

 Conclui-se que o transbordamento de camadas de não-coisas e-materializadas em um 

sentido para além da tela do äppärätti não gera questionamento aos usuários sobre sua 

veracidade.  

 

 Há um conteúdo que emerge do plano codificado onde esteve dormente, mas à espera 

                                                 
72

  www.imos3d.com 



 

 158 

de um acionamento que o faz explodir. O conteúdo em imagens transbordarão para além da 

tela e se misturarão ao plano da presença ressignificados em um tempo-espaço que 

consagrarão um estado de formalização tão potente que é capaz de ocupar o espaço da 

matéria. 
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CONCLUSÕES 

 

 No desenvolvimento da pesquisa, procuramos responder às perguntas basilares desta 

tese pois, em algum momento, as hipóteses vergaram e as objeções foram tais, que geraram 

certa impaciência quanto a um final satisfatório mas, ao seu término, a pergunta central pode 

ser saldada, na medida em que as tecnologias (sim) alteraram a percepção da realidade dos 

indivíduos e todas as hipóteses foram confirmadas plenamente.    

 

 Uma das hipóteses fez com que se compreendesse em detalhes o que significam forma 

e a matéria,  percorrendo o caminho dos estudos de Kant, Heidegger e principalmente Flusser, 

descortinando-se a possibilidade de encarar outra materialidade, desta vez, sob a forma 

traduzível em feixes de luz (de frente e de fundo) e operacionalizadas dentro e pelo äppärätti. 

Uma matéria, trazida nesta tese com o nome de e-material, que é plena de formas e que se 

apresenta através de um código, complexo e muito bem elaborado. 

 

 Ao estudar a hipótese de que existe a possibilidade da virtualização do atual e da 

atualização do virtual, os conceitos que propõem a oposição da Realidade (dada como uma 

verdade) e Virtualidade (como aquela que simula ou falseia a verdade referenciada) fracassam 

enormemente, pois a imagem do Ser e do Mundo está pautada em uma nova agenda que re-

escalona presenças e ausências, elimina distâncias por meio de aparatos que aproximam as 

pessoas tornando-as interativas e sempre disponíveis ao contato e contágio. 

 

 Outra hipótese proposta nesta tese é saldada na análise de que a operação interativa se 

dá em um tempo in-media-ato, que instaura uma mudança do eixo comunicativo e perceptivo, 

pois, se no tempo cronológico, no tempo produtivo, no tempo real, no tempo atual e no tempo 
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fenomenológico, a natureza essencial destes diferentes tempos dava ao sujeito a possibilidade 

de estar incluído nestes tempos, agora o sujeito é o seu próprio tempo percebido, por meio do 

acontecimento no e pelo dispositivo.  

 

 Os fenômenos do cotidiano mostram que é possível experimentar ambientes 

transmutados e não-coisas coisificadas por meio de e-materialidades formalizadas em 

códigos, que oferecem mais que um simples (a)parecer. Há uma transição entre os valores que 

podem ser vistos e os valores que podem ser sentidos, há uma mudança entre realidades, há 

uma possibilidade de aumentar e de diminuir a realidade que nos cerca de maneiras críveis e, 

cada vez mais, prontas para vivência.  

 

 A Era do Tempo in-media-ato poderá ser analisada, em primeira mão, pela mudança da 

visualidade em tatilidade e não se deve confundir tatilidade com tangibilidade, pois o visual é 

um dos estágios do tangível.  

 

 Tornando claro que o tempo, Era do Tempo in-media-ato, não é mediado, mas está em 

um ato que se acontecimentaliza no e pelo äppärätti interativo que atua como eixo perceptivo 

do conhecimento que se faz do mundo, produzindo forte embate que supera o estágio 

mediativo da comunicação, rumo a um processo civilizatório onde o estágio interativo é 

Capital Perceptivo e seu principal valor.  

 

 Assim como outros capitais, (social, financeiro, público, intelectual, cognitivo, 

emocional, ético entre tantos), pode-se falar em um Capital Perceptivo, em tempo, no qual 

não basta apenas ver como é, mas sim ser (ter e fazer) como um simulacro volumétrico, que é 

pesado, alto, curto, longo, curvo, reto, rugoso, liso ou nada disso. Pode ser algo que está, tem 
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e simplesmente faz em si e de si mesmo a verdade realizada, independente de referência 

externa.    

 

 A troca simbólica que transforma os antigos emissor e receptor em elementos mais 

fluidos de um processo ainda maior, caracteriza-se por linguagens codificadas, por medias de 

alta qualidade tecnológica, de muito apuro semântico dos dados, por um engajamento e (por 

vezes) rendição de parte dos usuários ao aderirem a esse tempo ensimesmado de uma 

presentificação em um aqui-agora-já, baseado em luzes projetadas ou em luzes transbordadas 

pelo dispositivo. A indústria do entretenimento, nomeadamente o cinema e os games são 

grandes partícipes da evolução e divulgação do Capital Perceptivo, rompendo as barreiras 

entre o que se considerava Real e a Fantasia. 

 

 De forma alegórica, mas com o intuito de expressar as mudanças atuais de maneira 

contundente, o texto da tese apresenta a morte do Rei para significar a falência da realidade 

como verdade, além de indicar a disputa pelo trono entre seus herdeiros, que estão prontos 

para cercar, tomar ou pilhar os usuários que operam o seu viver cotidianamente em um tempo 

in-media-ato. Não há mais tempo para duvidar se aquilo que se vê dentro desta caverna (neo-

platônica) refere-se às imagens, ou não. Imagens pelas quais estamos fadados a ver vagar 

como sombras que se oferecem como realidades cada vez mais potentes do nosso mundo.   

 

 É necessário repensar os signos que já não se comportam como uma representação 

do objeto instaurado no plano atual, mas podem ser percebidos como a visibilidade 

estruturada sob a forma da e-materialidade sentida com a concretude de um ambiente 

informatizado em seu mais alto índice de capital perceptivo de demanda infinita.  
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 As novas tecnologias, seus códigos, seus meandros e suas novas formas de 

operacionalizar as formas podem mudar a maneira como se interpreta a realidade. Podem 

mais, podem mudar a própria realidade, podem matar o real, podem nos jogar no hiper-real, 

podem nos fazer crer que somos a verdade de nós mesmos. Sejam quais forem as modulações, 

as interfaces e os novos äppärätti desenvolvidos, estaremos sempre prontos para enfrentar os 

fantasmas (de Pepper), os mangás cantantes, as caixas e-materializadas postas ao nosso lado 

para que tropecemos, as botas que transbordam das telas prontas para interagirem conosco, 

estamos apenas começando a entender o fim da mediação e o futuro da interação. 

 

 Estamos prontos para consumir e tocar no que ainda nem foi produzido enquanto 

matéria, mas já nos foi demonstrado e dado à experimentação e-material, seja por ações de 

realidade aumentada ou mista, seja em uma maquete eletrônica de uma casa que ainda nem 

teve o terreno aplainado, ou em um produto de consumo como um tênis que ainda se encontra 

em fase de protótipo e será produzido em escala ou sob demanda, assim que for vendido 

enquanto uma imagem e-materializada. Estamos cada vez mais prontos para aderir ao 

chamado de um encontro acontecimentalizado com outros sujeitos sob a forma de luzes. Este 

novo capital perceptivo comunicativo tende a gerar uma lógica de consumo em busca desta 

nova mais-valia tátil da imagem em seu estado luz.  

 

 Com certa ironia, pode-se observar que a imagem e-materializada, que descende da 

comunicação em distância, mas gerada para suplantar a intangíbilidade oriunda da distância, 

criou, em si mesma, uma contra-senha para existir como algo cada vez mais tátil. Através do 

gesto, mais especificamente do toque no vácuo que alcança o entremeio até a e-matéria, que 

por sua vez interage com o usuário e ganha vida, existindo e conseguindo completar o que 

faltava à imagem. 
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 Torna-se pouco produtivo e até sem sentido continuar questionando as presenças neste 

mundo de sombras que vivem e se presentificam repletas de capital perceptível. Na Era da 

Internet das Coisas, a ubiquidade possibilita que cada vez mais as coisas possam ser 

responsivas e interativas, fazendo com que a vida em rede seja ao mesmo tempo, mais simples 

(pela oferta cada vez maior de interação) e ao mesmo tempo, complexa como o maior 

isolamento preenchido por imagens. A matéria que antes poderia ser considerada como 

ausente, foi estofada pela própria demanda de presença e o virtual foi atualizado. 
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ANEXOS 

 

Os vídeos de exemplos de e-materialidades abaixo, contam do QRCodes para acesso direto aos links. 

 

 

AR Anúncio, 2012 

Augmented reality shoe advertisement in an magazine 

NewGadgets.de - Viking 

http://www.youtube.com/watch?v=wKwLBWCKs94 

 
 

 

AR Anúncio Visão de Raio-X, 2012 

Augmented Reality X-Ray Advertisement 

NewGadgets.de 

https://www.youtube.com/watch?v=rp_sIzIMc_E 

 
 

 

 

AR Imos360 - móveis 

imos 360 - finally, a real use for augmented reality 

ImosDUK 

https://www.youtube.com/watch?v=ginNXXrnXlQ 
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Audi, 2011 

Audi A1 car projection mapping 

Raduga Design 

https://www.youtube.com/watch?v=x4sVTUAdoLg 

 
 

 

 

 

Dubai, 2011 

The Most Amazing 3D Building Projection  

eddgriles 

https://www.youtube.com/watch?v=UG85VgLOdPA 

 
 

 

 
 

Fallen Angels, 2011 

The Lynx Effect - Fallen Angel 

Artvation 

https://www.youtube.com/watch?v=ejde7MvaXsw 
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Hatsune Miku, 2013  

Hatsune Miku Live Party 2013 in Kansai 

Kaito S 

https://www.youtube.com/watch?v=rL5YKZ9ecpg 

 
 

 

 

 

Hyundai, 2011  

Hyundai Accent Projection Mapping  - Kuala Lumpur 

https://www.youtube.com/watch?v=tpF29aGjq1M 
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IllumiRoom 

IllumiRoom: Peripheral Projected Illusions for Interactive Experiences 
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https://www.youtube.com/watch?v=L2w-XqW7bF4 

 
 

 

 

 

 

INCA-Piazza Loggia/Brescia, 2009 - Parte I 

Inca in Brescia: Live the Legend - Origin and Mysteries of the Golden Civilization 

Wave Group 

https://www.youtube.com/watch?v=iL958AVDgPU 

 
 

 

 

 

 

 

INCA-Piazza Loggia/Brescia, 2009 - Parte II 

Inca in Brescia: Live the Legend - Origin and Mysteries of the Golden Civilization 

Wave Group 

https://www.youtube.com/watch?v=rhmQ7zQB_nA 
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Jaguar, 2012 
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http://www.youtube.com/watch?v=HtZNLp6UWUI 

 
 

 

 

 

 

Lincoln Museum - Illinois, 2011 
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Lincoln Museum - Illinois, 2011 

Hologramme Empreinte, l'Atelier lingerie -- Paris 

Empreinte AtelierLingerie 

https://www.youtube.com/watch?v=2LTXZZuedxQ&feature=player_embedded 
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Mickey NY, 2011 

Mickey Mouse Brings Disney Magic to New York City 

Disney Parks 

https://www.youtube.com/watch?v=DRRu5dKRfTU 

 
 

 

 

 

 

 

NatGeo Barein, 2013 

National Geographic Augmented Reality at Seef Mall 

Seef Mall Bahrain 

https://www.youtube.com/watch?v=vyTvIufrdPE 
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NatGeo Bélgica, 2013 

Augmented Reality op Rotterdam Centraal - National Geographic 

National Geographic Nederland-Belgie 

https://www.youtube.com/watch?v=5QDB7CDD5aA 

 
 

 

 

 

 

 

Nettle Box 

Nettle Box 2. Virtual reality surface 

Петр Севостьянов 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3M8CNDYipUg 

 
 

 

 

 

 

 

New Balance, 2010  

New balance sneaker Projection mapping_01 

Hayoung Jung 

https://www.youtube.com/watch?v=xrJCSJudmEg 

 
 

 

 

 



 

 183 

Óculos Rift, 2014  

Шутник и Oculus Rift \ Oculus Rift Prank 

Name Rus 

www.youtube.com/watch?v=Odax7F3tWhM 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pepsi, 2014 

Unbelievable Bus Shelter | Pepsi Max. Unbelievable #LiveForNow  

Pepsi Max UK 

https://www.youtube.com/watch?v=Go9rf9GmYpM 

 
 

 

 

 

 

Peugeot, 2011 

Peugeot Motion & Emotion Show official video 

Peugeot 

 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4P3cZDhcA 
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Praga, 2011 

600 Years - official video HD 

600 anos do Relógio Astronômico de Praga 

Macula e Tomato Production 

https://www.youtube.com/watch?v=u4LVEAiZJyg 

 
 

 

 

 

 

Ralph Lauren, 2010 

The Official Ralph Lauren 4D Experience - London 

Ralph Lauren 

https://www.youtube.com/watch?v=E7ryMzZQICA 

 
 

 

 

 

Ralph Lauren, 2010 

The Official Ralph Lauren 4D Experience - New York 

Ralph Lauren 

https://www.youtube.com/watch?v=c3n8j2uWA8o 
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Ralph Lauren, 2010 

The Official Ralph Lauren 4D Experience - Behind the Scenes 

Ralph Lauren 

https://www.youtube.com/watch?v=9VTcxv1-8i4 

 
 

 

 

 

 

 

Renault APP, 2011 

RENAULT ESPACE 360° NAVIGATION IPAD APP 

Marketing Factory 

https://www.youtube.com/watch?v=n2mfW5CoSxs 

 
 

  

 

 

T-Mobile e Angry Birds em Barcelona, 2011 

T-Mobile Angry Birds Live 

liveisforsharingDT 

https://www.youtube.com/watch?v=jzIBZQkj6SY 
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Tupac, 2012 

Tupac´s Coachella Valley Arts and Music Festival, 2012  
http://www.youtube.com/watch?v=TGbrFmPBV0Y 

 
 

 

 

Vilnius, 2009 

3D Projection on Vilnius Town Hall, Rotuses aikste (Lithuania, 2009) 

Selietuva 

https://www.youtube.com/watch?v=UtuW1S0M7aY 

 

 

 

Volkswagen, 2011 

Volkswagen Virtual Golf Cabriolet app "Augmented Reality" on your smartphone 

https://www.youtube.com/watch?v=pFS6EHzBGVc 

 
 

 

 

 


