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RESUMO

Com a explosão das possibilidades de comunicação nos últimos anos criadas as
Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), surge também a Realidade
Aumentada, uma tecnologia baseada no acréscimo de uma camada informacional por sobre a
imagem captada do mundo real, podendo também haver interferências sonoras. Neste trabalho
faremos uma abordagem fenomenológica desta tecnologia, com o objetivo de esclarecer qual
o lugar ontológico da Realidade Aumentada dentro da constituição do ser em relação ao
mundo. Para nos aprofundarmos na discussão da relação entre o ser, o mundo e a tecnologia,
foi necessário dedicarmos o trabalho à teoria somente, nos utilizando principalmente dos
autores Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer. Acabamos reafirmando muitos conceitos
da própria fenomenologia ao aproximá-la da Realidade Aumentada, como o conceito do
Dasein e suas principais caracterísiticas: a espacialidade e a temporalidade. O tempo do
Dasein na Realidade Aumentada é o tempo presente, e a espacialidade é manifestada
principalmente na sua decadência ao usar a tecnologia. O Dasein possui uma forte relação
com o mundo e conhece o mundo vivendo-o, assim, a RA pode fazer sua interferência
justamente neste processo.Com uma interpretação da Realidade Aumentada da perspectiva do
ser, podemos concluir que esta tecnologia serve como um isntrumento para trazer novos entes
de encontro ao mundo do Dasein, colocando-a no limite da abertura do horizonte do ser. Uma
tecnologia assim possibilitaria uma modificação no modo de compreensão do mundo pelo
sujeito, ampliando-o com uma camada cultural. A Realidade Aumentada proporciona uma
interação entre mundo e circunvisão que é única, possibilitando a vinda de elementos virtuais
ao Dasein, que em geral no uso da RA, encontra-se disposto. É importante pensarmos estas
novas tecnologias do ponto de vista da filosofia, para compreender as modificações que estas
fazem na nossa cultura e vida.

Palavras-chave: fenomenologia, Realidade Aumentada, Novas Tecnologias,
Dasein.

ABSTRACT

With the boom in new communication possibilities in the last years with the New
Information and Communication Technologies, also is born the Augmented Reality, a
technology based in the addition of an informational layer over a real world image, also being
possible sound interferences. This essay will see this issue with a phenomenological eye,
seeking to clarify which is the ontological place for the Augmented Reality inside the
constitution of the being in the world. To discuss the relationship between the being, the
world and technology, it was necessary to dedicate this study to the theory only, using mostly
the work of Martin Heidegger and Hans-Georg Gadamer. This work ended reaffirming many
ideas from the phenomenology as they were confronted with the Augmented Reality, such as
the Dasein and its main characteristics: the spatiality and temporality. The Daseins time in the
augmented Reality is the present time, and its spatiality is manifested mostly in its decay
while using the technology. The Dasein has a strong relationship with the world and it learns
the world by living it. Therefore, the AR can interfere in the Daseins learning process. With
an Augmented Reality interpretation from the perspective of the being, we can say that this
technology serves as an instrument to bring new beings to the Daseins world, placing it in the
limit of the Being horizon opening. Such a technology makes possible a modification in the
subject’s comprehension of the world, extending it with a cultural layer. The Augmented
Reality provides an interaction between world and circumvision that is unique, that allows the
approach of virtual elements towards the Dasein, which usually is willing. It is important that
we think these new technologies from the philosophy point of view to comprehend the
modifications that they bring to our culture and life.
Keywords: phenomenology, Augmented Reality, New Technologies, Dasein.
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INTRODUÇÃO

A Realidade Aumentada (RA), enquanto uma Nova Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), oferece uma série de modificações no modo como seu usuário se
comunica. Tendo como objetivo a adição de uma camada informacional por sobre uma
imagem captada por câmera, a RA abre uma série de discussões a respeito da relação entre o
ser, o mundo e a tecnologia. Como este ser passa a perceber o espaço ao seu redor com essa
modificação? Qual é o papel da cultura nessa interferência na percepção?
Um modo de pensar essas questões é por meio da fenomenologia hermenêutica,
que, principalmente com os autores Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer, discutem
conceitos e ideias que podem responder qual o lugar ontológico da Realidade Aumentada
dentro da constituição do ser em relação ao mundo. Este estudo, por ser completamente
teórico, tem como objetivo iniciar uma discussão que se aproxime de um esclarecimento deste
lugar filosófico da tecnologia da Realidade Aumentada, dando uma interpretação a ela do
ponto de vista de uma análise do ser. Trabalhamos com a hipótese inicial de que a RA serve
como um instrumento para trazer novos entes de encontro ao mundo do Dasein, e que, assim,
o lugar dela é no limite da abertura do horizonte do ser. A RA modificaria o modo de
compreensão do mundo, ampliando-o com uma camada cultural.
No primeiro capítulo, veremos o desenvolvimento da Realidade Aumentada e os
inúmeros passos que foram necessários para que ela se encontre no nível que está hoje. Até
onde temos conhecimento, este trabalho é a primeira compilação com este nível de
detalhamento na língua portuguesa. Utilizamos autores que, na maioria, são também
desenvolvedores da tecnologia da Realidade Aumentada, e as principais fontes bibliográficas
são de artigos de conferências sobre o tema. No segundo capítulo, será abordada a relação
entre Cultura e Novas Tecnologias, que resultam em discussões acerca da cibercultura, que
não pode ser deixada de fora em um estudo desta área. Nesta parte abordamos os conceitos de
cultura trazidos por Terry Eagleton e Thompson para relacionar com a cibercultura como
entendida por André Lemos e Pierre Lévy. No terceiro e maior capítulo, estão as
contribuições filosóficas para o trabalho, assim como as discussões acerca do Ser e do
Mundo. Utilizamos Martin Heidegger para as reflexões acerca do Dasein e de sua interação
com o mundo, e Hans-Georg Gadamer para a hermenêutica fenomenológica, que orienta a
compreensão do mundo e de seus fenômenos. Neste capítulo apresentamos um mapa
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cognitivo que pode nos orientar para entender os conceitos filosóficos discutidos em relação à
Realidade Aumentada.
Esperamos com este trabalho trazer um pouco de luz a essa nova área de estudo
que são as Novas Tecnologias, principalmente em uma abordagem filosófica como a que
propomos.
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1 REALIDADE AUMENTADA

1.1 DEFINIÇÃO

A definição de Realidade Aumentada (RA) é bastante relacionada à de Realidade
Virtual, devendo à ela muito de seus conceitos e tecnologias.. De uma maneira mais comum, a
RA pode ser definida como o ato de aumentar o retorno natural do operador com indícios
simulados, com a união artificial entre imagens reais e artificiais. Porém, com a costumeira
confusão entre Realidade Aumentada e Virtual – mesmo no mundo acadêmico –, em 1994
Milgram, Takemura, Utsumi e Kishino propuseram uma representação gráfica do Contínuo da
Realidade-Virtualidade
Virtualidade e as variações existentes da Realidade Mista (Ilustração
(Ilustração1) para
clarificar as fronteiras entre ambas.

Ilustração1. Contínuo Realidade-Virtualidade,
Virtualidade, traduzido de Milgram, Takemura, Utsumi, Kishino,
Kishi 1994, p. 282.

O Ambiente Virtual é comumente considerado como aquele no qual o usuário está
totalmente imerso em um ambiente sintético, que pode ou não imitar as propriedades de um
Ambiente Real. O extremo oposto disso é o Ambiente Real, que segue as leis da física e está
es
limitado às nossas percepções. Milgram (1994) e sua equipe não consideram um a antítese do
outro, mas sim ambos fazendo parte de um mesmo contínuo. Qualquer coisa existente entre os
dois opostos faz parte de uma Realidade Mista (RM), na qual tanto o Ambiente
Ambiente Real quanto o
Virtual são apresentados juntos em um mesmo display,, em maior ou menor grau de um ou
outro (MILGRAM, et. al.,, 1994, p. 283).
Uma das possibilidades dentro do espectro da Realidade Mista é a Virtualidade
Aumentada.
ada. Apesar de ser um nome pouco conhecido, é comumente utilizada na fabricação
de cenários virtuais em filmes e programas de TV, nos quais apenas o personagem é uma
imagem real e a predominância é de imagens sintéticas.
A Realidade Aume
Aumentada permite ao usuário ver parte do Ambiente Real à sua
volta, ao mesmo tempo em que são apresentados a ele objetos virtuais sobrepostos a essa
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imagem. Na sua forma ideal, a RA causa a impressão que tanto os objetos reais quanto os
virtuais estão convivendo no mesmo espaço. Robert Azuma (1997, p. 2-3), um produtivo
pesquisador de RA complementou a definição do Contínuo, limitando as exigências da
Realidade Aumentada para apenas três, independente da tecnologia utilizada. A Realidade
Aumentada:

1. Combina real e virtual
2. É interativa em tempo real
3. É registrada em três dimensões

Essa definição de Azuma aumenta o leque de possibilidades de equipamentos
tecnológicos que podem ser considerados aptos a produzir a Realidade Aumentada, não
limitando apenas aos Head Mounted Displays, por exemplo, que serão tratados adiante.
Diferentemente da camera obscura do Renascimento, no qual o ato de ver é
separado do corpo físico do observador, os dispositivos de simulação reposicionam o
observador totalmente. Em vez de estar distante da imagem a ser contemplada, o sujeito
observador está “cercado” por ela, a visão se materializa para fazer parte da experiência e se
tornar um componente da máquina. A expressão “Realidade Virtual” não se refere somente a
uma tecnologia específica, mas a todo um sistema comunicacional emergente (BIOCCA;
LEVY, 1995, p. 15).O estereoscópio é o aparelho responsável por isso, não mais a camera
obscura, como salienta Machado:
Ora, o que sucede com o surgimento do computador é que a estereoscopia
finalmente se liberta da servidão fotográfica. Com o surgimento da imagem digital, é
possível conceber a estereoscopia no verdadeiro sentido de que fala Crary, ou seja,
fora da ilusão figurativa e fora do modelo perceptivo da camera obscura [...]
(MACHADO, 2007, p. 185).

A RV se encaixa no que são chamadas as tecnologias pós-humanas, que
promovem a convergência entre organismos e tecnologias, ao ponto de se tornarem
indistinguíveis (SANTAELLA, 2003, p. 192). A RV é, então, uma simulação na qual gráficos
de computador são usados para criar um ambiente semelhante à realidade, ambiente este que
não é estático, mas que responde aos comandos (inputs): gestos, direcionamentos do corpo,
etc. Assim, são duas as funcionalidades-chave da RV: o tempo real e a interatividade, que
possibilitam ao mundo virtual se adaptar às entradas do usuário e modificar-se
instantaneamente, causando a sensação de imersão (BURDEA; COIFFET, 2003, p. 2). Burdea

15

e Coiffet (2003, p. 3) dizem que são três Is que definem a RV: imersão, interatividade, e a
mais desconhecida, imaginação. O ambiente visto pelo usuário não existe realmente, senão
em sua imaginação, permitindo que o indivíduoperceba objetos que na realidade para outros
não existem.

1.2 CONCEITOS BÁSICOS DA REALIDADE AUMENTADA

Ben Butchart (2011, p. 2-3), em seu guia para desenvolvedores e publicadores de
conteúdo de Realidade Aumentada, elabora uma lista dos conceitos-chave necessários para
uma rápida compreensão da tecnologia da Realidade Aumentada, são eles:

• Visão da realidade: é a imagem de vídeo produzida pela câmera utilizada pelo
sistema, normalmente um smartphone. O sistema de RA capta imagens e depois as sobrepõe
com imagens virtuais.

• Registro e Rastreamento: são os métodos para alinhar perfeitamente os objetos
virtuais com as imagens do mundo real, sem que haja descoordenação.

• Pontos de Interesse: são dados associados a localizações geográficas com
longitude, latitude e altitude, ou a algum padrão visual. O sistema de RA então utilizará esse
local como referência para incluir a informação necessária neste Ponto de Interesse.

• Objeto Virtual: é qualquer tipo de conteúdo digital gerado por computador e
utilizado pelo sistema de RA para se sobrepor ao mundo real. Em geral são modelos 3D,
imagens 2D, ícones e texto.

• Canais, Camadas e Mundos: são agrupamentos de Pontos de Interesse
associados a objetos virtuais. Normalmente cada canal, camada ou mundo reúne conteúdos
semelhantes.

• Realidade Aumentada com e sem marcadores: alguns sistemas de RA precisam
de códigos 2D para detectar a localização exata, a qual deve ser sobreposta o objeto virtual, e
outros têm a possibilidade de identificar objetos naturais da paisagem e utilizá-los como
referência.

• Rastreamento baseado na localização: é o método de rastreamento do usuário
baseado na geolocalização, que é obtida pelo aparelho utilizado. Longitude, latitude, altitude,
compasso e acelerômetro compõem as informações necessárias para o cálculo da localização
exata.
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• Seis graus de liberdade: é a habilidade do sistema de rastreamento de manter o
alinhamento de um objeto do mundo real em um espaço tridimensional. Os seis graus são:
direita/esquerda, frente/costas, cima/baixo, guinada (yaw), passo (pitch) e cilindro (roll).

• Near Field Communication (Comunicação em Área Próxima): a comunicação
em área próxima é baseada em um sistema de internet sem fio de pequena amplitude, no qual
um chip passivo pode ser ativado pelo campo de rádio. Esse chip passivo pode, no futuro,
substituir os códigos matriciais para o rastreamento de objetos em ambiente fechado.
A perspectiva também é um conceito muito importante quando pensamos em
tecnologias baseadas em imagens. A perspectiva renascentista é totalmente predominante
nestes casos, principalmente na Realidade Aumentada. Ela reproduz a perspectiva fotográfica,
que, por sua vez, reproduz a perspectiva desenvolvida na Renascença. Conforme Erwin
Panofsky (1997), a perspectiva encoraja uma identificação entre o mundo e o objeto-imagem
e oferece um ponto de vista para o observador. Com essa perspectiva moderna, uma imagem
inteira é encarada como que vista por meio de uma janela, e no caso da Realidade Aumentada
essa ideia se reforça, com a imagem presa dentro de uma moldura imposta pelo aparelho
usado pelo usuário. Para ser aceita como uma representação da realidade, a perspectiva
renascentista confia na racionalização dessa imagem, que parte do perssuposto que o
observador possui um olho único e imóvel, e que as linhas convergentes que simulam o
horizonte infinito possam ser encaradas como uma reprodução da imagem óptica. Panofsky
(1997) diz que essas imagens em nada se aproximam de uma imagem da realidade, de uma
impressão ótica subjetiva. Ela é mais uma representação matemática do espaço que uma
psicológica, porém mostra satisfatoriamente a proporção dos objetos à distância, e por isso é
tão usada. Ela transforma a realidade em aparência.

1.3 FUNCIONAMENTO

O funcionamento básico de qualquer sistema de Realidade Aumentada é o
seguinte: imagens virtuais são sobrepostas a imagens do mundo real, e estas são sincronizadas
por meio de tecnologias de registro e rastreamento. Para alcançar esse resultado, algumas
tecnologias são comumente usadas, e a mais clássica delas e o Head Mounted Display. Um
Head Mounted Display (HMD) é qualquer dispositivo montado na cabeça de seu usuário. O
HMD é vestido na cabeça como um capacete e possui dois pequenos mostradores (displays)
na frente dos olhos do usuário, um rastreador, e um Gerador de Imagens (AZUMA, 1995, p.
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2). Existem duas maneiras mais utilizadas para a união das imagens do mundo real com os
1-2).
objetos virtuais: ótica – Optical See-Through
See
Device (Aparelho de Ver-Através
vés Ótico); e por
vídeo – Video See-Through
Through Devices (Aparelho de Ver-Através por Vídeo).A
A RA só é possível
em dispositivos HMD See-Through
Through (Ver-Através),
Através), aqueles que combinam real e virtual, ao
contrário dos dispositivos fechados, que permitem a visão somente
nte do mundo virtual.

Ilustração2. Optical See-Through1.

No Optical See-though
though oss mostradores dos dispositivos óticos são transparentes,
permitindo que o usuário veja por meio dele o mundo real. Eles usam combinadores óticos
semirrefletivos para sobrepor as imagens geradas por computador por cima das imagens do
mundo real (HÖLLERER; FEINER, 2004, p. 17) (AZUMA, 1997, p. 364). No diagrama de
Azuma (1997, p. 364) –Ilustração
Ilustração 2 – a imagem do mundo real é vista por meio do
mostrador;enquanto isso, o gerador de imagens combina as localizações da cabeça, enviadas
pelo

rastreador,

para

produzir

imagens

gráficas

e

refleti-las
refleti las

no

combinador

semitransparente.Os
.Os dispositivos optical see-through produzidos hoje são mais sofisticados e
dispensam o reflexo na lente. Muitas vezes um pequeno monitor projeta as informações
diretamente sobre um dos olhos, enquanto o outro fica livre para ver as imagens do mundo
real: são os chamados near-eye
eye (perto do olho).
Os displays do tipo optical see-through são atualmente utilizados nos sistemas de
navegação de aeronaves militares, tanto como head-mounted displays como embutidos em
equipamentos. A maior dificuldade neste tipo de tecnologia é manter o registro
regist e o
rastreamento alinhados, para não causar vertigem e mal-estar
mal
no seu usuário (MILGRAM, et.
1

Traduzido de Azuma (1997, p. 364).
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al., 1994, p. 284).

Ilustração3. Video See-through3

Já nos dispositivos video see-through,, a imagem do mundo real é captada por
câmeras – colocadas no lugar dos olhos – e projetada para o usuário em telas próximas ao
olho, mixadas com as imagens geradas por computador. Por isso também é conhecido como
Monitor-based
based Augmented Reality ou Janela para o mundo (Window
Window to the world – WoW)
(MILGRAM, et. al., 1994, p. 284). Ekengren (2009, p. 9) considera o uso do vídeo como a
saída mais simples para o see-through,
see
além de oferecer maior sensação de imersão que o
ótico. Através do vídeo também é possível a edição das imagens do mundo real antes da
projeção nos monitores extraindo ou adicionando elementos com maior fidelidade. Em outro
diagrama de Azuma (1997, p. 11) – Ilustração3 –as
as câmeras captam a imagem do mundo real,
encaminham
ham para o mixador de imagens, enquanto o rastreador também envia para o mixador
as informações a respeito da posição da cabeça do usuário. O mixador então reúne as duas
imagens e projeta nos monitores oculares para o usuário. A imagem de cada monitor é
diferente da outra, gerando uma imagem em estéreo e em três dimensões.
Dispositivos que queiram usar o sistema de video see-through
through, mas não num
head-mounted display,, utilizam somente um monitor, e o usuário vê o mundo sem perspectiva
(HÖLLERER; FEINER, 2004,
004, p. 17). Esse é o caso da Realidade Aumentada feita em
smartphones atualmente, são Video See-through,
See
, mas através da tela do celular.

3

Traduzido de Azuma (1997, p.11).
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1.4

ORIGEM

E

DESENVOLVIMENTO

TECNOLÓGICO

DA

REALIDADE

AUMENTADA

A Realidade Aumentada e a Realidade Virtual estão unidas principalmente em sua
história, sendo os primeiros aparelhos de RA variações dos já desenvolvidos para a RV. É
interessante retomar o breve, porém, complexo, processo de desenvolvimento da tecnologia
que tornou a Realidade Aumentada possível, para compreender onde o usuário final pode se
encaixar nesse processo e tambéma importância que ele tem nas tomadas de decisões dos
pesquisadores e engenheiros responsáveis por estas inovações.
O primeiro aparelho estereoscópio elétrico – ancestral da Realidade Virtual – foi
inventado em 1960 por Morton Heilig (Ilustração4), sendo descrito como um aparelho para
melhorar a visualização da televisão, compreendendo imagens e sons. Foi o primeiro HMD,
dando impulso ao conceito do wearable computing, ou seja, de aparelhos leves o suficiente
para serem usados no corpo.

Ilustração4. Aparelho estereoscópio de Heilig, 19604.

Um aparelho mais complexo, tembém inventado por Heilig, adicionava os outros
sentidos à simulação, o Sensorama Simulator (Ilustração5). Como uma estação de trabalho, o
4

Disponível em <http://www.freepatentsonline.com/2955156.pdf>. Acesso em 01/02/2011.
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simulador emitia imagens em três dimensões, som estéreo, aromas, efeitos de vento e o
assento era vibratório, assim, era possível simular um passeio de moto pelas ruas de Nova
Iorque (BURDEA; COIFFET, 2003).

Ilustração5. Sensorama Simulator, 19625.

O primeiro sistema realmente funcional de RV foi construído em 1968 por Ivan
Sutherland (2011). Este consistia de um Head-Mounted Display, um mostrador montado na
cabeça, onde o sujeito era rastreado mecanicamente para ver informações geradas por
computador misturadas com objetos físicos. Sutherland propunha, metaforicamente, um
dispositivo que pudesse imergir os humanos em um ambiente tridimensional de tal maneira
que não se poderia distinguir o real do virtual (AZUMA, 1995, p. 1). O que define as
mudanças de posição e orientação de um objeto em 3D (em tempo real) é o rastreador
(BURDEA; COIFFET, 2003, p. 17), e, no dispositivo de Sutherland, o rastreamento era feito
por cabos presos ao teto. Duas imagens bidimensionais eram combinadas para criar a ilusão
de uma imagem tridimensional, e quando o usuário movia a cabeça, a imagem se movia do
mesmo modo que um objeto real o faria (SANTAELLA, 2003, p. 193).

5
(esq.) Disponível em <http://www.freepatentsonline.com/3050870.pdf>. Acesso em 01/02/2011. (dir.) Disponível em
<http://www.mortonheilig.com/InventorVR.html>. Acesso em 01/02/2011.
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Ilustração6. Head Mounted Display de Sutherland, 19686.

Após a criação de Sutherland, nas décadas de 70 e 80 seguintes, a maior
concentração de pesquisas na área da RV e RA ficou na área militar dos Estados Unidos da
América – principalmente na Base Aérea de Wright-Patterson. O objetivo era refinar o
sistema de HMD para aumentar sua precisão e possibilitar seu uso em aeronaves complexas
(ROBINETT; ROLLAND, 1991, p. 141) (EKENGREN, 2009, p. 5) (HÖLLERER; FEINER,
2004, p. 2).
Algumas outras invenções tecnológicas contribuíram para o desenvolvimento
completo da Realidade Aumentada como ela existe em sua forma mais recente, como a
fabricação do primeiro computador portátil em 1982, o Grid Compass 1100, que, apesar de
bastante avançado para a época, tinha o custo alto e um peso relativamente grande
(WAGNER, 2011). Um ano após, Mark Callahan, no Instituto de Tecnologia de
Massachussets construiu um dispositivo similar ao de Sutherland (2011), utilizando lentes
semirreflexivas e criando o See-through em Head-Mounted Displays. As imagens eram prégravadas e respondiam aos movimentos da cabeça. Em 1985, pesquisadores da NASA, Mike
McGreevy e Jim Humphries construíram um dispositivo opaco de LCD monocromático, um
non-see-through HMD, que mais tarde foi aperfeiçoado por Scott Fisher e Warren Robinett
(ROBINETT; ROLLAND, 1991, p. 141).
A Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill nos EUA foi responsável
6

Disponível em
<http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVnDttQcc0bPL4_g0AoGRkZrBll_IS2VMwV2ztyqP7g09X_k1KRg&t=1>.
Acesso em 01/02/2011.
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pelo desenvolvimento de muitos protótipos nos anos seguintes, tanto aperfeiçoando
tecnologias existentes quanto fazendo novas descobertas. Muitas delas levaram ao
lançamento, em 1988, do primeiro HMD comercial, pela VPL Research da cidade de
Redwood, Califórnia, EUA. O EyePhone usava displays de LCD para mostrar ao usuário
tanto as imagens reais quanto as virtuais, logo, não era um dispositivo see-through
(ROBINETT, ROLLAND, 1991, p. 141). Em 1989, outro HMD comercial foi lançado, o
LEEP video System, que utilizava displays de LCD monocromático e possuía um raio de
visão maior que seu sucessor. No mesmo ano mais um foi lançado, o Private Eye, fabricado
pela Reflection Technologies of Waltham, que consistia de apenas um visor monocromático
para produzir imagens em duas dimensões (ROBINETT, ROLLAND, 1991, p. 142).
Em 1992, Tom Caudell e David Mizell apresentaram pela primeira vez o termo
Realidade Aumentada como um conceito variado, porém diferente, da Realidade Virtual:
This technology is used to “augment” the visual field of the user with information
necessary in the performance of the current task, and therefore we refer to the
technology as “augmented reality” (AR) (1992, p. 660)7.

A RA ainda era muito pensada em relação à tecnologia do HMD como o
dispositivo de Sutherland (2011), e nestes primeiros projetos de RA a principal vantagem em
relação à RV era a maior simplicidade das imagens gráficas, que não necessitavam de grande
realismo para cumprirem sua função. Outra inovação tecnológica importante para o
desenvolvimento da Realidade Aumentada foi o lançamento do primeiro smartphone em
1993, o IBM Simon Personal Communicator, um aparelho que reunia várias funcionalidades e
que deu mais impulso ainda à ideia da microcomputação (WAGNER, 2011). Neste mesmo
ano, George Fitzmaurice (1993, p. 39) desenvolveu um protótipo que explorava a tecnologia
necessária para manipular informações situadas em um espaço em três dimensões. O
Charmeleon era capaz de se localizar no espaço, e a partir da informação da localização,
mostrar a informação relativa àquele local específico no espaço.
Chameleon is a prototype system under development at the University of Toronto. It
is part of an investigation on how palmtop computers designed with a high-fidelity
monitor can become spatially aware of their location and orientation and serve as
bridges or portholes between computer-synthesized information spaces and physical
objects. In this prototype design, a 3D input controller and an output display are

7

Todas as traduções de citações em língua inglesa são livres e de autoria própria: Essa tecnologia é usada para “aumentar” o
campo de visão do usuário com informações necessárias na realização da tarefa, e por isso nos referimos à tecnologia como
“Realidade Aumentada”.
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combined into one integrated unit. This allows the palmtop unit to act as an
information lens near physical objects (FITZMAURICE, 1993, p. 42)8.

Na visão de seus criadores, a informação localizada no espaço seria o passo
adiante do armazenamento e acesso de dados no futuro. “Our goal is to go a step further by
grounding and situating the information in a physical context to provide additional
understanding of the organization of the space and to improve user orientation”
(FITZMAURICE, 1993, p. 40)9.
Outro avanço tecnológico importante – não diretamente relacionado à RA – foi o
desenvolvimento completo do Sistema de Posicionamento Global, o GPS, ou Navstar-GPS.
Ele já era utilizado para serviços militares, mas foi somente em 1993 que ele alcançou total
operabilidade na área civil, podendo então ser usado em serviços de navegação por qualquer
pessoa com um aparelho apto.
Em 1995, Jun Rekimoto e Katashi Nagao (1995), do laboratório de ciências de
computação da Sony no Japão, desenvolveram o NaviCam, um protótipo semelhante ao de
Fitzmaurice (1993). O NaviCam se propunha a construir ambientes aumentados por
computador, utilizando um aparelho portátil e inteligente. Ele detectava identificadores
coloridos no ambiente, e a partir deles mostrava informações, as sobrepondo às imagens
filmadas do mundo real, configurando assim um vídeo see-through (REKIMOTO, NAGAO,
1995, p. 29). Esse modelo de uso de dispositivo para RA é atualmente o mais utilizado.
In this paper, we propose a method to build a computer augmented environment
using a portable device that has an ability to recognize a user’s situation in the real
world. A user can see the world through this device with computer augmented
information regarding that situation, We call this interaction style Augmented
Interaction, because this device enhances the ability of the user to interact with the
real world environment (REKIMOTO, NAGAO, 1995, p. 29)10.

No ano seguinte, Rekimoto (1996) apresentou uma criação que tem sido
amplamente utilizada na Realidade Aumentada atual: o marcador de matriz 2D. Com esse
marcador é possível simultaneamente identificar objetos do mundo real e estimar sua

8 Charmeleon é um protótipo sob desenvolvimento na Universidade de Toronto. É parte de uma investigação em como
computadores de mão, projetados com monitores de alta fidelidade, podem ser tornar conscientes espacialmente da sua
localização e orientação, e servir como pontes e portais entre informações sintetizadas por computador e objetos físicos.
Nesse desenho protótipo, um controlador 3D e um mostrador são combinados para uma unidade integrada. Isso permite que o
computador de mão aja como uma lente de informação perto de objetos físicos.
9 Nosso objetivo é ir um passo adiante situando a informação em um contexto físico para aumentar a compreensão da
organização do espaço e melhorar a orientação.
10 Nesse artigo, nós propomos um método de construir um ambiente aumentado por computador utilizando um aparelho
portátil que tenha a habilidade de reconhecer a situação de um usuário no mundo real. Um usuário pode ver o mundo através
desse aparelho com informações geradas por computador relacionadas a essa situação. Nós podemos chamar essa interação
Interação Aumentada, porque esse aparelho aumenta a habilidade do usuário de interagir com o ambiente do mundo real.
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coordenada, para assim realizar um registro da imagem real com a virtual com maior precisão.
“Our proposed method identifies real world objects and estimates their position and
orientation using a combination of visual markers and a video camera” (REKIMOTO, 1996,
p. 1)11. Os medidores mais usados, como o magnético e o ultrassônico, são limitados e pouco
precisos. Sistemas de registro baseados em imagem têm maior capacidade e maior precisão.

Ilustração7. Marcador de Matriz 2D (REKIMOTO, 1996, p. 1).

Em 1997, Steve Feiner, grande pesquisador de Realidade Aumentada em
Columbia, e uma equipe apresentaram o protótipo do primeiro Sistema Móvel de Realidade
Aumentada, o MARS – Mobile Augmented Reality System (FEINER; et. al. 1997). Ele
utilizava um HMD com rastreador; uma mochila com um computador portátil, GPS e rádio
para acesso à internet sem fio; e um computador de mão.
We describe a prototype system that combines together the overlaid 3D graphics of
augmented reality with the untethered freedom of mobile computing. The goal is to
explore how these two technologies might together make possible wearable
computer systems that can support users in their everyday interactions with the
world (FEINER; et. al.; 1997, p. 74)12.

Com o Touring Machine, o usuário poderia andar pelo campus da universidade de
Columbia e dados de navegação eram mostrados a ele, como legendas para prédios e
edifícios.
11

Nosso método proposto identifica objetos do mundo real e estima sua posição e orientação usando uma combinação de
marcadores visuais e uma câmera de vídeo.
12
Nós descrevemos um sistema protótipo que combina junto os gráficos 3D sobrepostos da Realidade Aumentada com a
liberdade do desprendimento da computação móvel. O objetivo é explorar como essas duas tecnologias podem, juntas, tornar
possíveis os sistemas de computação vestível que podem dar suporte aos usuários nas suas interações diárias com o mundo.
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Ainda em 1997, outra inovação tecnológica importante foi lançada: a câmera para
telefone celular. Mais portátil que as câmeras anteriores, ela poderia ser incorporada em
aparelhos celulares, tornando-os um passo mais próximos de suportar a tecnologia da
Realidade Aumentada. O primeiro aparelho a ser lançado comercialmente com câmera
embutida foi o J-SH04, da Sharp, no ano 2000 (WAGNER, 2011).
Um ano após o desenvolvimento da Touring Machine, foi desenvolvido na
Austrália um sistema portátil de Realidade Aumentada com o objetivo de auxiliar na
navegação terrestre (THOMAS; et. al., 1998). Em uma mochila eram colocados GPS,
compasso e um HMD, configurando o primeiro sistema de navegação em grandes áreas a
utilizar um software de navegação, batizado de “map-in-the-hat”.
The project entails providing visual navigation aids to users. A wearable computer
system with a see-through display, digital compass, and a differential GPS are used
to provide visual cues while performing a standard orienteering task. [...] We are
proposing to extend the use of GPS with an augmented reality user interface. A key
objective of our work is extending augmented reality systems from room size areas
to outdoor environments (THOMAS; et. al., 1998, p. 168)13.

Na área de desenvolvimento de software, um das inovações mais importantes para
a RA foi o lançamento do ARToolKit, uma biblioteca de rastreamento dos seis graus de
liberdade, o que aumentava a velocidade do reconhecimento de imagens e da calibragem dos
objetos virtuais: “We propose a method for tracking fiducial markers and a calibration method
for optical see-through HMD based on the marker tracking” (KATO; BILINGHURST, 1999,
p. 85)14. Essa biblioteca foi disponibilizada livremente na internet, se tornando popular entre
os desenvolvedores e aumentando o número de projetos de RA desenvolvidos. No mesmo
ano, Tobias Höllerer com duas equipes diferentes apresentou dois sistemas de navegação com
Realidade Aumentada, cujas inovações foram a utilização de GPS Cinemático em Tempo
Real (RTK GPS) e um sistema magnético-inercial de orientação, melhorando assim o tempo
de resposta da localização e a precisão com a qual o sistema mostrava as informações ao
usuário e possibilitava seu uso tanto em ambientes fechados quanto abertos (HÖLLERER; et.
al., 1999; HÖLLERER; FEINER; PAVLIK, 1999). Ainda em 1999 houve o lançamento do
primeiro telefone celular com GPS embutido, o Benefon Esc! NR2002. Por ter pouco espaço

13

O projeto implica em prover auxílio visual de navegação para os usuários. Um sistema de computação vestível com um
mostrador transparente, um compasso digital, um GPS diferencial são usados para prover dicas visuais durante a realização
de uma tarefa comum de orientação. [...] Estamos propondo a extensão do uso do GPS com uma interface de usuário de
Realidade Aumentada. O objetivo chave do nosso trabalho é estender os sistemas de Realidade Aumentada de áreas de
quartos para ambientes externos.
14
Nós propomos um método para rastrear marcadores fiduciários, e um método de calibragem para HMD optical see-though
baseado em rastreamento por meio de marcadores.
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na memória interna, ele baixava os mapas à medida que era requisitado pelo usuário, mas já
era possível utilizá-lo para navegação individual (WAGNER, 2011).
Em 2000, Bruce Thomas e sua equipe da Universidade da Austrália
desenvolveram um jogo baseado na tecnologia da RA, sendo uma variação do já conhecido
jogo Quake, o AR-Quake. Era um jogo com perspectiva em primeira pessoa, que utilizava o
sistema de GPS, um compasso digital e rastreamento ótico com marcadores. O jogo
funcionava em ambientes abertos e fechados, respondendo aos movimentos naturais do
usuário. O jogo utilizava como equipamento o sistema de computador Tinmith-4:
Tinmith-4 is a context aware wearable computer system, allowing applications to
sense the position of the user's body and the orientation of the user's head. The
technique we are developing will genuinely take computers out of the laboratory and
into the field, with geographically-aware applications designed to interact with users
in the physical world, not just in the confines of the computer's artificial reality. The
key to this exciting practical technology is augmented reality (AR) (THOMAS; et.
al., 2000, p. 139)15.

No mesmo ano, pesquisadores da Alemanha (REGENBRECHT; SPECHT, 2000,
p. 81-82), desenvolveram um método de transmissão de video sem fio para diminuir o aparato
a ser utilizado pelo usuário, o mPARD (Mobile Passive Augmented Reality Device). Um
computador fixo ficava com o trabalho de processar as imagens e elas eram enviadas via
wireless para uma plataforma móvel. O sistema podia operar em um raio de 300 metros em
ambientes abertos, e trintametros em fechados, e a bateria funcionava por até cinco horas.
The AR system on the computer generates a rendered stream of images (using the
input video stream, e.g. for marker-based tracking and video overlay), which will be
sent back to the receiver part of mPARD with a display connected to it. Two parts
are needed to implement this principle, a stationary one at the host computer and a
mobile part carried by the user (REGENBRECHT, SPECHT, 2000, p. 82)16.

Em 2001, Joseph Newman, David Ingram e Andy Hopper (2001), da
Universidade de Cambridge, apresentaram o BatPortal, um sistema de RA sem fio baseado
em PDA (Personal Digital Assistant). Esse sistema foi inovador, pois era totalmente portátil e
podia calcular a localização do usuário com precisão. A localização era feita pela mensuração
da diferença temporal entre impulsos ultrassônicos emitidos pelo usuário, e a informação

15
Tinmith-4 é um sistema de computação vestível consciente ao ambiente, permitindo às aplicações sentir a posição do corpo
do usuário e a orientação da cabeça do usuário. A técnica que estamos desenvolvendo vai levar os computadores realmente
para fora do laboratório e para o campo, com aplicativos conscientes geograficamente desenhados para interagir com
usuários no mundo físico, não só no confinamento da realidade artificial do computador. A chave para essa excitante e
prática tecnologia é a Realidade Aumentada (RA).
16
O sistema de RA no computador gera um fluxo renderizado de imagens (utilizando a entrada de vídeo, por exemplo para
rastreamento baseado em marcadores e sobreposição de video), o qual será mandado de volta para o receptor do mPARD
com um mostrador conectado a ele. Duas partes são necessárias para implementar esse princípio, um fixo em um computador
hóspede e um móvel, carregado pelo usuário.
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gerada por computador era apresentada na tela do PDA. “[…] we have chosen to concentrate
on allowing the AR user to roam freely within an entire building” (NEWMAN; INGRAM;
HOPPER, 2001, p. 77)17. Os pesquisadores já compreendiam que a capacidade de mobilidade
do sistema era de imensa importância para o usuário final, e que o aperfeiçoamento e
disseminação da RA iria mostrar seu real potencial social. No mesmo ano, Satoh, Anabuki,
Yamamoto e Tamura (2001) da Canon Inc. no Japão apresentaram um sistema híbrido de
rastreamento, utilizando também um giroscópio, que media com uma precisão maior ainda os
movimentos naturais do corpo, o Townwear – Towards Outdoor Wearable navigator With
Enhanced & Augmented Reality. Ainda em 2001, Gerhard Reitmayr e Dieter Schmalstieg da
Universidade de Tecnologia de Viena desenvolveram um sistema móvel de RA que
possibilitava a colaboração entre mais de um usuário, gerando um espaço aumentado comum.
“The combination of mobile computing and collaborative Augmented Reality into a single
system makes the power of computer enhanced interaction and communication in the real
world accessible anytime and everywhere” (REITMAYR; SCHMALSTIEG, 2001, p. 114)18.
Nesse projeto começou-se a ter uma ideia do que poderia vir a ser tornar a RA em um
contexto de colaboração pela internet, considerando o computador como um meio para a
comunicação humana. “Users of mobile AR can engage in spontaneous collaboration
involving manipulation - possibly construction - of complex 3D models” (REITMAYR;
SCHMALSTIEG, 2001, p. 114)19.
Um ano após, em 2002, foi lançado o sistema GEIST, desenvolvido pelos
pesquisadores da Alemanha: Kretschmer, Coors, Spierling, Grasbon, Schneider, Rojas e
Malaka (2002). Era um sistema contador de histórias para ser utilizado em ambientes
históricos ou educacionais. Por meio da RA, prédios antigos não mais existentes, eram
apresentados ao usuário juntamente com informações históricas. A ideia era gerar em quem o
usasse uma sensação dos “fantasmas do passado” (daí seu nome), e enriquecer a experiência
de visitar locais históricos. Foi o primeiro sistema completo e funcional desse tipo. Também
em 2002, Michael Kalkusch (KALKUSCH;et. al., 2002) da Universidade de Viena
apresentou um sistema de RA móvel para ajudar a guiar o usuário por meio de um edifício
não familiar. Esse sistema foi inovador por não utilizar o sistema de GPS, que não poderia ser
usado em ambientes fechados, e não contar com um método ultrassônico como o BatPortal
17

Nós optamos por nos concentrar em permitir que o usuário de RA ande livremente pelo prédio.
A combinação da computação móvel e da Realidade Aumentada colaborativa em um único sistema aumenta o poder da
interação por computador e faz a comunicação no mundo real acessível em qualquer lugar e tempo.
19
Usuários de RA Móvel podem interagir em colaborações espontâneas envolvendo manipulação – e possivelmente
construção – de modelos complexos em três dimensões.
18
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(NEWMAN; INGRAM; HOPPER, 2001), então ele utilizou uma combinação de rastreamento
de inércia e informações geométricas das salas cadastradas, aumentando ainda mais o leque
de possibilidades que poderiam ser exploradas pelos desenvolvedores de RA. No mesmo ano,
Leonid Naimark e Eric Foxlin (2002) apresentaram um rastreador híbrido portátil e com baixo
consumo de bateria, mixando o sistema visual e inercial. Sua inovação era possibilitar o
rastreamento em grande escala, como um edifício inteiro, em um sistema de baixa potência,
como um PDA ou um telefone celular, não necessitando de um computador.
Em 2003, Cheok (CHEOK; et. al., 2003) e uma equipe de pesquisa da
Universidade de Cingapura criaram um jogo que foi batizado de Human Pacman. Este jogo
foi o primeiro interativo, ubíquo e móvel construído sobre o sistema de GPS e sensores de
inércia. Funcionava como sua versão computadorizada, mas os fantasmas e pacmans eram
substituídos por jogadores humanos que interagiam com objetos físicos e equipamentos
através de uma conexão via bluetooth. Foi um jogo pioneiro, que reuniu fisicalidade,
mobilidade, interação social e computação ubíqua. Neste mesmo ano, Ramesh Raskar et al.
(RASKAR; et. al, 2005) apresentaram um protótipo de equipamento portátil de projeção para
RA: o iLamps. O projetor manual podia determinar e responder à geometria da superfície na
qual estava sendo projetada, assim mesclando as imagens virtuais às reais. Os projetores
mostravam grande potencial em criar novos meios de interagir com as informações do
cotidiano, e com seu aperfeiçoamento e o aumento de sua portabilidade, ele seria facilmente
incorporado pelos usuários (RASKAR;et. al., 2005, p. 9). Ao mesmo tempo, Daniel Wagner e
Dieter Schmalstieg (2003) apresentaram um sistema de navegação em ambiente interno que
dependia exclusivamente do próprio PDA para funcionar, um sistema mais independente que
todos os anteriores já desenvolvidos:
The project exploits the ready availability of consumer devices with a minimal need
for infrastructure. The application provides the user with a three-dimensional
augmented view of the environment. Our system achieves good overlay registration
accuracy by using a popular marker-based tracking toolkit (ARToolKit), which runs
directly on the PDA (WAGNER, SCHMALSTIEG, 2003, p. 127)20.

Também em 2003 foi lançado o primeiro telefone celular comercial com um jogo
de RA, o Siemens SX1, que rodava o Mozzies. O jogo, que consistia em mover o telefone
pelo ar para matar mosquitos virtuais, ganhou o título de melhor jogo mobile neste ano

20

O projeto explora a pronta disponibilidade de dispositivos de consumidores com uma configuração mínima de
infraestrutura. Essa aplicação provê ao usuário uma visão aumentada em três dimensões da realidade. Nosso sistema obtém
boa sobreposição e um registro preciso por usar um popular conjunto de ferramentas baseado em marcadores, o (ARToolKit),
que funciona diretamente em um PDA.
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(WAGNER, 2011).
Em 2004 um dos maiores passos no desenvolvimento rumo a uma Realidade
Aumentada Móvel totalmente funcional foi dado por Möhring, Lessig e Bimber (2004) na
Universidade Bauhaus, na Alemanha. Eles desenvolveram o primeiro sistema de RA em um
telefone celular comercial. Este sistema suportava a detecção e diferenciação de diferentes
marcadores 3D, e mostrava objetos virtuais em tempo real. O diferencial desse sistema era
possibilitar uma leitura correta dos marcadores 2D e 3D, mesmo considerando a qualidade
pobre das câmeras de celular da época. A partir daí já foi possível produzir e comercializar
RA em celulares para consumidores comuns. Em um aperfeiçoamento desse sistema, Michael
Rohs e Beat Gfeller (2004) de Zurique criaram um sistema de marcadores 2D adaptado para
câmeras de telefones celulares.
No ano de 2005 outro grande passo foi dado: Anders Henrysson (HENRYSSON;
BILINGHURST; OLLILA, 2005) transportou o sistema de desenvolvimento ARToolKit para
o Symbian, o sistema operacional de celulares da fabricante Nokia. No ano seguinte, Gerhard
Reitmayr e Tom Drummond (2006), de Cambridge lançaram um sistema de rastreamento
híbrido para ambientes abertos, aumentando a precisão do registro, melhorando assim a
navegação consideravelmente.
Traditionally, AR systems developed for outdoor use rely on GPS for position
measurements and magnetic compasses and inertial sensors for orientation. While
GPS has satisfactory accuracy and performance in open spaces, its quality
deteriorates significantly in urban environments. Both the accuracy and the
availability of GPS position estimates are reduced by shadowing from buildings and
signal reflections. Similarly, inertial sensors are prone to drift and magnetic sensors
are disturbed by local magnetic fields encountered in urban environments. A
computer vision-based localization component can provide both accurate
localization and robustness against these environmental influences (REITMAYR;
DRUMMOND, 2006, p. 109)21.

Neste mesmo ano, a Nokia lança o Mara, um aplicativo de RA para navegação. O
protótipo sobrepõe a imagem de satélite com gráficos e textos em tempo real, mostrando os
arredores da localização do usuário (WAGNER, 2011).
Mais recentemente, em 2007, Georg Klein e David Murray da Universidade de
Oxford (2007) apresentaram um sistema de rastreamento e mapeamento robusto em tempo

21

Tradicionalmente, sistemas de RA desenvolvidos para uso externo dependem do GPS para medições de posicionamento,
além de compassos magnéticos e sensores inerciais para orientações. Enquanto o GPS tem uma precisão satisfatória em
ambientes abertos, sua qualidade se deteriora significativamente em ambientes urbanos. Tanto a precisão quanto a
disponibilidade do posicionamento por GPS são perturbados por sombras causadas por prédios e sinais refletidos.
Similarmente, sensores inerciais podem mudar e sensores magnéticos são perturbados por campos magnéticos encontrados
em ambientes urbanos. Um componente de localização computadorizada baseada em visão pode dar tanto localização precisa
quanto robusta contra essas influências ambientais.
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real para estimar a localização da câmera em um ambiente desconhecido, não previamente
mapeado, ao contrário de todos os sistemas desenvolvidos anteriormente. Assim, era possível
um sistema reconhecer e responder a um ambiente totalmente inédito a ele. No ano seguinte, a
empresa Mobilizy lançou o browser (navegador) Wikitude, um aplicativo que combinava
informações de GPS e compasso com entradas da enciclopédia colaborativa on-line
Wikipedia. As informações eram sobrepostas às imagens da câmera de smartphones com
sistema operacional Android em tempo real, mostrando informações que estivessem ligadas
ao espaço (WAGNER, 2011).
Em 2009, Morrison e uma equipe multinacional conduziram um estudo a respeito
do uso da Realidade Aumentada na navegação, e concluíram que a RA facilita a criação de
locais ao proporcionar uma constante necessidade de se referir ao espaço físico. Os estudos de
campo mostraram que o potencial maior dos mapas com RA é seu uso enquanto ferramenta
colaborativa (MORRISON;et. al., 2009, p. 1889). Neste ano também foi lançado o browser
Layar, pela SPRXmobile, uma variação do Wikitude. O Layar usa o mesmo sistema que o
Wikitude, GPS e compasso, mas oferece um maior leque de camadas que o usuário pode
escolher para sobrepor à imagem da câmera real (WAGNER, 2011).
A Microsoft lançou um dos periféricos de entrada mais promissores para a
Realidade Aumentada no ano de 2010. O Kinect, originalmente uma extensão para o vídeo
game Xbox 360, vêm sendo usado para a captação de movimentos em geral também na RA.
Por meio de sensores de vídeo, áudio, e sensores de profundidade infravermelhos, o aparelho
detecta os movimentos do usuário sem a necessidade de nenhum acessório colocado sobre o
corpo, representando seus movimentos em um avatar na tela (XBOX, 2011).
Em 2011, Lee et al., da Universidade Chung-Ang da Coréia, desenvolveram um
sistema de rastreamento que dispensa o uso dos códigos 2D, podendo rastrear qualquer
superfície plana com um padrão de imagem, mesmo que ela fique fora da área sensível da
câmera (LEE;et. al., p. 9). Do mesmo modo, uma equipe de pesquisa da Nokia desenvolveu
um programa que reconhece formas geométricas na paisagem sem conhecer previamente o
ambiente, para assim facilitar a experiência em larga escala em ambientes despreparados para
a Realidade Aumentada (KORAH, WITHER, TSAI, AZUMA, 2011, p. 183). Outros estudos
mais recentes propõem a inclusão de câmeras sensíveis a infravermelho, para captar
informações antes perdidas (JANG; et. al., 2011, p. 569).
Algumas experiências com desenvolvimentos em Realidade Aumentada também
são feitas no Brasil, como,por exemplo, uma equipe da Universidade Federal de Goiás, que
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desenvolveu em 2011 um uso da RA para a modificação de objetos, substituindo sua imagem
real por uma modificada por computador de maneira bastante realista (LEÃO; et. al, 2011, p.
259).
Já em 2012, a empresa Google apresentou um conceito para uma tecnologia de
Realidade Aumentada que uniria seus dispositivos móveis com a sua rede social, o Google+.
O Project Glass22 uniria Realidade Aumentada com o compartilhamento das redes sociais,
tudo com o uso de um dispositivo de Head Up Display.

Ilustração 8. Protótipo Project Glass

1.5 EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

De acordo com Alex Young (apud BUTCHART, 2011, p. 35), alguns modos de
interação emergiram de todo esse desenvolvimento da tecnologia da Realidade Aumentada, e
o modo pelo qual o usuário acessa as informações disponibilizadas a ele na RA determina que
tipo de experiência ele terá. Young categoriza as experiências pelo nível de privacidade,
campo de visão e habilidade de distribuir a experiência.

22

https://plus.google.com/111626127367496192147/posts
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Ilustração 9. Diagrama da experiência do usuário.
usuário Fonte: Butchart (2011, p.36)
36)

Pública, é possível haver mais de um espectador, pois a imagem é
Na experiência Pública,
projetada em uma superfície pública e visível. Uma câmera rastreia o local e outra alimenta a
visão da realidade.
idade. Como a experiência requere projeção, a distribuição comercial deste tipo
de tecnologia é limitada,, pelo peso e tamanho do equipamento. Já a experiência Íntima,
envolve normalmente um computador de mesa, ou um portátil, equipado com uma webcam. O
usuário
ário pode imprimir em casa um marcador 2D,
2 , ou interagir diretamente com a câmera,
como um espelho. É possível que haja mais de um espectador, mas em geral somente uma
pessoa de cada vez consegue interagir como sistema. Para os usuários de smartphone,
smartphone esse
tipo de experiência se torna um pouco mais difícil, devido à ausência de impressora e a
câmera do celular normalmente ser do lado oposto ao da tela. A experiência Pessoal envolve
o usuário segurar um dispositivo móvel com câmera e tela embutidos. Essa expe
experiência é
dominante nos smartphoness por sua fácil distribuição,
distribuição porém fica
ica limitada a até duas pessoas.
A experiência Privada envolve apenas um participante utilizando um HMD.. Poucos sistemas
destes existem hoje comercialmente (YOUNG apud BUTCHART, 2011).
Joe Lamantia (apud
apud BUTCHART, 2011, p. 37) descreve ainda alguns padrões de
uso que vêm se destacando no meio comercial de Realidade Aumentada:
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• Padrão Tricorder: batizado em homenagem ao seriado Jornada nas Estrelas,
nesse padrão o usuário precisa segurar seu dispositivo móvel em frente ao corpo, olhando para
ele e apontando a câmera para o horizonte. Apesar de ser um dos padrões mais utilizados,
ultimamente tem sido fortemente criticado por estudiosos:
You look completely ridiculous when you use it. Seriously. People take pictures all
the time with their mobile phones. It’s a simple, quick task. But using an AR app is
confusing and time-consuming. You have to maintain the phone’s direction and
camera angle otherwise you lose the details on your screen (KLEIN, 2010)23.

• Padrão Heads-up display: ou padrão “olhando para frente”. É quando o
conteúdo é projetado em uma superfície do mundo real de modo que a informação é mostrada
sem que você nunca tenha que desviar o olhar do horizonte.

• Padrão Xadrez holográfico (holochess): batizado em homenagem ao filme
Guerra nas Estrelas, é o uso de um modelo 3D, animação ou gráfico ancorado a um marcador
2D ou um padrão no mundo real.

• Padrão visão Raios-X: nesse padrão a RA simula que o usuário pode ver
através de objetos normalmente opacos, para revelar detalhes internos, representados por
modelos 3D (LAMANTIA apud BUTCHART, 2011, p. 38).
Steuer (1995) diz que a chave para entender a experiência humana da Realidade
Virtual, que podemos estender para a Realidade Aumentada, é a presença. Para ele, a presença
(ou telepresença) é o que define o tipo de experiência que o usuário tem no mundo real, e
também nos ambientes mediados e controlados por processos mentais, por meio dos
periféricos de entrada. A presença é uma sensação natural, mas que pode ser recriada
artificialmente por meio de imagens sintéticas. Para isso, a vivacidade, que é diretamente
influenciada pela qualidade das imagens é fundamental, assim como a rapidez na resposta das
entradas de movimento. Machado (2007, p. 195) define o usuário dos dispositivos de RV
como um sujeito agenciador, que dialoga e interage com as imagens. Além do olho e do
ouvido, agora o corpo inteiro comanda os processos de agenciamento.
André Lemos (2004), pensando na relação entre cibercultura e cidade, fala do
surgimento de uma nova fase da sociedade da informação no século XXI, com a
popularização da internet móvel e computação sem fio (com a internet), principalmente por
meio dos telefones celulares. A vivência no espaço urbano e a forma de consumir informação

23

Você parece completamente ridículo quando o usa. Sério. Pessoas tiram fotos toda hora com seus telefones celulares. É
uma tarefa simples e rápida. Mas usar um aplicativo de RA é confuso e consome tempo. Você precisa manter a direção do
telefone e o ângulo de câmera senão perde os detalhes na tela.
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estão em transformação, e a RA pode ser um dos fatores que impulsionam esta mudança. Ele
chama esta fase de a Era da Conexão, cuja tecnologia está baseada principalmente na
mobilidade e na computação ubíqua. Uma das particularidades desta Era é a relação íntima
que a cidade passa a ter com as redes telemáticas. As conexões sem fio proporcionam um
acesso nômade à internet e uma conectividade permanente por meio dos telefones celulares,
possibilitando o acesso à informação a qualquer tempo e em qualquer lugar. A RA adiciona
ainda mais uma camada de informação ao ambiente urbano, tornando o acesso à informação
mais intuitivo e natural que nunca. Lemos (2004) diz ainda que o telefone celular tornou-se
uma espécie de “teletudo”, um equipamento que reúne telefone, máquina fotográfica, TV,
jornal, GPS, etc... Assim, aparecem práticas híbridas entre o espaço físico e o espaço
eletrônico, chegando a haver a fusão das duas na tela do celular. A Era da Conexão parece
estar colocando em sinergia espaço virtual, espaço urbano e mobilidade.

1.6 REALIDADE AUMENTADA MÓVEL

Os últimos dois anos foram decisivos para o desenvolvimento da RA móvel com a
convergência de hardware, software, serviços e base de dados em um só aparelho(ISMAR,
2009). Seguindo a tendência do wearable computing, os celulares atualmente estão adquirindo
cada vez mais funções e se tornando mais acessíveis. Assim,um número maior de usuários vai
ter acesso a máquinas móveis capacitadas para utilizar aplicativos de RA. Conforme
Cavallini, Xavier e Sochaczewki (2010, p. 88), cerca de 19 milhões de smartphones estavam
teoricamente aptos a rodar aplicações de RA em 2010, e demoraria cerca de 45 dias para
viabilizar um projeto comercial com essa tecnologia. Já na Ásia, a RA já é amplamente
utilizada pelos usuários comuns. Existe nessa ferramenta muito potencial a ser explorado. Os
celulares atuais, equipados com câmeras, telas de alta resolução, banda larga 3G e GPS são
então dispositivos móveis perfeitos para a utilização da RA. Nada mais natural que apontar
uma câmera para algo, e assim demonstrar seu interesse em obter mais informações a respeito
daquilo (TAKACS et al, 2008, p. 1).
Papagiannakis et. al. (2008, p. 1) definem a Realidade Aumentada Móvel como o
ponto de encontro entre a Realidade Aumentada, a computação ubíqua e a computação
vestível. Se inspirando na definição de Azuma (1997) para Realidade Aumentada, trazem uma
semelhante para a RA Móvel (PAPAGIANNAKIS;SINGH;MAGNENAT-THALMANN,
2008, p. 2):
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1. Combina objetos reais e virtuais em um ambiente real
2. Funciona em tempo real e em modo mobile
3. Registra objetos reais e virtuais
4. O aumento é baseado em objetos em três dimensões dinâmicos

Höllerer e Feiner (2004, p. 2) listam as tecnologias necessárias para tornar
possível a RA Móvel: tecnologias de rastreamento global, comunicação sem fio,computação
baseada em localização, computação baseada em serviços e wearable computing. O
dispositivo precisa ter uma plataforma capaz de gerar e gerenciar as imagens virtuais a serem
sobrepostas à imagem real. O registro deve ser preciso, seja utilizando o sistema de GPS, base
de dados acessada por banda larga 3G, rastreamento por meio de imagens do ambiente, ou
outros. Para isso o ideal é que o aparelho possua tanto GPS quanto bússola e, sem dúvida,
uma câmera e uma tela de resolução razoável.
Um sistema bem sucedido de RA Móvel deve ter seu foco no uso do sistema em
vez de equipamento de computação. O usuário não deve estar totalmente consciente da
presença do equipamento, e para isso ele deve ser leve, vestível ou móvel
(PAPAGIANNAKIS;SINGH; MAGNENAT-THALMANN, 2008, p. 2). Os equipamentos
mais recomendados para a realização da RA Móvel são smartphones, telefones celulares,
tablets e PDAs, com atenção especial para os smartphones:
Currently mobile phones are the most widely used device. Hence, their usage in
mobile AR systems would allow extending even more their range of applications
and capabilities. Smartphones are fully featured high-end mobile phones featuring
PDA capabilities, so that applications for data-processing and connectivity can be
installed on them (PAPAGIANNAKIS; SINGH; MAGNENAT-THALMANN,
2008, p. 3-4)24.

Esses aparelhos rodam sistemas operacionais, como o Android, Symbian e iOS, o
que permite ao usuário final instalar os programas de Realidade Aumentada com facilidade.
A solução para o problema de obter um rastreamento leve e eficaz mesmo em
câmeras de baixa resolução foi solucionado pela equipe de Möhring, Lessig e Bimber em
2004, com o Light-Weight Optical Tracking (Rastreamento Ótico Leve). O sistema de

24
Atualmente telefones celulares são o dispositivo mais utilizado. Além disso, sua usabilidade em sistemas de RA móvel
pode permitir estender ainda mais sua área de aplicações e capacidades. Smartphones são aparelhos de última geração com
todas as funcionalidades de um PDA, então aplicações para processamento de dados e conectividades podem ser instalados
neles.
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rastreamento leve, em vez de rastrear toda a imagem, busca padrões específicos, funcionando
da seguinte maneira: cada quadro é escaneado continuamente em linhas paralelas a cada
número x de pixels; quando um padrão inesperado de cor aparece na imagem em duas
varreduras sucessivas, o computador constrói o contorno da forma detectada, pixel a pixel; o
resultado é um eixo em uma dimensão; os outros dois eixos são marcados por proximidade
com o primeiro; os resultados são os três eixos das três dimensões; conforme os eixos são
escaneados, sua largura e centro são estimados e todos são fundidos em um só (MÖHRING et
al, 2004, p. 1-2). Com esse sistema, o computador pode sobrepor com exatidão a imagem
virtual previamente construída, mesmo com um processador de pequeno porte e câmera com
baixa resolução, como as de celular. O sistema mais utilizado de rastreamento móvel ainda é o
GPS, mas ele tem uma precisão entre três e dez metros, que pode ser aumentada na utilização
de estações terrestres, crescendo para dois a cinco metros (PAPAGIANNAKIS; SINGH;
MAGNENAT-THALMANN, 2008, p. 9). O uso do sinal das torres de celular também é uma
possibilidade:
Another upcoming solution is locating users by triangulating signals of their GSM
mobile phones. However, the accuracy of this localization method is quite crude and
subject to huge variations. In particular in rural areas with wide phone ID cells the
accuracy is not acceptable. With the advent of the third generation mobile standard
UMTS, the accuracy of localization will improve significantly (PAPAGIANNAKIS;
SINGH; MAGNENAT-THALMANN, 2008, p. 9)25.

1.7. TENDÊNCIAS DE USO

Neste trabalho, percebemos que o uso atual da Realidade Aumentada tem pendido
para aplicativos de navegação em dispositivos móveis e no aproveitamento do código 2D para
jogos e campanhas publicitárias – usadas principalmente na câmera do computador. Estes
usos se afastam da utopia imaginada pelos seus primeiros criadores, de auxiliar o ser humano
em todas as suas tarefas, fornecendo informações importantes a qualquer momento. Porém,
seu uso nos telefones celulares pode trazer grandes mudanças para o modo como encaramos
as informações e sua relação com o espaço urbano, mudanças estas que devem ser
acompanhadas de perto. Isto somado à expansão da rede sem fio e o barateamento dos
celulares mais potentes, poderemos ver uma grande transformação no modo como acessamos
as informações no futuro.

25

Outra solução vindoura é localizar usuários pela triangulação dos sinais dos seus sinais GSM dos telefones celulares.
Contudo, a precisão desse método de localização é cru e sujeito a enormes variações. Particularmente em áreas rurais com
grande distância entre as torres a precisão não é aceitável. Com o advento da terceira geração de telefones padrão UMTS, a
precisão da localização vai aumentar significativamente.

37

Papagiannakis et al. (2008) divide as tendências de uso da Realidade Aumentada
nos

seguintes grupos:

Aplicativos

com

Personagens Virtuais, Herança

Cultural,

Entretenimento e Jogos, Navegação e Orientação Geográfica, Montagem e Design
Colaborativo e Manutenção e Inspeção Industrial. Nestes usos, a computação auxilia o
usuário a realizar alguma tarefa, porém de maneira não-invasiva, se adaptando ao ambiente
humano (PAPAGIANNAKIS; SINGH; MAGNENAT-THALMANN, 2008, p. 12).
O que Papagiannakis et al. Consideram como Aplicativos com Personagens
Virtuais são programas que mesclam em um mesmo ambiente personagens reais e virtuais,
principalmente na indústria cinematográfica. A maioria dos filmes não faz uso da tecnologia
em tempo real no momento da produção, mas sim realiza um trabalho de pós-produção para
gerar o efeito especial. Outro uso desta interação entre pessoas reais e personagens em três
dimensões são os sistemas de RA que permitem ao usuário “testemunhar” personagens do
passado em tamanho real reencenando eventos históricos nos locais em que eles aconteceram
(PAPAGIANNAKIS;SINGH; MAGNENAT-THALMANN, 2008, p. 13).
Na Herança Cultural os sistemas de Realidade Aumentada Móvel podem ser
usados para reencenar eventos importantes com personagens em 3D, como citado
anteriormente, ou podem ser utilizados como meio de reerguer edifícios virtualmente, e exibir
heranças intangíveis, como cerimônias e costumes. A Realidade Aumentada Móvel já foi
usada em Olímpia na Grécia, para a visualização dos edifícios não mais existentes, e em
Pompeia, Itália, para ver moradores vivos da antiga cidade (VLAHAKIS et al., apud
PAPAGIANNAKIS; SINGH; MAGNENAT-THALMANN, 2008, p. 13).
Os sistemas de RA Móvel sempre foram utilizados amplamente para navegação e
orientação geográfica, sendo esse um dos usos que mais requer seu bom funcionamento.
Diferentes tipos de tecnologia são requisitados para a navegação em ambientes fechados ou
abertos, mas a RA Móvel utilizando o smartphone geralmente funciona melhor quando em
espaços abertos, para que haja uma melhor captação do sinal do GPS. Alguns protótipos
citados anteriormente possibilitavam a navegação em ambientes fechados, mas essa
tecnologia não é encontrada nos telefones celulares usados para RA atualmente. Interessados
nessa aplicação bastante útil da RA Móvel, algumas empresas lançaram os chamados
browsers de Realidade Aumentada, que são facilitadores entre o usuário e os pontos de
interesse, que funcionam somente em smartphones. Cada browser mostra para seu usuário
informações que concernem a ele na paisagem, e assim ele pode ser orientar no espaço até
encontrar o ponto de seu interesse. Vejamos cada um dos mais utilizados:
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• O Junaio é um browser desenvolvido pela empresa alemã Metaio. Ele é capaz
de renderizar objetos 3D, realiza rastreamento baseado na localização e faz reconhecimento
de imagem com e sem o marcador 2D.

• O Layar foi o primeiro browser de RA, lançado por uma empresa de Amsterdã,
e é o mais promissor dos aplicativos de RA para smartphone, pois permite aos
desenvolvedores facilmente publicarem seu próprio conteúdo, separando-os em canais, as
Layars (trocadilho com camadas).

• Sekai Camera foi produzido pela empresa japonesa Tonchidot Corporation, e
se considera um aplicativo de rede social, permitindo ao usuário publicar seu próprio
conteúdo, como fotos, imagens e mensagens de texto para que seus amigos descubram e
comentem.

• O WikitudeWorlds é um browser de uso genérico criado pela empresa alemã
Mobilizy. Ele realiza rastreamento baseado na localização e suporta imagens em 2D, além de
ter o sistema mais aberto a desenvolvedores.

• LibreGeoSocial Source é browser protótipo para o sistema operacional
Android e utiliza rastreamento baseado na localização e pode fazer reconhecimento visual.
Suporta rede social e tageamento (BUTCHART, 2011, p. 6-8). Ben Butchart (2011, p. 9), em
seu relatório sobre a tecnologia da Realidade Aumentada para smartphones, desenvolve uma
tabela comparativa entre os browsers de Realidade Aumentada – Ver Anexo 1.
Papagiannakis et al. (2008) classifica ainda as RAs na categoria Entretenimento e
Jogos. Alguns jogos foram criados durante o desenvolvimento técnico da Realidade
Aumentada, como o Pacman e o ArQuake, em geral em primeira pessoa. Hoje existe uma
série de jogos disponíveis para serem baixados que funcionam plenamente em smartphones,
como o jogo ARhrrr26,que utiliza um marcador 2D como mapa. A cidade em 3D é projetada
sobre o código em duas dimensões. O jogador atua em primeira pessoa, sobrevoando a cidade
e dando toques na tela para atirar nos zumbis. Balinhas coloridas colocadas sobre o código
impresso também participam do jogo como bombas de diversos tipos, aumentando mais ainda
a interação real-virtual.
O outro grupo de usos para a Realidade Aumentada Móvel de Papagiannakis et al.
(2008) é a Montagem e Design Colaborativo. Em aplicações multiusuário, é possível
trabalharem conjunto em um projeto de design, principalmente associado a programas de

26

ARhrrrr - An augmented reality shooter. Produção de Georgia Tech Augmented Environments Lab e Savannah. Disponível
em <http://www.youtube.com/watch?v=cNu4CluFOcw>. Acesso em 12/05/2011.
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design de projetos como o CAD industrial. Ao mesmo tempo, vários usuários podem revisar
modelos arquitetônicos complexos em 3D ou projetos da indústria automotiva
(PAPAGIANNAKIS; SINGH; MAGNENAT-THALMANN, 2008, p. 13). Semelhante a esse
uso é o de Manutenção e inspeção, que dá ao funcionário uma visão aumentada dos itens a
serem verificados (PAPAGIANNAKIS, SINGH, MAGNENAT-THALMANN, 2008, p. 14).
É necessário dar ênfase a mais grupos de usos para a Realidade Aumentada não
previstos por Papagiannakis et al. (2008): Educação, Comunicação e Marketing. O uso da RA
na educação ainda é modesto, porém muito promissor. A RA pode ser usada para treinamento,
no qual o usuário recebe instruções passo a passo para completar uma tarefa, e o sistema o
ajuda a tomar decisões e conhecer melhor as etapas. Em geral é feito utilizando um HMD.
O aprendizado também pode ser feito por meio da descoberta, na qual o usuário
traça sua rota para o aprendizado ao acessar informações virtuais de forma aleatória pela sua
própria iniciativa. Aplicativos como o Google Sky Map, que mostra as constelações em RA
dão suporte a este estilo de aprendizagem.
Outras opções são sistemas de simulação de personagens e edifícios como os
citados anteriormente. Jogos também podem ser educativos, um exemplo é o Click!Online
AR Game, no qual os alunos participavam como “agentes”, resolvendo mistérios biológicos e
ambientais em uma escola de espiões fictícia. O uso de modelos 3D para a compreensão de
fenômenos complexos é um dos usos da RA para a educação, proporcionando ao estudante
um aprendizado mais dinâmico e interessante a respeito de conceitos muitas vezes abstratos,
como microbiologia e geologia. Códigos de rastreamento 2D podem ser inclusos em livros,
aumentando as possibilidades de visualização, compreensão e engajamento do usuário
(HAMILTON, apud BUTCHART, 2011, p. 42-49).
Consideramos que as áreas de Comunicação e Marketing são as que mais
mostram potencial de exploração e desenvolvimento da tecnologia da RA. Pelo grande
crescimento comercial que os telefones celulares têm mostrado, a tendência é que os usuários
queiram aproveitar toda a capacidade de seus aparelhos e que as empresas usem a tecnologia
para divulgar produtos, serviços ou ideias. Nesse contexto percebemos três direções básicas
que as empresas têm tomado para abordar seu público-alvo por meio da RA: Os já citados
browsers de RA, realizando interface com outros meios e ponto de venda, e o Advertainment.
Nos browsers de RA, as empresas anunciantes podem “adquirir” virtualmente a
localidade, deixando-a em destaque na paisagem virtual, chamando a atenção do usuário.
Mies (2010, p. 26) aponta, no entanto, que o excesso de locais marcados pode irritar os

40

consumidores e assim afastá-los do uso da ferramenta. Um bom exemplo de campanha bem
sucedida foi a realizada pela banda Rolling Stones no Layar. Os usuários eram chamados a
marcar os locais de sua preferência com o pôster de seu recém relançado álbum, promovendoo assim na paisagem virtual27. O mais interessante do uso de comunicação desses browsers é
a possibilidade de interação entre os usuários, com suas mensagens sempre ligadas de alguma
forma ao espaço físico que compartilham virtualmente. Comentários podem ser registrados
sobre um estabelecimento específico, e outros podem utilizar este como uma forma de saber
mais sobre o espaço que estão explorando, acrescentando uma outra camada compartilhada
sobre a realidade física. Spohrer (1999, p. 602) destaca essa possibilidade como uma
tendência natural da evolução da tecnologia por meio do conceito de WorldBoard:
What if we could put information in places? More precisely, what if we could
associate relevant information with a place and perceive the information as if it were
really there? WorldBoard is a vision of doing just that on a planetary scale and as a
natural part of everyday life28.

Apesar de o conceito visionário de WorldBoard, proposto nos anos 90, nunca ter
se concretizado como uma rede mundial de informações geolocalizadas e compartilhadas, os
browsers de RA hoje representam uma boa alternativa, e fornecem praticamente as mesmas
possibilidades de uso e compartilhamento. Para Spohrer (1999, p. 619), o WorldBoard (ou a
RA) pode ser entendido tanto como um meio de comunicação quanto como uma nova
ferramenta de percepção, dando assim a oportunidade para empresas criarem informações
patrocinadas vinculadas a espaços específicos.
A Realidade Aumentada também é utilizada como um complemento interessante
de campanhas publicitárias, podendo ser dividida em promoção on-line, experimentação de
produto, packaging e interação com o ponto de venda. Como interface com o ponto de venda,
há o exemplo recente de uma campanha da WWF, que comercializou camisetas com um
código em duas dimensões, que, ao serem posicionadas frente a um monitor com câmera
simulavam o abatimento a tiros da pessoa que a estava usando (MEREL, 2010). Como
experimentação de produto, a empresa Ray Ban29 fornece no site um espelho virtual, no qual
o consumidor pode experimentar os óculos da marca por meio da RA. Seguindo essa linha
mais funcional, a empresa de transporte USPS30 também dá ao consumidor a possibilidade de

27

http://www.exileonyourstreet.com/
E se nós pudéssemos colocar informações nos lugares? Mais precisamente, e se nós pudéssemos associar informações
relevantes com um lugar e perceber a informação como se ela estivesse realmente lá? O WorldBoard é a visão de fazer
exatamente isso em uma escala planetária como se fosse uma parte natural da vida cotidiana.
29
http://www.ray-ban.com/brazil/science/virtual-mirror
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http://www.youtube.com/watch?v=jCcZX8qGAX0&feature=player_embedded
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experimentar os tamanhos de suas caixas padronizadas por meio da RA, e assim escolher o
tamanho ideal pela tela do computador. A empresa de design de móveis francesa, Achat
Design31, fornece no site a opção da visualização dos móveis no ambiente do cliente por meio
da RA. O site faz a simulação dos móveis e ainda oferece a opção de apagar os móveis
antigos do ambiente. A Zugara32, empresa de desenvolvimento pioneira da Realidade
Aumentada como forma de experimentação criou e aprimorou o WebCam SocialShopper33,
que permite ao consumidor visualizar modelos 3D das roupas no próprio corpo.
O Packaging também é outro modelo bastante utilizado pelas empresas ao utilizar
a RA. Por meio de marcadores 2D ou de imagens, o consumidor pode acessar algum conteúdo
exclusivo utilizando a imagem impressa na embalagem. A Realidade Aumentada como um
todo pode ser pensada como um Advertainment. Por ainda ser uma novidade tecnológica, é
comum o usuário se divertir na sua utilização, e as empresas tendem a utilizar essa
característica para promover seu uso. Mas há um exemplo que se aproxima mais do
Advertainment puro: a divulgação do filme Transformers: a Vingança dos Derrotados, com o
site We Are Autobots. Nele, o usuário poderia simular sobre seu rosto, em 3D, a máscara dos
personagens do filme (MERIGO, 2009).
O desenvolvimento da Realidade Aumentada foi rápido, e percebemos que cada
vez mais ela está se integrando aos hábitos da sociedade ocidental, e até da brasileira (já tendo
sido absorvido em outras culturas, como a asiática). Por isso, é importante que essa tecnologia
seja acompanhada por estudos que reflitam sobre as consequências sociais ou filosóficas do
uso deste tipo de interação baseada em uma tecnologia geolocalizada, em vez de apenas
estudos que descrevam incrementos na parte física dos equipamentos. Essa é a tarefa das
ciências sociais, e neste trabalho veremos alguns conceitos adiante que nos ajudarão a realizar
esta reflexão.

31

http://www.achatdesign.com/
http://www.zugara.com/
33
http://www.webcamsocialshopper.com/
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2 CULTURA E NOVAS TECNOLOGIAS
A cultura, assim como a tecnologia, vem sendo considerada um dos grandes
assuntos dos séculos XX e XXI, com sua expansão e domínio cada vez mais crescentes por
sobre as atividades, instituições e práticas da humanidade. Stuart Hall (1997) nos traz a
expressão “centralidade da cultura” para destacar a forma como a cultura penetra na vida
social contemporânea, mediando tudo. Com o desenvolvimento das redes de comunicação em
massa, a cultura nunca esteve tão em voga. A ideia de cultura pode ser considerada um tanto
quanto problemática, pensando suas muitas variações e usos. Normalmente separada da noção
de natureza, a cultura não deixa de ser uma variação da mesma, uma modificação do que
cresce espontaneamente (EAGLETON, 2005, p. 13), e muitas vezes a própria tecnologia é
pensada nos termos da modificação da natureza. Neste caso, tanto a cultura quanto a
tecnologia podem ser consideradas tentativas da humanidade de superar aquilo que os torna
parte da natureza e se diferenciar do resto do mundo.
As tecnologias de informação colaboraram é certo para formar uma imagem do
homem, mas por isso mesmo sempre são veículo, mais do que uma filosofia, de um
projeto de construção do mundo, que precisa ser pensado em seu alcance nãotecnológico (RUDIGER, 2002, p. 20).

Ora, se ambos os fenômenos são facilmente detectáveis na vida quotidiana, e
ambos são considerados de grande influência e importância, nada mais natural que exista um
ramo do conhecimento dedicado a estudar a união destas duas: a cibercultura. “Todo o
impacto da cibercultura está na simbiose paradoxal entre tecnicidade e socialidade” (LEMOS,
2010, p. 78). A compreensão do espaço e do tempo na comunicação, trazida pelas novas
tecnologias, influi diretamente no acesso e na compreensão que as várias camadas da
sociedade podem ter sobre a informação e o conhecimento; modificam os modos de vida, e
por isso, também a cultura. Lévy (2003, p. 183) nos adianta que a revolução contemporânea
das comunicações é apenas uma das dimensões de uma mutação antropológica maior que vem
acontecendo, acompanhada de mudanças políticas, econômicas e sociais.
As novas tecnologias determinam ou são determinadas pela cultura? De acordo
com Pierre Lévy (1999, p. 25), o crescimento das novas tecnologias pode ser uma
consequência natural do desenvolvimento da humanidade. Por isso, a tecnologia é produzida
dentro de uma cultura e a sociedade aprende a se condicionar de acordo com ela, mas não é
determinada por ela. A tecnologia não deve ser pensada como algo à parte da cultura, pois é o
produto de seres humanos buscando resolver problemas e fazer as coisas funcionarem mais
eficientemente. A tecnologia é essencialmente cultural (ADAM, 2008, loc. 358-60). Pensando
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assim, convém retomar o histórico da técnica na humanidade para verificar esse
desenvolvimento.
André Lemos (2010, p. 52) divide a história do desenvolvimento tecnológico
mundial em três grandes fases: a fase da indiferença (até a Idade Média), a fase do conforto
(Modernidade) e a fase da ubiquidade (Pós-Modernidade). Na Pré-história a técnica era um
instrumento para transcender a ordem natural do mundo, assim como para utilizá-lo como
potência mágica e simbólica. Na Grécia Antiga, a técnica mantém uma característica profana,
sendo um tanto quanto antagonista da filosofia e das artes da mente. Já na Idade Média,
encontramos um sistema técnico baseado no empirismo e na quantificação matemática,
conquistada com o desenvolvimento dos ofícios e de sua organização. No Renascimento, a
tríade bússola, pólvora e imprensa torna possível um sistema técnico que utilize energia,
trazendo para o quattrocento uma revolução técnica e epistemológica, que preparou a
humanidade para o surgimento da modernidade. O espírito científico da razão começa a se
desenvolver, e o ser humano toma seu lugar enquanto transformador do mundo natural
(LEMOS, 2010 p. 40-5).
Entrando na fase do conforto, a virada que realmente vai tornar possível a
tecnocultura é a Revolução Industrial do século XVIII. Com todo o progresso técnico, a
influência de uma técnica sobre as outras, novos usos de energia, o surgimento de uma
sociedade industrial, mas principalmente com a ampliação das aplicações da técnica a todos
os domínios da vida social. Assim, a Modernidade se torna a época na qual a união entre
ciência e técnica se torna natural e determinante para o crescimento da ideia de progresso pela
realização tecnológica: o destino humano. A ciência newtoniana e cartesiana são os carroschefe para esse novo pensamento moderno, reforçando o poder transformador e positivo da
técnica, o instrumento legítimo da transformação do mundo (LEMOS, 2010, p. 46-8). Este
uso da técnica como transformadora do mundo é o que causou, conforme Heidegger, o
esquecimento do ser, tão característico da Modernidade.
Na era da ubiquidade, no século XX “pós-segunda guerra”, a energia nuclear, a
informática e a engenharia genética formam o que seria o novo paradigma mundial. A vida
quotidiana seria transformada com a formação da sociedade de consumo e do espetáculo, que
serão os planos de fundo da cibercultura. Como consequência desse desenvolvimento, hoje
temos o que são chamadas as Novas Tecnologias, que Lévy (1999, p. 28) define como um
conjunto de atividades de grupos humanos que se cristaliza em volta de objetos materiais, de
programas de computador e de dispositivos de comunicação. “É o processo social em toda sua
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opacidade, é a atividade dos outros, que retorna para o indivíduo sob a máscara estrangeira,
inumana da técnica” (LÉVY, 1999, p. 28). A técnica, segundo o autor é apenas um ponto de
vista que enfatiza a parte material e artificial dos fenômenos humanos, mas que não é uma
parte separada e independente da cultura. O ser humano é inseparável de seu ambiente
material, e também de seu ambiente simbólico, significando que os objetos tecnológicos
criados por ele só podem estar incluídos em um contexto cultural e material do qual ele
também pertence.
[...] não somente as técnicas são imaginadas, fabricadas e reinterpretadas durante seu
uso pelos homens, como também é o próprio uso intensivo de ferramentas que
constitui a humanidade enquanto tal (junto com a linguagem e as instituições sociais
complexas) (LÉVY, 1999, p. 21).

Apesar de ter nascida na chamada pós-modernidade, Pierre Lévy (1999, p. 245)
defende que a cibercultura seria na verdade uma continuação das ideias de liberdade,
igualdade e fraternidade do iluminismo, sendo estes os ideais encarnados nas tecnologias
desenvolvidas. A modernidade, com seus ideais de dominação racional da natureza, sua
tecnocultura, esgotou as possibilidades que o sonho tecnológico fornecia. A resposta
encontrada pelas novas tecnologias atuais foi se voltar para o social e o cultural, a cibercultura
(LEMOS,2010). Apesar de estar voltada para os ideais iluministas, a cibercultura se
desenvolveu na pós-modernidade, na condição sociocultural do século XX.
Na pós-modernidade, o sentimento é de compreensão do espaço e do tempo, onde o
tempo real (imediato) e as redes telemáticas, desterritorializam (desespacializam) a
cultura, tendo um forte impacto nas estruturas econômicas, sociais, políticas e
culturais. O tempo é, assim, um modo de aniquilar o espaço. Esse é o ambiente
comunicacional de cibercultura (LEMOS, 2010, p. 68).

Assim, a pós-modernidade promove uma desmaterialização do mundo, e o
ciberespaço é causa e consequência deste processo, tornando o espaço etéreo e o tempo
instantâneo. Mesmo traçando uma distinção conceitual entre técnica, cultura e sociedade, a
conclusão mais recorrente é que as tecnologias são fruto – nascidas ou modificadas – de
dentro de uma sociedade e de uma cultura (LÉVY, 1999, p. 22).
Uma das constantes nas modificações causadas pelas novas tecnologias é a
velocidade com a qual elas acontecem, causando uma sensação de impacto, estranheza e
exterioridade (LÉVY, 1999, p. 27) que pode muitas vezes explicar o porquê da resistência
cultural em algumas esferas mais tradicionais. Em consonância com a tendência atual das
empresas early adopters, Lévy (1999, p. 28-9) aponta que a inteligência coletiva é o que
intervém para diminuir a sensação de estranheza. A sinergia entre as competências, recursos e
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projetos, e a constituição de memórias em comum, além de incentivar a cooperação flexível e
transversal trazem mais benefícios que a compartimentalização e rigidez de algumas
estruturas tradicionais.
O berço das novas tecnologias é normalmente colocado nos anos 70, década do
desenvolvimento do microprocessador, que tornou possível a criação da maioria dos
aparelhos eletrônicos da atualidade, e, consequentemente suas modificações sociais. Na
década seguinte, um movimento contracultural nascido na Califórnia, utilizando essa
tecnologia recém-criada, desenvolveu o computador pessoal (LÉVY, 1999, p. 31) (LEMOS,
2010, p. 68). Foi necessária uma mobilização social de jovens promissores para tornar
possível que a computação estivesse hoje nas mãos de virtualmente qualquer ser humano na
Terra. Esta fase pós-moderna, também chamada fase da comunicação e da informação se
concretiza quando a natureza já está “sob controle”, e o próximo passo é o surgimento da
tecnologia digital, que permite escapar do tempo linear e do espaço geográfico. “Entram em
jogo a telepresença, os mundos virtuais, o tempo instantâneo, a abolição do espaço físico, em
suma, todos os poderes de transcendência e de controle simbólico do espaço e do tempo”
(LEMOS, 2010, p. 53). A tecnologia digital vai prolongar e multiplicar a capacidade dos
meios tradicionais (com cabos e satélites) ou vai criar uma nova tecnologia híbrida
(computadores, celulares, etc.) (LEMOS, 2010, p. 78-9).
Devemos nos deter um pouco nos diferentes conceitos de cultura. O que é isso
que foi tão profundamente influenciado pelas novas tecnologias que acabamos de descrever?
Etimologicamente, a palavra cultura deriva de um sentido ligado à agricultura, cultivo,
atividades materiais ligadas à terra, vindo só depois se tornar um conceito abstrato. Terry
Eagleton (2005), com base em Raymond Williams, divide os conceitos de cultura em três
grupos, que podemos relacionar com a divisão feita por John Thompson (2002): (A) Cultura
como crítica utópica; (B) Cultura como modo de vida característico; (C) Cultura como
criação artística.
O primeiro conceito de cultura, (A) Cultura como crítica utópica, deriva da raiz
da palavra, significando algo como civilidade, para depois se tornar no século XVIII, entre os
filósofos e historiadores alemães, um sinônimo para civilização, como progresso intelectual,
espiritual e material. Essa concepção pertencia ao espírito geral do iluminismo, enaltecendo o
autodesenvolvimento e o progresso autogerido. É uma “crítica utópica” – conceito normativo
– por esperar de cada ser humano civilizado que se encaixe em um modelo, e que trabalhe
para sempre melhorar.É a formação das humanidades, a maneira humana de aperfeiçoar suas
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aptidões e faculdades (GADAMER, 1997, p. 48). Neste conceito de cultura também pode ser
considerada a tradição de que o homem traz em si a imagem de Deus, e precisa desenvolvê-la
(GADAMER, 1997, p. 49). É o ideal de uma sociedade instruída, que possui bom gosto e se
legitima a partir de seus julgamentos.
[...] cultura é o processo de desenvolvimento e enobrecimento das faculdades
humanas, um processo facilitado pela assimilação de trabalhos acadêmicos e
artísticos e ligado ao caráter progressista da era moderna (THOMPSON, 2002, p.
170).

Esta ficou sendo uma concepção clássica, que, no fim do século XIX, deu lugar a
uma concepção antropológica de cultura (EAGLETON, 2005, p. 19-20) (THOMPSON, 2002,
p. 166).
Dentro do segundo grupo de conceitos, (B) Cultura como modo de vida
característico, Thompson (2002, p. 166) distingue dois conceitos relacionados: Concepção
Descritiva e Concepção Simbólica. A Concepção Descritiva, ao contrário da normativa
anterior, atém-se a descrever o conjunto de valores, crenças, costumes, convenções, hábitos e
práticas simbólicas que compõem e caracterizam uma sociedade específica de um tempo
determinado. A Concepção Simbólica se interessa mais pelos fenômenos culturais simbólicos,
e interpreta-os como representantes da cultura de um povo. O que estas duas concepções têm
em comum é sua origem na Antropologia, que no século XIX começou a se interessar pelas
culturas exóticas, modificando o conceito de cultura para algo como o “modo de vida
característico de um povo”. Com esta nova roupagem, a cultura passa a ser praticamente um
antônimo para civilização. A civilização é mecanicista, crê no progresso material, enquanto a
cultura é holística e orgânica, e é mais facilmente associável ao selvagem que ao “civilizado”
(EAGLETON, 2005, p. 23). “À medida que a cultura como civilização é rigorosamente
discriminativa, a cultura como forma de vida não o é. Bom é tudo o que surge autenticamente
das pessoas, não importa quem sejam elas” (EAGLETON, 2005, p. 27). Eagleton (2005, p.
24) salienta que essa fascinação pelos povos primitivos e suas culturas exóticas terá um
renascimento no século XX, com o crescimento de uma era moderna na antropologia cultural.
Para os pós-modernistas deste século, os modos de vida majoritários devem ser censurados,
enquanto existe uma ampla política de identidade para a inclusão das minorias. Esse
pensamento induz a um relativismo exagerado, no qual, para cada pessoa, seu próprio mundo
da vida é sua cultura, enquanto os modos de vida dos outros são extremistas. Muitas vezes, a
tarefa da antropologia moderna fica sendo a de estudar sua própria cultura, focando em seus
próprios “selvagens”. Eagleton aponta essa tentativa de disciplinar as diferenças, como um
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verdadeiro sinal da crise política (EAGLETON, 2005, p. 43-4). Sem ser muito extremista,
mas ainda dentro do segundo grupo de conceitos, cultura pode ser considerada “[...] o
conhecimento implícito do mundo pelo qual as pessoas negociam maneiras apropriadas de
agir em contextos específicos” (EAGLETON, 2005, p. 55).
O terceiro conceito de cultura normalmente é utilizado como letra maiúscula para
se diferenciar: a Cultura – (C) Cultura como criação artística. Neste sentido, a Cultura se
restringiu em ser somente a arte superior, que pode incluir também a atividade intelectual em
geral. Assim, a Cultura fica restrita apenas a uma porcentagem selecionada da população, uma
“nata da sociedade” (EAGLETON, 2005, p. 29). Essa Cultura superior interagiria com a outra
cultura, a do povo, no sentido de nutri-la, fechando então um ciclo, na qual cada uma
forneceria elementos simbólicos para a outra (EAGLETON, 2005, p. 167).
Uma das razões do aumento das discussões a respeito da cultura na modernidade
(e na pós-modernidade) foi a estruturação de uma cultura de massa comercialmente
organizada, que foi percebida por alguns como uma ameaça aos valores civilizados. A cultura
de massa surgia independente dos tradicionais centros fornecedores de cultura, como Estado,
igreja ou escolas (EAGLETON, 2005, p. 182). A transmissão pela cultura de massa
possibilita um aumento substancial na quantidade de pessoas com oportunidade de entrar em
contato com as mensagens transmitidas. Nunca antes foi tão comum as mensagens estarem
desligadas de seu contexto de produção, distanciada em espaço e também em tempo. O ponto
alto (até o momento) das transmissões culturais foi com o desenvolvimento das novas
tecnologias de comunicação, que ampliam a acessibilidade e dão mais flexibilidade e controle
sobre as condições de uso, tornando maleáveis espaço e tempo (THOMPSON, 2002, p. 2267). Thompson (2002, p. 266) salienta ainda que a mudança tecnológica é um dos motores
mais importantes da transmissão cultural, ela altera a base material da transmissão, os meios
de produção e recepção, e, consequentemente a qualidade do material transmitido. Sendo
assim, a comunicação de massa pode ser entendida como “[...] a produção institucionalizada
e a difusão generalizada de bens simbólicos através da transmissão e do armazenamento da
informação/comunicação” (THOMPSON, 2002, p. 288).
O desenvolvimento de maneiras diferentes de transmitir símbolos não apenas
suplementa as relações sociais (culturais) preexistentes, mas também cria novas maneiras
pelas quais as pessoas podem interagir entre si, principalmente no caso das novas tecnologias
(THOMPSON, 2002, p. 296).
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A cultura moderna é, de uma maneira cada vez maior, uma cultura eletronicamente
mediada, em que os modos de transmissão orais e escritos foram suplementados – e
até certo ponto substituídos – por modos de transmissão baseados nos meios
eletrônicos (THOMPSON, 2002, p. 297).

Inspirado na mediação feita pelos meios de comunicação de massa, Thompson
(2002, p. 166, p. 181) propõe um quarto conceito de cultura, que não é ainda amplamente
adotado como os outros três, a (D) Concepção estrutural de cultura. De acordo com ela, os
fenômenos culturais são entendidos como formas simbólicas em contextos estruturados, e são
analisados de acordo com sua constituição significativa e seu contexto social. A ideia é dar
ênfase tanto ao caráter simbólico dos fenômenos culturais, como no conceito B, quanto ao
fato de estarem inseridos em contextos sociais específicos. É um estudo dos fenômenos
culturais orientado basicamente para a compreensão de mensagens transmitidas em veículos
de massa.
Com o crescimento dos meios de comunicação de massa, as novas tecnologias de
comunicação, e o aumento da centralidade da cultura na sociedade, nos deparamos com o que
é chamado de “a nova cultura tecnológica planetária” (LEMOS, 2010): a cibercultura. Pierre
Lévy (1999, p. 246), considera que a cibercultura é uma continuação da grande tradição da
cultura europeia, mas que, por outro lado, ela “[...] transmuta o conceito de cultura”. André
Lemos (2010, p. 15) completa, ao dizer que “[...] a forma técnica da cultura contemporânea é
produto de uma sinergia entre o tecnológico e o social”.
A tecnologia é, e sempre foi, inerente ao social. Utilizada no seu sentido mais
amplo, ela é constitutiva do homem e de toda vida em sociedade. A interação
homem-tecnologia é uma atividade tecnossocial presente em todas as etapas da
civilização (LEMOS, 2010, p. 112).

Como conceito, a tecnologia não pode ser pensada à parte da cultura humana. Em
praticamente todos os momentos da história da humanidade, existe alguma tecnicidade.
“Podemos partir da hipótese de que a atividade tecnológica é fruto da cultura, e, enquanto tal,
procura manter sua estabilidade em suas formas próprias, ficando assim vulnerável às ações
da vida” (LEMOS, 2010, p. 262).
A cibercultura é fruto da união da cultura, representada pela sociedade de
comunicação – ou da informação –, e das possibilidades das novas tecnologias – a
microeletrônica e a rede mundial –, sendo uma nova relação entre técnica e vida social
(LEMOS, 2010, p. 15). Convém então citar uma definição “oficial”, de Pierre Lévy (1999,
p.17): “[...] o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos
de pensamento de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do
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ciberespaço”, que por sua vez, é “[...] o espaço de comunicação aberto pela interconexão
mundial dos computadores e das memórias dos computadores” (LÉVY, 1999, p. 92). A
principal característica da cibercultura é a formação de uma sociedade cuja estrutura é
baseada na conectividade telemática generalizada, ampliando o potencial comunicativo
(LEMOS, 2010, p. 87).
Lévy (1999, p. 123) sustenta a tese de que a cibercultura nasceu de um movimento
social, liderado pela juventude metropolitana escolarizada, que, coletivamente, colocou em
prática o desejo de comunicação recíproca e inteligência coletiva – mesmo sendo uma
revolução em sua maioria técnica, os idealizadores não deixam de estar inseridos em uma
cultura. A meta era lutar contra a centralização e a posse de informação por uma pequena
parcela da população (LEMOS, 2010, p. 105). “Movimento social, de fato, já que o
crescimento da comunicação digital interativa não foi decidido por nenhuma multinacional,
nenhum governo” (LÉVY, 1999, p. 194). Dentro desta revolução, a interconexão é uma
constante: para a cibercultura, “A conexão é um bem em si” (LÉVY, 1999, p. 127).
Dois dispositivos informacionais são inéditos em relação às mídias anteriores: o
mundo virtual e a informação em fluxo. No mundo virtual as informações são exibidas em um
espaço contínuo, e a informação em fluxo são dados em constante modificação, que podem
ser acessados pelo usuário da navegação (LÉVY, 1999, p. 62). O computador em rede,
enquanto a ‘mídia’ representante dessa nova era, é, principalmente, um virtualizador de
informações, o suporte das mensagens desta nova cultura. É interessante notar que é a
primeira vez na história das comunicações que a relação entre os participantes da
comunicação pelo dispositivo comunicacional está na categoria todos-todos, ao contrário da
maioria da mídia de massa (um-todos), e da comunicação pessoal (um-um) (LÉVY, 1999, p.
63). Este tipo de comunicação é o que incentiva novos usos nas interações humanas, que
agora são praticamente ilimitadas. E assim como a cultura foi o que possibilitou essa
revolução tecnológica, ela própria é alterada. Lévy (1999, p. 15) levanta a hipótese de a
cibercultura ter trazido de volta a comunicação como nas sociedades orais, com a co-presença
das mensagens de volta a seu contexto. As mensagens se renovam e são vinculadas a
comunidades virtuais, formando uma teia de significações nessa interconexão.
Pierre Lévy é um grande defensor da cibercultura, normalmente adotando uma
postura otimista frente a este fenômeno. Entre suas convicções, está a de que as tecnologias
digitais, por meio da conjugação de inteligências pessoais, pode modificar a cultura ao unir a
produção, difusão e recepção em um mesmo suporte e assim incentivar a criação coletiva. Ele
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ressalta que a inteligência coletiva não pode ser imposta por nenhum poder central; que os
frutos da inteligência coletiva podem ser mais danosos que positivos; e que não há garantias
que somente as virtualidades mais positivas sejam desenvolvidas na rede (LÉVY, 1999, p.
209). É justamente pela virulência da informação e das apropriações violentas do ciberespaço
que o sistema não atinge seu apogeu. “Vemos, assim que é por esta atitude virulenta,
presenteísta e comunitária que a vida social contemporânea evita sucumbir ao deserto da
técnica. Aí está o que caracteriza a cibercultura do final do século XX” (LEMOS, 2010, p.
75).
A cibercultura, porém, encontra algumas barreiras para sua completa realização. A
cultura, em uma concepção mais ampla, é o que uniu (e une) o Estado-nação moderno,
mantendo uma estrutura coerente e funcional. A linguagem em comum, a herança histórica,
valores, sistema educacional, etc. vinham sendo o que mantinha as populações em geral sob
uma mesma nacionalidade (EAGLETON, 2005, p. 42). Estes Estados, agora se deparam com
a emergência de uma cultura diferente, desterritorializante por natureza e que pode, em teoria,
ameaçar sua soberania. Agora, bens informacionais podem viajar pelo mundo, sem serem
filtrados ou barrados por nenhum tipo de alfândega, e mais ainda, ações consideradas
criminosas em alguns países podem ser realizadas à distância em outros, sem que nada possa
ser feito. “O Estado perde, assim o controle sobre uma parte cada vez mais importante dos
fluxos econômicos e informacionais transfronteiriços” (LÉVY, 1999, p. 204).
A cibercultura também inova ao promover a universalidade sem a totalização. Em
consonância com o conceito (A) de cultura, que foi inspirado no iluminismo, a cibercultura
procura promover a humanidade e o que há de melhor nela, fornecendo acesso e participação
a todos. No ciberespaço há universalidade. Por meio da conexão dinâmica e em tempo real
das memórias on-line, todos os participantes podem compartilhar um mesmo contexto, tendo
o direito de participar do conjunto (LÉVY, 1999, p. 118-119). A diferença é que esse
universal não é totalizante, já que a transmissão das mensagens é heterogênea, com sentidos
tão múltiplos quanto seus participantes.
[...] a chave da cultura do futuro é o conceito de universal sem totalidade. Nessa
participação, ‘o universal’ significa a presença virtual da humanidade para si
mesma. O universal abriga o aqui e o agora da espécie, seu ponto de encontro, um
aqui e agora paradoxal, sem lugar nem tempo claramente definíveis (LÉVY, 1999,
p. 247).

Já que a cibercultura é considerara uma evolução “natural” da humanidade, visto
sua história de desenvolvimento técnico, podemos concluir que a fração “cultura” na palavra
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“cibercultura”, refere-se a um conceito de cultura enquanto civilização, enquanto
aprimoramento da humanidade, indo em direção a um aperfeiçoamento pela máquina. “Não
se trata de forma alguma de uma ‘utopia tecnológica’, mas do aprofundamento de um antigo
ideal de emancipação de exaltação do humano que se apoia nas disponibilidades técnicas de
nossos dias” (LÉVY, 1999, p. 208). Por outro lado, a ideia de reunir em um mesmo
(ciber)espaço todas as diferenças e particularidades, e que quanto mais divergente, melhor, é
compatível como sentido (B) de cultura: cultura como modo de vida. Mais ainda,
provavelmente essa visão de cibercultura a respeito da participação no ciberespaço seja fruto
de uma vertente pós-moderna da cultura como modo de vida, que considera toda minoria
como valiosa. Quando se faz um recorte tão específico em termos de cultura, é bastante
possível que estejamos tratando desse conceito de cultura, cibercultura enquanto “cultura da
Internet”. É interessante perceber também, que apesar de ser encarada como uma cultura
restrita ao ciberespaço, o argumento geral dos teóricos é que uma circunstância cultural
específica levou ao desenvolvimento da cibercultura, assim como a cultura geral existente
anteriormente também favoreceu o seu surgimento, logo, a cibercultura também poderia ser
estendida a toda a cultura pós-moderna.
Uma possível aproximação com o conceito (C) de Cultura é quando a Inteligência
Coletiva leva à geração de obras de arte interativas, ambientes virtuais, criações coletivas, etc.
(LÉVY, 1999, p. 218). Mas esse conceito de Cultura como artes não chega a ter uma
influência muito grande no de cibercultura.
A partir desta reflexão extensa e multifacetada a respeito da interação entre
cultura e novas tecnologias, podemos imaginar uma representação gráfica que resuma o que
queremos dizer:
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Ilustração10. Gráfico de interação entre os conceitos de cultura e novas tecnologias

Existem de um lado, os conceitos de novas tecnologias, a microeletrônica – a
comunicação digital e a computação ubíqua –, e de outro o conceito de cultura – pendendo
para o conceito de cultura enquanto modo de vida (B), que parece ser o mais adotado pelos
teóricos da cibercultura. Na intersecção entre ambas, existe a cibercultura, que é uma espécie
de apropriação simbólica e social da tecnologia, uma tribalização da cibernética (LEMOS,
2010, p. 90). Porém, a interação entre ambas não se limita a uma mera intersecção, o que
tornou necessário o acréscimo de outras representações. Na parte superior da ilustração, é
mostrado que a cultura forma as novas tecnologias, já que ela foi responsável pelo nascimento
das mesmas – tanto por estarem obviamente inseridas dentro de um contexto cultural
específico, quanto por serem fruto de um movimento social, que impulsionou mais ainda seu
surgimento. Na parte inferior é mostrado que as Novas Tecnologias transformam a cultura,
muitas vezes por meio da própria cibercultura. A Cultura não é jamais determinada pela
tecnologia, mas se condiciona por meio dela, e se adapta a ela, gerando movimentos como a
cibercultura.Assim, nesse movimento de formação e transformação, a cultura e a tecnologia
interagem.
Podemos concluir então, pensando que a cultura forma as novas tecnologias, que
por seu turno tornam possível a emergência da cibercultura, fruto de uma apropriação das
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novas tecnologias pela cultura. A ideia de cibercultura então, pode ser entendida tanto como
uma tendência de transformação da cultura de uma forma global, quanto um movimento
localizado no ciberespaço em direção a uma universalização.
A cibercultura está localizada em um espaço, o ciberespaço, que altera as noções
tanto do próprio espaço quanto do tempo. Estudar como o Dasein se encaixa nessa relação é
importante para compreendermos melhor o lugar ontológico do Dasein no uso da tecnologia
da Realidade Aumentada, e é isso que abordaremos no próximo tópico. A concepção prévia
que o Dasein possui (será discutido adiante), pode ser relacionada à cultura, assim fazendo a
ligação entre a cultura e a cibercultura, e o espaço-tempo que o Dasein navega. É importante
refletir melhor sobre a relação entre usuário da RA e o mundo à sua volta, assim como qual é
o papel da cultura nessa experiência.
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3 SER E MUNDO

A filosofia tem pensado há séculos – principalmente desde Platão e Aristóteles – a
questão do ser, do mundo e da forma como apreendemos o conhecimento. Entre essas
discussões metafísicas surgem conceitos e ideias como cultura, linguagem, tempo, espaço,
realidade, compreensão, consciência, experiência, homem, mundo e ser. Muitos destes
conceitos podem ser utilizados para compreender melhor o fenômeno da Realidade
Aumentada (RA) e sua relação com a cultura, pois trazem à luz a essência de alguns dos
elementos principais desta tecnologia, como a relação do ser com o espaço, com a
informação, elementos culturais sobrepostos ao mundo da natureza e como a RA pode
interferir na compreensão do mesmo. A filosofia fenomenológica é interessante para este
estudo em especial, pois traz algumas noções importantes sobre a consciência, e a sua
percepção dos fenômenos do mundo. Martin Heidegger defende a filosofia como uma
ontologia fenomenológica e universal que parte da hermenêutica do Dasein, que, enquanto
análise da existência, amarra todo o questionamento filosófico de onde ele brota e para onde
retorna (HEIDEGGER, 2009, p. 534). Assim sendo, a filosofia, principalmente o conceito do
Dasein, fornece muitos conceitos que podem ajudar a preencher as lacunas nos estudos desta
nova tecnologia da comunicação.

3.1 DASEIN, O SER DO HOMEM

Para o estudo da Realidade Aumentada, entender melhor a ontologia do ser –
principalmente a partir da filosofia do século XX – é importante para que possamos refletir
melhor sobre a relação entre o usuário interpretante e o mundo à sua volta, assim como qual é
o papel da cultura nessa experiência. Para isso, as ideias da fenomenologia hermenêutica de
Heidegger e Gadamer nos serão úteis.
Ontologia, na maior parte de suas acepções, é o estudo da natureza dos entes, do
ser e da própria realidade: doutrina do estudo do caráter fundamental do ser (ABBAGNANO,
1962). Mafalda de Faria Blanc, em sua obra Introdução à Ontologia (1997), traz quatro níveis
que a ontologia agrega: o fenomenológico, o hermenêutico, o poético e o metafísico; sendo os
dois primeiros mais expressivos para este trabalho.
1º – “O nível fenomenológico abre acesso ao ser como fenómeno, faz ressaltar o
seu aparecer, discernindo-o dos apareceres ônticos” (BLANC, 1997, p. 33). É a dimensão
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fundamental da ontologia, a mais fecunda e que oferece mais explicações. A fenomenologia,
mais que uma orientação e posição filosófica, é um método de investigação de natureza
descritiva de fenômenos (BLANC, 1997, p. 34). Conforme Martin Heidegger (2009, p. 6770), fenômeno é o que se revela, o que se mostra em si mesmo. Fenômenos não são
manifestações, mas sim cada manifestação se refere a um fenômeno (HEIDEGGER, 2009, p.
69). Para a fenomenologia não há a coisa-em-si, mas sim um ser que necessita de uma
expressão para aparecer. Portanto, espaço e tempo, ao mostrarem-se em si mesmos, são
fenômenos dignos de estudo pela fenomenologia e, a partir da discussão feita por Heidegger
(2009) poderemos orientar esta discussão a respeito da Realidade Aumentada.
2º – O nível hermenêutico da ontologia discute o modo de aparência do ser (o
como) e interpreta o horizonte de sentido (BLANC, 1997, p. 33-4). Para que se desenvolva o
saber ontológico apreendido na visão fenomenológica, é preciso que esta se desenvolva
linguisticamente e articule sentido sobre o ser. O homem a princípio se preocupa com o ente
ao seu redor, com o que está imediatamente à mão, colocando sua atenção no seu estar-nomundo em favor da contemplação. Foi neste lidar cotidiano com o mundo que o homem
primeiro dividiu os entes em categorias, conforme qualidades, relações, regularidades e ritmos
de ocorrência, interpretando-os, e, principalmente, estabelecendo regras para o seu domínio.
Blanc (1997, p. 13-4) nos traz também resumidamente os conceitos de ente e ser.
O termo ente pode ser entendido de forma nominal ou participial. Na forma nominal, significa
a essência, entidade e princípio de inteligibilidade da coisa, ou seja, sua natureza, seu objeto
de definição; uma visão essencialista, pois parte-se da essência para explicar a existência. Na
forma participial, ente significa o existente em ato, o sujeito concreto; uma visão existencial,
pois parte-se da facticidade da existência como iniciativa original em oposição ao nada.
Heidegger (2009, p. 42) conceitua ente como tudo de que falamos dessa ou daquela maneira,
sendo também o que e como nós mesmos somos. Já o verbo ser é uma ação pura como tal, a
possibilidade de participação de um sujeito. Ele pode ser empregado de duas formas:
entitativa ou copulativa. Na forma entitativa significa o mesmo que existir (ele é, logo existe),
e na copulativa mostra uma pertença a algo, sendo muito usado em juízos de talidade34 para
mostrar propriedades de um sujeito (ele é alto).
Para Heidegger, ser é o conceito mais universal:“Uma compreensão de ser já está
sempre incluída em tudo que se apreende no ente” (HEIDEGGER, 2009 p. 38). Ser é o
conceito mais obscuro da filosofia, mesmo tendo sido discutido amplamente pela escola
34

Da língua inglesa suchness, mostrar as coisas como são.
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medieval, e, por isso, sua discussão é sempre necessária. Heidegger (2009, p. 39) aponta ainda
que o conceito de ser é indefinível, por sua universalidade. O ser não pode ser concebido
como ente e não se pode derivar sua definição nem de conceitos superiores nem inferiores.
Ser é sempre ser de um ente, mas não é ele em si mesmo, ser não é ente (HEIDEGGER, 2009,
p. 39, p. 42). “Elaborar a questão do ser significa, portanto, tornar transparente um ente – que
questiona – em seu ser” (HEIDEGGER, 2009, p. 42-3).
O ente, no entanto, não é o ser, mas dele participa, pois o ente provém do ser e
nele subsiste. O ser antecede e possibilita o ente, mas quando o ente se manifesta, o ser se
deixa ser encoberto pelo ente, se fazendo esquecer. A relação entre ser e ente é uma diferença
ontológica, o ser significa “que o ente é”, e o ente “o que é”, e ambos só aparecem a partir de
sua diferença (BLANC, 1997).
Chamamos de ‘ente’ muitas coisas e em sentidos diversos. Ente é tudo de que
falamos dessa ou daquela maneira, ente é também o que e com nós mesmo somos.
Ser está naquilo que é e como é, na realidade, no ser simplesmente dado
(Vorhandenheit), no teor e recurso, no valor e validade, no existir, no ‘dá-se’
(HEIDEGGER, 2009, p. 42).

Foi na Grécia Antiga, com Platão e Aristóteles, que começaram as discussões
acerca do ser. Platão começou refletindo a respeito do que há de verdadeiro no ente, o que há
de imutável – a ousía. Ele caracterizou a ousía como “[...] «forma» ou «ideia» – o universal,
susceptível de definição, ou seja, de conhecimento” (BLANC, 1997, p. 17). Platão
compreendia o ser primeiro como uma presença constante, se orientando pela primazia do
conhecimento teórico sobre o conhecimento prático, assim, a filosofia, para ele, teria a tarefa
de se aproximar da alma através da ideia (CASANOVA, 2010, p. 84-5).
Em seguida, continuando em parte as ideias de Platão, Aristóteles pergunta não
pelo ente verdadeiro, mas pelo ente enquanto ente, estendendo a questão da ontologia do
plano sensível ao do suprassensível (BLANC, 1997, p. 17), englobando tanto o plano real do
ser, a natureza (fúsis) quanto o plano ideal. Aristóteles adota então essa postura
analógica/transcendental do ser para formar uma ciência universal, a filosofia primeira
(BLANC, 1997, p. 18). Para Aristóteles, o ente (que pode ser) é múltiplo, mas ao mesmo
tempo possui uma única natureza, a substância (ousía), portanto, a filosofia deve refletir sobre
a essência e as causas da substância, suas formas; essências e características responsáveis pela
atualização de sua virtualidade ideal. Aristóteles mesmo diz que o verbo ‘ser’ é ambíguo,
podendo significar tanto algo que é atual, quanto potencial. Porém, o sentido de ‘ser’ varia de
acordo com a categoria de ente que é usada. Aristóteles divide os entes em três grupos: os
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entes naturais, que são móveis por si mesmos, os entes técnicos, que só podem existir por
interferência humana e um ente que dá suporte à mobilidade dos outros entes (CASANOVA,
2010, p. 68). Neste ponto podemos identificar uma aproximação com o funcionamento da
Realidade Aumentada, com a soma dos entes naturais com os técnicos, que no caso da RA
seriam os virtuais.
Martin Heidegger, dentro da orientação fenomenológica da ontologia, resgata a
concepção original do sentido do ser de Aristóteles. Para ele, é importante elucidar a
substância enquanto dado presente à intuição antes de se proceder à articulação do ser em
grandes domínios, como a natureza, a história, e regiões de objetos, o espaço, o vivo e a
linguagem, etc. (BLANC, 1997, p. 29). Para fazer isso, Heidegger parte de uma analítica do
Dasein, o ser do ser humano, para cumprir uma ontologia fundamental, causando a destruição
das ontologias anteriores e recolocando a questão do ser sobre novas bases. Em sua principal
obra, Ser e tempo (2009), Heidegger aprofunda a fenomenologia hermenêutica para discutir a
significação temporal do ser enquanto possibilidade.
A questão central da ontologia não teria sido resolvida anteriormente, nem pelos
filósofos gregos, ainda que tenham tentado, nem pelos medievais, que ficaram presos aos
paradigmas gregos, nem pelo mundo moderno, que ficou reduzido à dicotomia sujeito-objeto
(CASANOVA, 2010, p. 76-7). Casanova (2010, p. 79) diz que Ser e Tempo traz em si três
subprojetos: a já citada destruição da história da ontologia, uma hermenêutica da facticidade e
a analítica existencial. A ontologia fundamental, pretendida por ele como resultante da
destruição, “[...] aponta muito mais para a compreensão da necessidade de se perguntar antes
de mais nada pela possibilidade mesma da ontologia” (CASANOVA, 2010, p. 79-80).O
conceito de facticidade, conforme Heidegger (2009, p. 102), abriga em si o ser-no-mundo de
um ente intramundano, de modo que este ente possa ser compreendido em ligação com os
entes que lhe vem ao encontro.
Heidegger conceitua fenomenologia como a ciência dos fenômenos, daquilo que
se mostra em si mesmo (HEIDEGGER, 2009, p. 67).Fenomenologia diz, então:
[...] deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se mostra a partir
de si mesmo. É este o sentido formal da pesquisa que traz o nome de
fenomenologia(HEIDEGGER, 2009, p. 74).

A ontologia fundamental proposta por Heidegger só é possível dentro de uma
fenomenologia. Assim, o que se mostra é o ser dos entes, seu sentido, suas modificações e
derivados (HEIDEGGER, 2009, p. 75). Por isso é interessante incluir esse método de análise
em um trabalho cujo objetivo é compreender melhor uma tecnologia da comunicação. Se a
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Realidade Aumentada possui um lugar ontológico, são as ideias da fenomenologia que
poderão nos ajudar a encontrá-lo. A metodologia principal da fenomenologia é a
interpretação, e, por isso, uma fenomenologia do Dasein é hermenêutica, no sentido de que se
propõe a interpretar o ser.
A filosofia é uma ontologia fenomenológica e universal que parte da hermenêutica
da presença, a qual, enquanto analítica da existência, amarra o fio de todo
questionamento filosófico no lugar de onde ele brota e para onde retorna
(HEIDEGGER, 2009, p. 78).

A analítica existencial proposta por Heidegger encontra-se, historicamente, após
Descartes e sua descoberta do ‘penso logo existo’, que se tornou o ponto de partida básico do
questionamento filosófico moderno. Sendo este o pensamento que orientou a ciência
moderna, a fenomenologia hermenêutica de Heidegger pode ser considerada algo como pósmoderno (HEIDEGGER, 2009, p. 90). Ele parte da ideia do ente múltiplo em Aristóteles para
iniciar sua reflexão sobre a ontologia, mantendo o ser como uno. O filósofo critica duramente
Kant por sua redução do conhecimento, que seria composto apenas de fenômenos, e que não
seria possível um objeto sem fenomenalidade – estando o conhecimento humano restrito
somente à experiência possível. Heidegger adota então uma posição próxima a de Husserl,
que afirma que, ao pensar o mundo apenas a partir da experiência psicológica, não se poderia
pensar como o pensamento acontece e não se veria seus obstáculos e condições subjetivas.
Voltando ao conceito grego de ser, Heidegger entende que o ser é uma presença
constante, e que tanto a sabedoria prática quanto a teórica (ousía) pertencem ao modo de ser
do homem. Conforme Casanova, para Heidegger,
[...] o homem aparece como um ente que se dispõe cognitivamente para a apreensão
do ser dos entes e que pode realizar uma tal apreensão no interior da constituição de
enunciados que revelam o que o ente é ou não é, ou seja, no interior da constituição
[...] da proposição mostradora” (CASANOVA, 2010, p. 71).

O pensamento grego sobre o ser se baseava em uma junção entre ser e tempo, e
Heidegger retoma essa ideia: o ser é determinado com vistas a um momento do tempo, o
tempo presente. A ousía se relaciona diretamente com esta compreensão temporal do ser, e
“[...]designa a princípio aquela dimensão do ser que perdura por mais de um instante, que
possui uma certa duração” (CASANOVA, 2010, p. 61).
O campo da facticidade também é importante para o projeto heideggeriano, sendo
uma articulação entre conhecimento, verdade e vida. Heidegger (2009) remete-se à
experiência originária da filosofia em sua relação com a experiência fática do mundo para
propor uma hermenêutica da facticidade. Para convergirem os conceitos de uma ontologia
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fundamental e da hermenêutica da facticidade, Heidegger se faz valer de um ente especial,
que esteja absorvido na facticidade incontornável de seu mundo e seja marcado por uma
relação indissolúvel como ser: o Dasein35, o ente que questiona o ser (HEIDEGGER, 2009, p.
42-3).
O Dasein se comporta a partir do horizonte aberto pela nova ontologia de
Heidegger. Ainda que superficialmente, podemos dizer que o Dasein é o ser do homem. Não
seria o conceito heideggeriano de homem (coisa que não existe), mas uma mudança na forma
de se pensar o homem, proposta por ele. O nome Dasein foi usado por outros filósofos antes,
como Kant, para significar a existência de um ente, mas Heidegger é o primeiro a restringi-lo
ao ser humano.
O ente a ser analisado pela ontologia somos nós mesmos, e o Dasein tem a
responsabilidade de assumir seu próprio ser. A essência do Dasein está em sua existência, ele
é. Heidegger defende uma analítica do Dasein, a ontologia fundamental, por ela abranger
tanto a compreensão de mundo, da temporaneidade do ser e a do ser dos entes que se tornam
acessíveis dentro do mundo. Para Heidegger (2009), o segredo para uma ontologia
fundamental está na problemática da temporaneidade. Heidegger defende ainda uma
destruição do acervo da ontologia passada, para que o fio condutor da questão do ser chegue
às experiências originárias em que foram obtidas as primeiras determinações de ser que se
tornaram decisivas (HEIDEGGER, 2009, p. 60-1).
O Dasein é um ente que se relaciona compreensivamente com o seu ser, e ele só
pode existir (ek-sistir: ser-para-fora) na presença de um dos seus modos possíveis de ser; ele
em si não possui razão, corpo, alma entre outras faculdades. Enquanto existe, o Dasein “[...]
libera o mundo como mundo como campo de manifestação dos entes em geral, como espaço
de abertura do ente na totalidade” (CASANOVA, 2010, p. 91), abrindo o horizonte para os
entes se manifestarem. Este abrir-se do Dasein Heidegger chama de um comportamento
descerrador (er-schliesst). Casanova resume bem as características do Dasein:
Assim, o que temos aqui pode ser descrito da seguinte forma: 1) o ser-aí existe; 2) a
existência traz consigo um movimento de descerramento e liberação do mundo
como campo de manifestação dos entes; 3) o surgimento mesmo desse horizonte
torna possível a manifestação dos entes que, em seguida, vêm ao encontro do ser-aí
e requisitam dele um modo de comportar-se em relação e eles; 4) o ser-aí assume,
então, um determinado modo de comportamento e, assumindo um tal modo de
comportamento, se determina como o que é (2010, p. 91-2).
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São várias as traduções do termo Dasein para o português, mas optamos por manter o mesmo no original, por
considerarmos mais fiel à intenção do autor e por não ser o objetivo deste trabalho discutir a hermenêutica de uma linguagem
filosófica tão complexa.
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O Dasein é, portanto, um ser-no-mundo, um ente que se comporta em relação aos
outros entes e em relação ao mundo (CASANOVA, 2010, p. 91-2). O Dasein está no mundo
não somente na concepção de que ocupa espaço, mas que ele interpreta e se relaciona com
outros entes e com o contexto no qual está, o mundo circundante (INWOOD, 2002, loc. 26971). Ele se realiza como poder-ser a partir das possibilidades fáticas que o mundo lhe abre,
sua própria existência é dependente das possibilidades que o mundo oferece(CASANOVA,
2010, p. 92). O Dasein aprende a se relacionar com os entes no mundo assim como a
sociedade aprende a se relacionar com as novas tecnologias surgidas, reforçando este tipo de
relação interativa, porém não-dependente, entre técnica e cultura.
O Dasein requer um corpo, não é somente uma alma que existe apenas
idealmente. As capacidades e a natureza do Dasein estão intimamente ligadas ao seu corpo.
Porém, Heidegger raramente cita o corpo, sendo para ele um assunto secundário (INWOOD,
2002, loc. 353-56).
Conforme esta descrição heideggeriana da ideia do Dasein, podemos dizer que o
comportamento do sujeito da Realidade Aumentada reforça esta ideia. Primeiramente porque
é um ser humano, e segundo porque ele se abre para as experiências proporcionadas pela
tecnologia ao, deliberadamente, utilizar um aparelho. Ele descerra o horizonte e deixa os entes
representados naturais e virtuais virem de encontro à sua consciência. O usuário de RA
sempre é-no-mundo e seu objetivo é examinar as possibilidades que o mundo oferece, a partir
das informações trazidas até ele pela internet.
Heidegger se volta para a ideia grega da primazia do comportamento teórico em
relação ao prático e o critica. A postura teórica distancia o ser do mundo dos outros entes,
comprometendo a ideia do Dasein enquanto ser-no-mundo. O Dasein não pensa os entes
teoricamente, pelo menos não em um primeiro momento, mas lida com eles praticamente,
para comprovar sua existência, atendendo à requisição dos entes que vêm ao seu encontro.
“[...] o ser-aí humano se realiza de início e na maioria das vezes a partir de um horizonte com
o qual ele se relaciona de maneira incessantemente prática” (CASANOVA, 2010, p. 93). O
Dasein humano só se determina a partir de sua relação com o mundo, determinando seu
comportamento sempre em relação a orientações que recebe do mundo circundante e seus
entes. O mundo possui suas indicações significativas, e é a partir dele que o Dasein vai se
orientar.
Heidegger utiliza a ideia de utensílio para falar do mundo dos entes. No horizonte
fenomenal os entes se mostram ao Dasein não como objetos teóricos a princípio, mas
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enquanto utensílios, coisas para usar, que se associam diretamente a ações possíveis. O
Dasein se ocupa (utiliza) do ente, assumindo um comportamento prático: marca-o pela lógica
da ocupação. Para Heidegger, até a relação do homem com a natureza é material, pela
referencialidade dos utensílios. Todo utensílio, apesar de ser um ente mundano, envolve
também uma referência ao Dasein, pois é sempre produzido por alguém e pressupõe sua
utilização de um determinado modo e de acordo com as capacidades físicas do usuário
(CASANOVA, 2010, p. 94-7)
Este é outro ponto interessante para pensarmos a Realidade Aumentada. Se o
Dasein é prático antes de tudo, nada mais natural que se valer da tecnologia (que também é
um utensílio) para sobrepor uma “camada teórica” ao mundo prático que se apresenta a ele. O
Dasein existe faticamente e se concentra na praticidade do seu dia-a-dia. Isso define uma
característica muito forte deste ente: a decadência. Na decadência o Dasein procura esquivarse de si mesmo e se abandona ao mundo (HEIDEGGER, 2009, p. 199). Isso não
necessariamente precisa ser visto de modo negativo, mas apenas indica que o Dasein existe
dependente do mundo que o cerca, da sua existência mundana e de sua experiência com os
instrumentos que utiliza. Isso fortalece ainda mais a noção de que o usuário da RA é um
Dasein, já que a própria atividade de utilizar a tecnologia indica uma decadência do ser, uma
aproximação com o mundo, um estar-lançado.
Sendo decadente, o Dasein está junto ao mundo das ocupações. “Por si mesma,
em seu próprio poder-ser si mesmo mais autêntico, [o Dasein] já sempre caiu de si mesmo e
decaiu no ‘mundo’” (HEIDEGGER, 2009, p. 240). Não é a queda de um estado original puro,
mas sim uma queda de si mesmo, sendo ele então caído no mundo fático. “Seria igualmente
um equívoco compreender a estrutura ontológico-existencial da decadência, atribuindo-lhe o
sentido de uma propriedade ôntica negativa que talvez pudesse vir a ser superada em estágios
mais desenvolvidos da cultura humana” (HEIDEGGER, 2009, p. 241).
Umas das características da decadência é a falação e a curiosidade. A falação abre
o ser para o Dasein na compreensão para o mundo, para os outros e para consigo mesmo. “A
curiosidade abre toda e qualquer coisa, de maneira que o ser-em esteja em toda parte e em
parte nenhuma” (HEIDEGGER, 2009, p. 242). É a tendência ontológica para ver, própria da
cotidianidade. Na falação o Dasein se perde e decai, pois, o próprio ser-no-mundo é tentador e
leva o ser à se concentrar no mundo fático. Falação é um fenômeno positivo que constitui o
modo de compreender e interpretar o Dasein. “A curiosidade, que nada perde, e a falação, que
tudo compreende, dão à presença, que assim existe, a garantia de ‘uma vida cheia de vida’,
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pretensamente autêntica” (HEIDEGGER, 2009, p. 237). A falação está relacionada à fala, e,
portanto, à linguagem. Ao ser pronunciar, o Dasein compreende. “A fala que se pronuncia é
comunicação” (HEIDEGGER, 2009, p. 232). Ao falar, a intenção do Dasein é levar o ouvinte
a participar de sua abertura de ser. A fala também faz parte da abertura do Dasein e traz a
possibilidade de ele se tornar falação: ao falar, a abertura se torna disponível aos entes.
Conforme Heidegger (2009, p. 233), a falação é um modo de aprender e conhecer que o
Dasein possui. Assim, o modo de ser da abertura forma-se na disposição, no compreender e
na fala, que estão entrelaçados para modificar a circunvisão do Dasein.
Ao decair no mundo, o Dasein, ao invés de se confortar na inércia, tende a
aumentar sua decadência. A busca por contato com culturas exóticas e promover a síntese
com a própria cultura traz a impressão para o Dasein de auto-esclarecimento. Esse movimento
de comparação de si mesmo com o mundo pode levar o Dasein para uma alienação, na qual
seu poder-ser próprio fica encoberto. “O ser-no-mundo decadente, tentador e tranquilizante é
também alienante” (HEIDEGGER, 2009, p. 243). Assim, o Dasein acaba se aprisionando em
si mesmo, pela decadência. No uso da Realidade Aumentada, podemos dizer que existe esse
interesse do contato com culturas diferentes da do usuário e um desejo de explorar não só o
mundo ao seu redor como o mundo sobreposto fornecido pela tecnologia. A RA é também
tentadora, e tenta atrair o Dasein para uma decadência mais profunda e um mergulho em seu
ser-no-mundo.
A relação do Dasein com o ente mundano (utensílio) está dentro de uma rede
significativa que antecede ao Dasein, um horizonte referencial que pode ser relacionado à
cultura. Por analogia, podemos lembrar-nos do funcionamento da RA como uma camada
cultural de informações produzidas pelo homem se sobrepondo ao mundo circundante que
também é construído pelo homem. Assim, o Dasein, ao receber os entes à sua percepção
através da RA, acaba entrando em contato com uma rede de referências complexa, constituída
não apenas de sua própria tradição, mas também dos homens que produziram o software e
todos os outros usuários da internet que forneceram as informações que foram sobrepostas.
Para que o utensílio (por analogia, os objetos virtuais ou reais apresentados na RA) seja
percebido como tal ele deve estar envolto em um mundo circundante, que apareça com ele
simultaneamente. O mundo é o campo de uso humano.
Desta forma, na medida mesmo em que vamos nos familiarizando com os campos
de uso que compõem o mundo circundante fático que é o nosso, ou seja, na medida
mesmo em que aprendemos a nos movimentar de maneira não teórica, mas prática,
no interior da rede referencial que sempre vem ao nosso encontro juntamente com os
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utensílios em geral. É na conformidade aos campos de uso que os utensílios se
determinam em seu ser (CASANOVA, 2010, p. 98).

A habilidade de acompanhar na prática uma totalidade para que possamos
conhecer de fato o significado de um utensílio Heidegger denomina de circunvisão. A relação
desta visão humana com o mundo circundante ocorre dentro da lógica da ocupação: é preciso
que se saiba desde o princípio o uso de um utensílio e se familiarize com seu uso. Para
discutir o surgimento das significações dos utensílios, Heidegger utiliza da noção de
totalidade conformativa, um “ambiente” que comporta os entes e seus significados para que o
utensílio apareça como ele é e para o Dasein ter contato com o modo como se pensa
(INWOOD, 2002, loc. 241-44). O Dasein se mostra aberto para o mundo que é o dele e com a
significação dos utensílios. Os entes, ao virem ao encontro do Dasein em conjunto com a
totalidade conformativa, podem ser entendidos como são (CASANOVA, 2010, p. 99-101).
Ser um Dasein é sempre ser a partir de um mundo fático já sedimentado, que
fornece as possibilidades existenciais para ele. O Dasein se relaciona com o mundo por meio
de campos existenciais específicos, jogado no mundo e familiarizado com os campos de uso,
gerando um conhecimento hermenêutico (LAWN, 2008, p. 80). A partir deste contato fático
com as coisas do mundo, o Dasein vai, aos poucos, tendo contato com conceitos abstratos,
além das ideias práticas, para que possam ser usadas como razões em uma ação; ele conquista
suas determinações a partir de seu mundo (CASANOVA, 2010, p. 127, p. 134).
A circunvisão pode ser definida também como uma visão de conjunto, que abarca
o mundo e o instrumento sendo ocupado. Toda atitude teórica frente ao mundo é guiada pela
circunvisão e, “Tanto a descoberta guiada pela circunvisão quanto a descoberta dos entes
intramundanos fundam-se no ser-no-mundo” (HEIDEGGER, 2009, p. 445).
Numa primeira aproximação e na maior parte das vezes, [o Dasein] se compreende a
partir do que vem ao encontro no mundo circundante e daquilo de que se ocupa
numa circunvisão. Este compreender não é um mero registro de si, que apenas
acompanharia todos os comportamentos da presença. Compreender significa
projetar-se em cada possibilidade de ser-no-mundo, isto é, existir como essa
possibilidade (HEIDEGGER, 2009, p. 480).

O Dasein forma o mundo, o espaço fático, portanto, o mundo nada mais é que um
modo da ocupação, um modo pelo qual os entes dentro do mundo se fazem notar no espaço
(CHRISTINO, 2010, p. 48). Conforme Heidegger (2009), o ser-no-mundo está empenhado no
mundo das ocupações, que são dirigidas pela circunvisão, que descobre o que está à mão.
A percepção da espacialidade do Dasein é determinada pela sua circunvisão. O
espaço, então, está no mundo, já que o Dasein, como ser-no-mundo, descerra o espaço. O

64

sujeito é espacial e o ente que vem ao encontro do Dasein torna-o consciente de sua
espacialidade.
Tal espacialidade, entendida como ser-no-mundo, é condição de possibilidade para
que a disposição se constitua porque é nela que os entes podem vir ao encontro do
Dasein, já sempre referenciados numa circunvisão significativa (os modos da
ocupação) (CHRISTINO, 2010, p. 55).

O Dasein às vezes é autêntico e às vezes não, mas não ser autêntico não o faz ser
menos humano. Ser um Dasein autêntico é ser verdadeiro consigo mesmo, à sua essência
(INWOOD, 2002, loc. 317-20). O Dasein é inautêntico na medida em que realiza ações
apenas seguindo um costume, e é autêntico quando decide por si mesmo. A maioria dos
humanos se encontra em uma condição de Dasein inautêntico nas decisões do dia-a-dia,
seguindo tradições comuns a todos, como a língua, e as leis. Quando é inautêntico, o Dasein
relega suas decisões aos outros (INWOOD, 2002, loc. 325-30). Conforme Christino,
Heidegger considera os meios de comunicação, incluindo aqui a RA, os agentes da
impessoalidade, e os desenvolvimentos tecnológicos afastariam o Dasein do ser autêntico.
“Aquilo que contemporaneamente chamamos ‘cultura da mídia’ é um progressivo
esquecimento de si mesmo para o Dasein, arrastado para a pasmaceira do impessoal”
(CHRISTINO, 2010, p. 39-40). Há de se considerar, no entanto, que Heidegger não viveu
para presenciar o surgimento das novas tecnologias da comunicação, como o computador, a
internet e suas variáveis.
ODasein só pode se realizar plenamente como um Dasein singular, pois a
facticidade do mundo só pode ser experimentada pela singularidade. Ao manter contato com o
mundo cotidiano, o Dasein pode acabar por não atentar ao horizonte de manifestação dos
entes, para o mundo como dado. Ele precisa experimentar a si mesmo como singular para se
reajustar com a facticidade do mundo e se lembrar de que é um ser-no-mundo (CASANOVA,
2010, p. 138).
Conforme Heidegger, o homem só se realiza no Dasein.
[Dasein] é uma abertura que se fecha e, ao se fechar, abre-se para a identidade e
diferença na medida e toda vez que o homem se conquista e assume o ofício de ser,
quer num encontro, quer num desencontro, com tudo que ele é e não é, que tem e
não tem. É esta presença que joga originariamente nosso ser no mundo
(HEIDEGGER, 2009, p. 557-8).

Ser-no-mundo não significa apenas que o homem esteja convivendo entre outros
entes, mas ser-no-mundo é uma estrutura de realização.
O Dasein, por ser fático, sempre está muito ligado ao seu passado, ele é o seu

65

passado no modo de seu ser. Ele nasce e cresce dentro de uma interpretação de si mesmo,
herdado da tradição, da sua história. Conforme Heidegger (2009), o Dasein compreende a si
mesmo a partir da tradição, e essa compreensão abre as possibilidades de seu ser. O seu
próprio passado, como também o da sua geração, precede o Dasein.
Por sua singularidade, o Dasein é capaz de trazer a tradição em encontro ao
mundo fático, realizando assim uma das principais tarefas da Realidade Aumentada: sobrepor
uma “camada” informacional por sobre o mundo natural. O Dasein se comporta de acordo
com as orientações dadas pelo mundo fático, que fica responsável pela determinação destes
comportamentos. No mundo natural não há alguém responsável por este mundo, mas, no
mundo da RA, existem os usuários e os desenvolvedores que se ocupam por preencher a
camada informacional de elementos. Podemos pensar então que a comunidade virtual, ou o
ciberespaço, se torna em parte responsável pelos atos do Dasein que escolhe se relacionar
com o mundo fático por meio desta tecnologia.
Segundo Heidegger (2009, p. 49), o Dasein possui um primado ôntico, é um ente
determinado em seu ser pela existência; e um primado ontológico, por sua determinação de
existência, o Dasein é em si mesmo ontológico. Por isso o Dasein deve ser o assunto mais
importante da filosofia, deve ser o ente que se relaciona e se comporta com o que se questiona
nessa questão do ser (HEIDEGGER, 2009, p. 51). Cada vez mais nós mesmos somos o
Dasein, e, portanto, o centro de uma analítica do Dasein. Por existir, e por ser o ser do
homem, o Dasein é o conceito mais importante para uma pesquisa que queira determinar o
lugar ontológico de algo – como esta.
Heidegger (2009, p. 53) continua dizendo que o Dasein se compreende e se
comporta a partir daquilo com o que ele mais tem contato: o mundo. Sendo assim, uma
tecnologia que aumente a relação do Dasein com o mundo é de grande importância para esse
pensamento e merece ser considerada. O usuário de RA, ao utilizar a tecnologia para realçar
algumas características do mundo em favor de outras, e ao sobrepor informações antes não
existentes torna sua experiência de autocompreensão mais marcante. Ele está mais aberto à
experiência do encontro com os entes formadores do mundo, e assim mais aberto a uma automodificação. Heidegger defende que o estudo do Dasein deve ser feito a partir de sua
cotidianidade mediana, para que ele seja mostrado tal como é. Da cotidianidade devem ser
extraídas estruturas essenciais que se mantenham ontologicamente determinantes em todo
modo de ser do Dasein fático (HEIDEGGER, 2009, p. 54).
Uma analítica do Dasein fica assim orientada para a tarefa de guiar a elaboração
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da questão do ser por meio da cotidianidade. É interessante notar que a Realidade Aumentada
pode ser considerada uma tecnologia essencialmente cotidiana e fática, que se resume a
auxiliar o Dasein, que também é um ente intramundano, em sua tarefa diária de encontrar
elementos na paisagem que lhe interessem. Um dos momentos mais mundanos da tecnologia
é uso da RA. O próprio instrumento – o aparelho utilizado – fica esquecido em favor das
informações que se encontram do “outro lado” da tela.
A interpretação ontológica do mundo foi privilegiada através de uma análise do
manual intramundano porque, sendo em sua cotidianidade tema constante, [o
Dasein] não apenas é e está num mundo, mas também se relaciona com o mundo
segundo um modo de ser predominante. Numa primeira aproximação e na maioria
das vezes, [o Dasein] está tomad[o] por seu mundo (HEIDEGGER, 2009, p. 169).

Assim, percebemos que, para uma interpretação ontológica, a Realidade Aumentada é
um objeto perfeito, pois possibilita um olhar sobre o estar do Dasein no mundo e de seu
relacionamento com ele, que é um relacionamento comunicacional. O Dasein possui uma
característica fundamental que é sua espacialidade. O ser-em no mundo é um modo de ser
essencial do próprio sujeito (HEIDEGGER, 2009, p. 190). Com essa ideia podemos puxar
mais ainda a noção de que o usuário de RA é um Dasein, pois a espacialidade é a coisa mais
importante para ele no momento do uso. Ser-em, é ser em um mundo, em um espaço, é uma
constituição de ser da presença, não somente no sentido de estar-dentro. “O ser-em é, pois, a
expressão formal e existencial do ser da presença que possui a constituição essencial de serno-mundo” (HEIDEGGER, 2009, p. 100). Existem múltiplos modos de ser-em, conforme
Heidegger (2009, p.103): ter o que fazer com alguma ciosa, produzir alguma coisa, tratar e
cuidar de alguma coisa, aplicar alguma coisa, fazer desaparecer ou deixar perder-se alguma
coisa, empreender, impor, pesquisar, interrogar, considerar, discutir, determinar, etc., todos
que possuem o modo de ser da ocupação e que podem ser pensados no uso da Realidade
Aumentada.
O ser-no-mundo nunca é isolado no mundo, outros estão co-presentes a ele. Além de
ser-em no mundo, o Dasein também é um ser-com outros: é o seu modo de ser próprio dos
entes que vêm ao encontro dentro do mundo. “Porque [o Dasein]é, [ele] possui o modo de ser
da convivência” (HEIDEGGER, 2009, p. 182). O mundo circundante é também
compartilhado nas ocupações.
Para que alcance sua interação com o mundo, o Dasein necessita de estar aberto para
os entes que lhe aparecem. “[O Dasein] é a sua abertura”, afirmou Heidegger (2009, p. 192),
assim, ele precisa iluminar a si mesmo para que veja o mundo. Um dos fatores que
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influenciam a iluminação da abertura do Dasein é a disposição, seu humor. “O humor revela
‘como alguém está e se torna’” (HEIDEGGER, 2009, p. 193). Com um humor favorável, o
Dasein possibilita à sua abertura uma aproximação maior com os entes intramundanos, e
assim um maior contato com o mundo, como também uma maior decadência. Com um humor
positivo, o Dasein alcança o estado de estar-lançado, que representa o seu estar-no-mundo. A
disposição abre o Dasein em seu estar-lançado, enquanto no mau-humor se cega para si
mesma e a circunvisão da ocupação do mundo se desencaminha. Isso mostraria, mais uma
vez, que o usuário da RA, o Dasein, está com um humor e uma disposição favorável para o
encontro com os entes intramundanos, senão sua circunvisão, sua cultura e história, não
estariam disponíveis para que ele fizesse a ligação entre eles. O estado de humor da
disposição é a abertura mundana da presença.
Essa abertura prévia do mundo, que pertence ao ser-em, também se constitui de
disposição. Deixar e fazer vir ao encontro é, primariamente, uma circunvisão e não
simplesmente sensação ou observação. Numa ocupação dotada de circunvisão,
deixar e fazer vir ao encontro tem o caráter de ser atingido, como agora se pode ver
mais agudamente a partir da disposição (HEIDEGGER, 2009, p. 196).

Na RA, os sentidos só podem ser estimulados – a visão, a espacialidade,
distanciamento e direcionamento – se, do ponto de vista ontológico, o ente estiver disposto no
mundo. Somente se estiver aberto é que o ente que toca o horizonte do Dasein pode vir ao
encontro do mesmo. Por estar aberta, porém, não significa que a disposição se iluda com os
entes que vem ao seu encontro, sujeita à uma ideia de um conhecimento absoluto de mundo,
por isso, considera-se que não haja ilusão do ponto de vista da circunvisão, o que pode ser
estendido para o uso da RA. Mesmo com a inclusão de elementos virtuais na paisagem, o
usuário não se ilude que eles sejam reais, mas os considera no mesmo nível de importância,
ou quiçá maior nível, que os ditos naturais.
Heidegger tem um conceito especial da visão. Para ele, a visão corresponde à
iluminação, à abertura do Dasein. “‘Ver’ significa não só perceber com os olhos do corpo
como também apreender, de modo puro e com os olhos do espírito, algo simplesmente dado
em seu ser simplesmente dado” (HEIDEGGER, 2009, p. 207). Ou seja, para Heidegger, ver é
estar aberto para compreender.
O estar-lançado do Dasein caracteriza sua existência, ou seja, sua existencialidade
é determinada pela facticidade, e esse existir fático do ser está sempre empenhado no mundo
das ocupações. Para se compreender, o Dasein se projeta para o mundo: “Ao empenhar-se na
ocupação, [o Dasein] se compreende a partir do que vem ao encontro dentro do mundo”
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(HEIDEGGER, 2009, p. 296). É um projetar-se compreensivo que sempre está junto ao
mundo descoberto.
A descoberta da verdade, nesse encontro com o mundo, só se dá enquanto o
Dasein é constituído pela abertura, seu modo de ser essencial. “Toda verdade é relativa ao
ser [do Dasein] na medida em que seu modo de ser possui essencialmente o caráter de
presença” (HEIDEGGER, 2009, p. 298). Podemos dizer então que os elementos virtuais da
RA, apesar de não serem percebidos como parte do mundo circundante natural, são
percebidos enquanto verdade, por estarem disponíveis à abertura do Dasein. “Só ‘se dá’
verdade à medida que e enquanto a presença é” (HEIDEGGER, 2009, p. 298). A verdade é
pressuposta pelo Dasein, sendo compreendida como em virtude de si mesmo, do que ele é, do
seu estar-no-mundo. O descobrimento da verdade pertence ao poder-ser do Dasein como serno-mundo, e a ocupação é o que descobre na circunvisão o ente intramundano (HEIDEGGER,
2009, p. 299). Assim, no uso da Realidade Aumentada, o Dasein descobre, por meio de sua
abertura, informações que são verdade para ele, e assim fazem parte de seu mundo
circundante, mesmo ele sabendo que não fazem parte do mundo circundante “natural”.
Estar-certo de um ente significa: ter por verdadeiro enquanto verdadeiro. Todavia,
verdade significa descoberta de um ente. Toda descoberta funda-se,
ontologicamente, na verdade mais originária, a saber, na abertura da presença.
Enquanto ente aberto – que abre e descobre, a presença está essencialmente ‘na
verdade’. A certeza, porém, ou está fundada na verdade ou a ela pertence de modo
igualmente originário (HEIDEGGER, 2009, p. 332).

Em resumo: o Dasein é constituído pela abertura – uma compreensão determinada
de disposições (HEIDEGGER, 2009, p. 337). A descoberta dos entes intramundanos
simplesmente dados é fundada nessa abertura. O Dasein que se ocupa de uma circunvisão se
remete para o que vem ao encontro da mão. Assim, o compreender está totalmente baseado na
descoberta feita pela abertura(HEIDEGGER, 2009, p. 378-9).
Sendo uma das características principais do Dasein o seu estar-no-mundo,
convém dizer que Heidegger considera que não há nenhuma justaposição de um ente chamado
Dasein e um outro chamado mundo. Há sim um encontro entre entes. “Um ente só poderá
tocar um outro simplesmente dado dentro do mundo se, por natureza, tiver o modo do ser-em,
se, com sua presença, já se lhe houver sido descoberto um mundo” (HEIDEGGER, 2009, p.
101). Os entes então, não se tocam, mas sim estão juntos. Como na RA existe a convivência
de elementos virtuais e reais no mundo circundante, é justo dizer que estes dois tipos de ente
estão um junto ao outro.
A estrutura essencial do Dasein é ser-no-mundo, o que possibilita o seu caráter da
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espacialidade existencial. Por pertencer ao Dasein, ser no mundo é, essencialmente, a
ocupação (HEIDEGGER, 2009, p. 102-3).“Enquanto ocupação, o ser-no-mundo é tomado
pelo mundo de que se ocupa” (HEIDEGGER, 2009, p. 108). Ser-no-mundo significa: “[...]
empenhar-se de maneira não temática, guiando-se pela circunvisão, nas referências
constitutivas da manualidade de um conjunto instrumental” (HEIDEGGER, 2009, p.125). A
possibilidade da descoberta dos entes intramundanos pelo Dasein é uma determinação
existencial do ser-no-mundo, enquanto o encontro entre os entes se caracteriza pela
manualidade. Se o ser-no-mundo se caracteriza existencialmente pela sua descoberta no
mundo, a Realidade Aumentada reforça ainda mais essa noção. Ao utilizar um aparato para
realçar sua visão do mundo, o Dasein está somente reafirmando sua inclinação natural para
explorar o mundo e ir ao encontro das informações que lhe interessam e podem ser úteis na
sua ocupação. O Dasein lida com familiaridade com a ocupação dos entes que lhe vem ao
encontro no mundo.
Os entes que estejam mais próximos da atenção, na forma da ocupação, não são
necessariamente os que tem menor intervalo de distância, mas sim os que estão sendo
utilizados e ocupados pelo Dasein. “Porque a presença é essencialmente espacial, segundo os
modos do dis-tanciamento, o lidar com as coisas sempre se mantém num ‘mundo
circundante’, cada vez determinado pela distância de um certo espaço de jogo”
(HEIDEGGER, 2009, p. 161). Ao alcançar os sentidos, principalmente a visão e a audição, o
ente intramundano não está necessariamente mais próximo do Dasein, mas sim está em
contato com seu horizonte de ocupação. “Ver e ouvir são sentidos da distância, não devido a
seu alcance, mas porque, distanciado-se, [o Dasein] neles se mantém de forma predominante”
(HEIDEGGER, 2009, p. 161). O instrumento que está sendo usado – e Heidegger usa o
exemplo do óculos – pode estar perto no sentido da distância, mas distante no ponto de vista
do mundo circundante. Um quadro na parede pode estar mais próximo do Dasein do que o
instrumento que está no seu rosto.O aparelho de Realidade Aumentada, seja ele um Heads Up
Display ou um telefone celular, está menos visível que as informações que estão sendo
mostradas em sua tela. Por mais que não seja tão invisível quanto no uso de um óculos, pois
ainda precisamos ligar e fazer o aparelho funcionar, a camada informacional, assim como a
imagem do mundo natural são mais visíveis que o aparelho em uso. Ao chamar a atenção para
os elementos do mundo circundante – sejam eles virtuais ou naturais – a Realidade
Aumentada apaga o aparelho da ocupação. Estar próximo é estar na periferia do que está
imediatamente à mão na circunvisão.
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A compreensão do Dasein salta por cima do aparelho, que está imediatamente à
mão, e a interpretação do compreender se coloca na compreensão de mundo. Assim, o Dasein
concebe o ente como um conjunto de coisas simplesmente dadas e o ser recebe o sentido de
realidade. Para o Dasein, ele mesmo é um real simplesmente dado, “Assim, o ser em geral
adquire o sentido de realidade” (HEIDEGGER, 2009, p. 269). A realidade, que pode ser
aumentada pela tecnologia, é o ser em geral, ou seja, os entes intramundanos que são
percebidos pelo Dasein como simplesmente dados.
O Dasein é essencialmente espacial, e, portanto, seu modo de descoberta do
espaço é inerente à circunvisão, que se ocupa de se relacionar com os entes que lhe vêm ao
encontro no espaço. Dentro de uma circunvisão, o ser-no-mundo é espacial, e somente por ser
espacial é que os entes intramundanos podem vir ao encontro em sua espacialidade. Assim,
podemos dizer que o Dasein – ser-no-mundo – existe dentro de uma circunvisão, que orienta
sua descoberta do mundo e seu modo de lidar com os entes, sejam eles virtuais ou naturais. A
circunvisão de outros Dasein (desenvolvedores), inclusive, se torna responsável por criar os
entes virtuais que serão acrescidos à paisagem do mundo natural pela RA, e assim, ao usar a
tecnologia, o Dasein se encontra em comunicação tanto com o mundo, quanto com os outros
Dasein que compartilham uma co-presença com ele.
Uma das principais características do Dasein é ser-no-mundo, então é importante
conhecer os conceitos de mundo, espaço e tempo para ter uma visão ampla do lugar
ontológico da Realidade Aumentada nesse processo.

3.2ESPAÇO E TEMPO

A definição de espaço e principalmente a divisão entre espaço abstrato e natural
foi sempre muito difícil de formular por parte dos filósofos. O pensamento grego antigo se
dedicou em boa parte a explicar a existência de um espaço abstrato e simbólico, em oposição
a um espaço natural e físico. Materialistas e idealistas refletiam sobre essa ideia, mas ambas
as linhas tinham dificuldade de sistematizá-la.
Para pensar o espaço filosoficamente, é preciso fugir do conceito cartesiano de
espaço, o espaço matemático. A própria ideia de marcações no espaço, medidas e cálculos, é
uma criação cultural formada de abstrações. Não podemos considerar esta linha de espaço
como sendo a real e verdadeira.
Ernst Cassirer (1994), filósofo alemão, em seu Ensaio sobre o homem, traz uma
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linha do tempo da evolução do conceito de espaço na humanidade, dividindo-a em três
estágios: o Homem Primitivo, Babilônia/Astronomia e Ciência Moderna. O espaço do
Homem Primitivo pode ser descrito como um espaço de ação, para a resolução de interesses
práticos e a garantia da sobrevivência. Não há abstração esquemática do espaço, sendo ele
visto emocional e socialmente dentro do grupo humano. No segundo estágio, Babilônia, foi
quando ocorreu o nascimento de uma nova visão do espaço, a criação de um conceito teórico
a respeito do espaço, atribuindo a ele uma geometria. Esta nova ideia nasceu junto a uma nova
ciência, que serviu de instrumento: a álgebra simbólica. As percepções individuais foram
igualadas para dar espaço a um conceito novo “[...] de uma ordem cósmica singular e
sistemática” (CASSIRER, 1994, p. 79). Esse pensamento transcende a esfera prática e
concreta, abarcando o universo inteiro. No terceiro estágio, da Ciência Moderna, muito do
misticismo da ciência antiga, como a astrologia, foi superado, para iniciar-se um simbolismo
científico como conhecido hoje. O próprio Descartes, que escreveu o famoso Discurso sobre
o método, partiu da ideia de uma matemática universal, que pudesse traduzir toda experiência
espacial para uma nova linguagem simbólico-numérica (CASSIRER, 1994, p. 84-85).
Cassirer argumenta também que analisar o caráter que o espaço e o tempo
assumem na experiência humana é uma das tarefas mais importantes da filosofia, e ainda: “O
espaço e o tempo são a estrutura em que toda a realidade está contida. Não podemos conceber
qualquer coisa real exceto sob as condições do espaço e do tempo” (CASSIRER, 1994, p. 73).
Isso nos deixa a dica que o nome “Realidade Aumentada” não está muito longe de descrever o
que esta inovação pode proporcionar: uma expansão do que o homem percebe enquanto
espaço e tempo. Cassirer acrescenta que para pensar esta relação espaço-tempo é preciso
considerar a cultura como principal meio para descobrir o “[...] verdadeiro caráter do espaço e
do tempo em nosso mundo humano” (CASSIRER, 1994, p. 74).
Cassirer (1994, p. 74) divide os tipos de experiência espacial e temporal em
alguns níveis, sendo a camada mais baixa descrita por ele como espaço e tempo orgânicos,
que pode ser relacionada à experiência tida pelos animais irracionais e cuja principal
característica é ser guiado por impulsos corporais e instintos, sem qualquer imagem mental ou
ideia de espaço. Já nos animais chamados por ele de superiores – os humanos – pode-se
encontrar outro tipo de experiência de espaço, o espaço perceptual. “Este espaço não é um
simples dado dos sentidos; é de natureza muito complexa, e contém elementos de todos os
diferentes tipos de experiência dos sentidos – óptica, táctil, acústica e sinestésica”
(CASSIRER, 1994, p. 75).
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Muitas vezes esta experiência pode ser intensificada por periféricos tecnológicos,
como óculos, câmeras, entre outros. Neste espaço perceptual superior, existe também o que
Cassirer chama de espaço simbólico, este sim exclusivo aos humanos. O homem, continua
Cassirer (1994, p. 76), precisa desenvolver o espaço abstrato (em contraste com o espaço de
ação) por meio de um processo lento e complicado, que acaba lhe abrindo a visão de um novo
campo de conhecimento, uma nova direção na vida cultural. O homem vive em uma nova
dimensão da realidade, uma realidade simbólica, e é por meio dessa capacidade que sua
existência é possível.
O conceito de espaço simbólico introduzido pelo filósofo é muito interessante
para pensarmos a Realidade Aumentada, pois assim podemos relacionar a percepção de quem
utiliza a tecnologia à existência deste espaço. A camada de informações sobreposta por meio
de imagens ou sons à percepção dita natural do espaço pode ser justificada como uma
intervenção mais assertiva do espaço simbólico no espaço natural, se fazendo assim visível e
impossível de ignorar. É a “materialização” do espaço simbólico em forma de imagens
digitais.
Stuart Adam, culturalista, também defende que a realidade não é dada, ela não
existe independente da linguagem e da humanidade. Segundo Adam (CAREY; ADAM, 2008,
loc. 874-76), a realidade só é produzida por meio da comunicação, da construção, apreensão e
utilização de formas simbólicas. A ordem que os homens percebem no mundo, organizando o
espaço, é criada pelos próprios humanos, para servir aos seus próprios propósitos. O homem
vive em uma dimensão simbólica, e é por sua capacidade de criar estes símbolos que sua
existência é produzida.
Na Realidade Aumentada, mesmo o que é considerado mundo natural na verdade
foi criado pela percepção simbólica humana como tal. Assim, tanto os elementos virtuais
quanto os da natureza presentes na visualização da RA são criados pela cultura. A camada
cultural e simbólica sobreposta àquela que é percebida enquanto natural é uma interferência
mais assertiva da cultura, sendo que o usuário optou por receber informações extras além
daquelas que sua própria formação cultural já previa.
Mesmo dentro das ideias científicas, o conceito de espaço é impossível de ser
separado do de tempo, sendo este outro muito discutido na filosofia. “A percepção do tempo
implica necessariamente o conceito de tal ordem serial correspondente àquele outro esquema
que chamamos de espaço” (CASSIRER, 1994, p. 87). A vida orgânica existe apenas na
medida em que evolui no tempo, estando ela presente sempre nos três modos de tempo:
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presente, passado e futuro (CASSIRER, 1994, p. 85). A concepção de espaço (e mundo)
inclui a de tempo, e a cada abertura nova atingida pela Realidade Aumentada o tempo linear é
rompido. Para Heidegger (1997a, p. 11) o espaço em si não é nada, não existe espaço
absoluto, e também o tempo não é nada, o tempo apenas subsiste por causa dos
acontecimentos que nele se desenrolam.
Henri Bergson, filósofo, pensou a questão do tempo a partir das teorias da
relatividade, principalmente a de Albert Einstein, aliada à ideia senso comum a respeito do
tempo. Para ele, a ligação inquebrável feita entre tempo e espaço é exterior e superficial, e só
existe porque nos servimos do espaço para medir e simbolizar o tempo. Se o tempo for
pensado sempre em relação ao espaço, ele nunca será pensado por si próprio (BERGSON,
2006, p. 3). Apesar de a Teoria da Relatividade insinuar que existem tempos múltiplos,
apenas um deles é real, e sua realidade é decidida em relação ao observador que possui
consciência. Para resolver esse paradoxo da relatividade, Bergson propõe: “Naturalmente,
uma vez feita a escolha do sistema imóvel, será preciso ater-se a ela e tratar os outros
consequentemente” (BERGSON, 2006, p. 42-3). Para ele, o tempo é uma espécie de
continuidade da vida interior, é a própria duração.
Ela é memória, mas não memória pessoal, exterior àquilo que ela retém, distinta de
um passado cuja conservação ela garantiria; é uma memória interior à própria
mudança, memória que prolonga o antes no depois e os impede de serem puros
instantâneos que aparecem e desaparecem num persente que renasceria
incessantemente. Uma melodia que ouvimos de olhos fechados, pensando apenas
nela, está muito perto de coincidir com esse tempo que é a própria fluidez de nossa
vida interior; mas ainda tem qualidades demais, determinação demais, e seria
preciso começar por apagar a diferença entre os sons, e depois abolir as
características distintivas do próprio som, conservar dele apenas a continuação do
que precede no que se segue e a transição ininterrupta, multiplicidade sem
divisibilidade e sucessão sem separação, para encontrar por fim o tempo
fundamental. Assim é a duração imediatamente percebida, sem a qual não teríamos
nenhuma ideia do tempo (2006, p.51-2).

Através da percepção ancorada na duração interior é que o tempo de si passa para
o tempo das coisas. O estado de consciência da vida interior faz corresponder o tempo do
corpo ao tempo da matéria, formando uma duração consciente, uma duração do universo
(BERGSON, 2006, p. 52-3). “O que queremos estabelecer é que não se pode falar de uma
realidade que dura sem introduzir nela uma consciência” (BERGSON, 2006, p. 56). O tempo
real, vivido e percebido é uma duração, uma continuação do que não é mais no que é
(BERGSON, 2006, p. 57).
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A duração real é experimentada; constatamos que o tempo se desenrola, e, por
outro lado, não podemos medi-lo sem convertê-lo em espaço e supor desenrolado
tudo o que conhecemos dele(BERGSON, 2006, p. 73-4).

Pensando que o tempo real é aquele percebido por uma consciência, o tempo só
pode ser percebido enquanto uma quarta dimensão se for encarado como um tempo espacial,
que só existe em relação ao espaço e às outras três dimensões (BERGSON, 2006, p. 167-8).
Heidegger também indicou preferência pela teoria da relatividade de Einstein
como parâmetro para pensar o tempo e o espaço. Segundo Heidegger “O tempo subsiste
somente por causa dos acontecimentos que nele se desenrolam. Não há um tempo absoluto,
também não há uma simultaneidade absoluta” (HEIDEGGER, 1997a, p. 11). O tempo está
relacionado aos acontecimentos, às mudanças de estado das coisas. “O tempo é, assim, um
desenrolar, cujas fases estão numa relação mútua do mais tarde com o mais cedo”
(HEIDEGGER, 1997a, p. 13-5). Para Heidegger, o Dasein não está no tempo, mas é o próprio
tempo, a cotidianidade é o lugar onde a natureza vem ao encontro do Dasein, e o tempo
presente é a direção única e não retornável do Dasein. O Dasein sempre está num modo de
seu possível ser temporal, ele é a temporalidade.
A percepção humana nua (desprovida de periféricos de entrada) está limitada pelo
tempo, portanto, só se pode perceber o que existe no presente momento. A existência das
coisas muitas vezes está sujeita à sua capacidade de ser percebida no agora. Com o espaço
esse problema é menos evidente. Apesar de não estar disponível para ser percebido, um objeto
pode existir fora do campo de alcance de um sentido, como, por exemplo, da visão. Cassirer
(1994, p. 89) define a memória simbólica como “[...] o processo pelo qual o homem não só
repete sua experiência passada, mas também reconstrói essa experiência; A imaginação tornase um elemento necessário da verdadeira lembrança”. E muitas das dúvidas, temores,
esperanças e ansiedades da humanidade vivem no futuro, sendo ele um elemento muito
importante para a estrutura da vida humana (CASSIRER, 1994, p. 91).
O Dasein não se confina no presente momento, ele é temporal, e é sua
temporalidade que torna o mundo um local temporal (INWOOD, 2002, loc. 776-78). O
Dasein tem consciência da sua morte, de seu nascimento e da história anterior a ele,
conhecimento e imaginação que não pode ser adquirido senão por meio da temporalidade,
coisa que a espacialidade não pode fornecer (INWOOD, 2002, loc. 761-64). O que é
importante não é o tempo (Zeit) em si, mas a temporalidade (Zeitlichkeit) do Dasein
(INWOOD, 2002, loc. 984-85), que permite que a percepção do mundo seja influenciada por
acontecimentos

passados

e/ou

imaginações

de

acontecimentos

futuros.

“Unidade
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originariamente sintética de esforço e resistência, acção e inércia, o tempo é o princípio que
une a materialidade do passado-presente ao dinamismo de futurição e através do qual se
constitui a realidade como mediação (BLANC, 1997, p. 146).”
Para Heidegger [...] o instante é a ekstase activa da decisão, em que, à luz do
projecto, o ser-aí descobre a situação em que se encontra e faz face ao que nela
possa descobrir como possibilidade, mas nunca certamente numa dimensão aberta às
iniciativas de descensos et ascensus do divino e do humano. Assim, viabilizam-se
por ele possibilidades da existência em situação, consentâneas com a liberdade ou a
ela contrárias, mas nunca a apreensão fulgurante e em simultâneo da Unidade, em
que o tempo se transcende e redime (BLANC, 1997, p. 148).

O Dasein deve ser pensado como temporal e espacial, e assim tanto a
temporalidade quanto a espacialidade são determinações fundamentais. A constituição dele
apenas é possível com base na temporalidade, ocorrendo este ente no tempo ou não. Por isso a
espacialidade também deve se fundar na temporalidade, no sentido de que tempo e espaço
existem juntos em um nexo e ocorrências psíquicas que ocorrem no espaço também
transcorrem no tempo (HEIDEGGER, 2009, p. 456-7).
Com a Realidade Aumentada podemos visualizar no espaço alterações que foram
feitas pelo tempo, como no caso de aplicativos que têm como função sobrepor camadas do
passado no presente. Por meio da Realidade Aumentada, podemos simular monumentos da
antiguidade, como o Parthenon grego. Esse tipo de programa mostra a necessidade humana de
estar consciente de seu passado e associá-lo ao espaço o torna mais fácil de alcançar pelos
sentidos,especialmente a visão. Aquilo que não existe no tempo presente é de difícil
percepção e com a RA pode-se trazer elementos e ideias para o presente. É o “fazer presente”,
um momento de visão (Augenblick).
O tempo da Realidade Aumentada é o tempo do presente, é o tempo do que está
ocupado na circunvisão no momento do uso de um instrumento. Tudo que vem ao encontro
no mundo se mantém no agora (HEIDEGGER, 1997a, p. 29-31). A cotidianidade do presente
é onde a natureza vem constantemente ao encontro.
Este tempo do presente é explicitado enquanto uma sequênciade transcursos, que
constantemente transcorre no agora; uma sequência da qual se diz: a direção é única
e não retornável. Todo acontecimento se desenrola de um futuro sem fim para um
passado que não é mais retornável(HEIDEGGER, 1997a, p. 33).

A Realidade Aumentada pode ser considerada uma tecnologia do tempo, pois
envolve o Dasein no cotidiano, e prioriza o tempo presente na circunvisão. O tempo faz parte
da própria estrutura do dispositivo, pois traz à atenção do Dasein os objetos no tempo
presente, mesmo que sejam objetos do passado ou do futuro. O espaço e tempo são
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inseparáveis também no contexto da Realidade Aumentada, pois o tempo presente fica
conectado à circunvisão, que por sua vez está conectada ao espaço.
Quando se usa um instrumento, ele está se fazendo presente para quem o usa, e,
acessando as informações culturais em relação ao espaço, o usuário de RA está fazendo
presente para ele não só o espaço, como também a cultura. Ao destacar um ou outro elemento
da paisagem, o software de RA está se associando à consciência humana para escolher,
mesmo que de forma não racional, no que se concentrar. Assim, dentro da sua própria
consciência temporal, o usuário da RA pode também programar suas decisões futuras
baseadas em informações culturais sobrepostas ao espaço à sua volta. A espacialidade
associada à temporalidade torna a experiência da Realidade Aumentada possível e frutífera.
Ao entrar em contato com entes intramundanos, o Dasein é guiado pela
circunvisão, e tem o sentido existencial de uma atualização. Quando o Dasein reflete sobre o
mundo circundante, o mundo torna-se atual (HEIDEGGER, 2009, p. 447-8). Esta ocupação
do mundo pela circunvisão é o que constitui o tempo determinante da Realidade Aumentada:
a atualidade. A circunvisão deixa o que está vigente vir ao encontro no mundo circundante, e
isso só é possível numa atualização. O estar-lançado do Dasein é o que determina sua
historicidade e o seu ser no modo do instante. “Somente a temporalidade própria, que é
também finita, torna possível o destino, isto é, a historicidade em sentido próprio”
(HEIDEGGER, 2009, p. 477). O tempo real, característico da RA, também pode ser chamado
de instante, isto é, a atualidade. “Compreendida formalmente, toda atualidade é atualizante
mas nem toda atualidade ‘instaura um instante’” (HEIDEGGER, 2009, p. 424).
Heidegger (2009) afirma ainda que a interpretação temporal do Dasein deve partir
das estruturas constitutivas da abertura, que são: compreender, decadência e fala. São estas as
estruturas da abertura que determinam a temporalidade do ser-no-mundo e “É a sua
temporalidade que possibilita a modificação da circunvisão em visualização perceptiva e em
conhecimento teórico aí fundado” (HEIDEGGER, 2009, p. 420). Assim, a temporalidade
pode ser percebida como um fundamento da espacialidade do Dasein, estando a ideia de
tempo unida com a de espaço.
O espaço está no mundo à medida que o ser-no-mundo constitutivo do Dasein já
sempre se descobriu um espaço (HEIDEGGER, 2009, p. 166). O Dasein não considera o
mundo como se estivesse num espaço, mas sim ele próprio que é espacial em sua origem.
Assim, por ser espacial, o ser-no-mundo considera o mundo como um a priori. O usuário de
Realidade Aumentada considera o mundo natural circundante como algo em si mesmo, mas
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somente porque ele próprio já é espacial em sua origem, e assim é capaz de perceber tanto as
informações ditas naturais quanto as oferecidas pela cultura e sobrepostas na imagem. “De
acordo com o seu ser-no-mundo, a presença já sempre dispõe previamente, embora de forma
implícita, de um espaço já descoberto” (HEIDEGGER, 2009, p. 167).
O conceito de espaço não é o mesmo de mundo, e o espaço só pode ser concebido
recorrendo-se ao mundo. A espacialidade do Dasein é descoberta a partir do mundo, e assim o
espaço é também um constitutivo do mundo, de acordo com a constituição de ser-no-mundo
fundamental do Dasein (HEIDEGGER, 2009, p. 168). A espacialidade se funda na
característica de ser-no-mundo por meio da abertura. É o contato com o mundo que constitui a
espacialidade, e o mundo só existe por o Dasein ser espacial em essência.
Conforme Heidegger (2009, p. 270), a realidade está num nexo entre Dasein,
mundo e manualidade. Mas para alcançarmos a noção de o que é a realidade, precisamos
passar pela discussão de o que é o mundo externo (HEIDEGGER, 2009, p. 270).
Desde sempre o conhecimento intuitivo foi considerado como o modo válido de
apreensão do real. Ele ‘se dá’ como atitude da alma, da consciência (Bewusstsein).
Como o caráter de em-si e de independência pertencem à realidade, mescla-se à
questão sobre o sentido da realidade a questão sobre a possível independência do
real ‘com relação à consciência’ (Bewusstsein), ou seja, a questão sobre a possível
transcendência da consciência (Bewusstsein) para a esfera do real (HEIDEGGER,
2009, p. 270-1).

Assim, o conhecimento pode assumir a função de acesso ao real, seja ele empírico
ou perceptivo. Todo acesso aos entes intramundanos estão no ser-no-mundo, a constituição
fundamental do Dasein (HEIDEGGER, 2009, p. 271). Então o encontro do Dasein com o
mundo pela abertura proporciona o conhecimento necessário para formar a realidade.
Para Heidegger (2009, p. 272), a prova de que existem entes fora do Dasein está
no tempo – transformação e permanência. As mudanças que acontecem no tempo e história é
que determinam a percepção da existência das coisas.
O meu ser simplesmente dado, ou seja, o ser simplesmente dado, no sentido interno
de uma multiplicidade de representações é transformação simplesmente dada.
Todavia, a determinação temporal pressupõe alguma coisa permanente
simplesmente dada. Essa, porém, não pode estar (ser) ‘em nós’ ‘porque minha
presença (existentia) no tempo só pode ser determinada mediante algo permanente’
(HEIDEGGER, 2009, p. 272).

As coisas fora do Dasein e ele próprio se transformam em ritmos diferentes,
dando a percepção de separação. “A experiência do ser-no-tempo das representações coloca,
de modo igualmente originário, algo que se transforma ‘em mim’ e algo que permanece ‘fora
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de mim’” (HEIDEGGER, 2009, p. 272). Heidegger diz ainda que, sendo impossível de se
provar que o mundo existe fora do Dasein como simplesmente dado, não se deve confiar em
uma ‘fé na realidade do mundo exterior’, pois somente estariam admitindo a fé da existência
de uma prova (HEIDEGGER, 2009, p. 274). A realidade não pode ser provada, como
Heidegger mostra nesta passagem:
O ‘problema da realidade’, no sentido da questão se um mundo exterior é
simplesmente dado e se é passível de comprovação, apresenta-se como um problema
impossível. Não porque tenha por consequência aporias intransponíveis, mas porque
o próprio ente, que nesse problema é tematizado, recusa por assim dizer esse modo
de colocar a questão. O que se deve não é provar que e como um ‘mundo exterior’ é
simplesmente dado, e sim demonstrar por que [o Dasein], enquanto ser-no-mundo,
possui a tendência de primeiro sepultar epistemologicamente o ‘mundo exterior’ em
um nada negativo para então permitir que ele ressuscite mediante provas
(HEIDEGGER, 2009, p. 275).

Heidegger parece pender suas ideias mais para o lado do idealismo, em oposição
ao realismo, quando discute a existência de um mundo externo.O realismo não é
completamente aceito por ele, porque ao se considerar que o mundo externo é real e
simplesmente dado, necessita-se de provas de sua existência. Já o idealismo, ao mostrar que
ser e realidade se dão apenas na consciência, diz que o ser não deve ser pensado a partir do
ente/mundo. Nele se exclui o questionamento da existência do mundo, mas acrescenta-se a
dúvida do ser da consciência (HEIDEGGER, 2009, p. 276-7). “Se o título idealismo significa
o mesmo que compreender a impossibilidade de se esclarecer o ser pelo ente mas que, para
todo ente, o ser já é o ‘transcendental’, então é no idealismo que reside a única possibilidade
adequada de uma problemática filosófica” (HEIDEGGER, 2009, p. 277). Ele propõe ainda a
tese de que todo sujeito é o que é somente para um objeto e vice-versa37. Assim, o Dasein que
usa a Realidade Aumentada possui objetos exclusivos a ele no momento de seu uso, não só
porque o mundo ali representado tem a possibilidade de se alterar a qualquer instante, como
porque sua consciência se torna responsável por compreender o mundo e ele se torna
particular a aquele usuário.
Para Heidegger (2009, p. 278-280), realidade é resistência, aquilo que resiste a um
esforço. A existência de tal realidade só é possível com base na abertura de mundo e é o que
caracteriza o ser dos entes intramundanos. A experiência que o Dasein tem, e o alcance e a
direção da resistência dos entes intramundanos que vêm ao seu encontro é o que caracteriza a
resistência, e, portanto, a realidade. O conjunto das resistências caracteriza o ser dos entes

37
“Antes de uma orientação ‘perspectivista’, ainda existe a possibilidade de se apresentar a problemática da realidade com a
seguinte tese: todo sujeito é o que é somente para um objeto e vice-versa” (Heidegger, 2009, p. 277)
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intramundanos. Porém, “Resistência caracteriza o ‘mundo externo’, no sentido dos entes
intramundanos, mas nunca no sentido de mundo.” (HEIDEGGER, 2009, p. 280). O mundo no
segundo sentido citado por Heidegger só pode ser completo ao ser somado com a consciência
e a circunvisão do Dasein, por isso não apenas a resistência é o que caracteriza o mundo. A
natureza que está à volta do Dasein é um ente intramundano por si só que pode alcançar sua
abertura, e não o mundo na sua totalidade. A resistência que os entes virtuais oferecem à
abertura do Dasein é fornecida apenas pelo sentido da visão e da audição, sendo (ainda)
impossível pelo tato. E, ao usar esta tecnologia para se localizar no espaço e acessar
informações, o Dasein cria para si um mundo diferente, em conexão com sua circunvisão.
Outra característica do Dasein, além do ser-no-mundo, é a temporalidade.
Heidegger define o tempo como de onde o Dasein em geral compreende e interpreta
implicitamente ser. O tempo é o horizonte de toda compreensão e interpretação de ser. A
temporalidade possibilita a unidade entre existência, facticidade e decadência. “A
temporalidade não ‘é’, de forma alguma, um ente. Ela nem é. Ela se temporaliza”
(HEIDEGGER, 2009, p. 413). Sendo temporal, o Dasein é também histórico, e é sua
historicidade que orienta sua compreensão do mundo. Contar o tempo é uma característica do
ser-no-mundo, sendo esse um hábito que surge da ocupação que conta e controla a
circunvisão. “O ente intramundano é, então, acessível como ‘o que está sendo no tempo’.
Chamamos de intratemporalidade a determinação temporal dos entes intramundanos”
(HEIDEGGER, 2009, p. 418). O Dasein, assim, interpreta temporalmente cada um de seus
momentos estruturais, como o compreender, a disposição, decadência e fala.
Heidegger (2009, p. 433) diz que a decadência encontra seu sentido existencial na
atualidade, ou seja, enquanto está decaído no mundo, o Dasein aproveita o tempo presente.
Com isso, podemos dizer que o tempo da Realidade Aumentada é também o da atualidade, já
que a atividade realizada se baseia totalmente na decadência do ser-no-mundo. Isso é
especialmente interessante considerando que para os desenvolvedores o tempo da RA é o
tempo real, o que nos leva a crer que talvez o esse tempo falado na tecnologia seja a
atualidade de Heidegger. A temporalidade é decadente, e por isso atual:
Sendo essencialmente decadente, a temporalidade perde-se na atualização,
compreendendo-se não apenas numa circunvisão a partir do que está à mão nas
ocupações, mas também retirando, daquilo que a atualização sempre encontra de
vigente, a saber, as relações espaciais, os parâmetros para articular o que a
compreensão compreende e pode interpretar (HEIDEGGER, 2009, p. 459-60).

O deixar vir ao encontro do Dasein também funda-se na atualidade, que fornece o
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horizonte no qual o ente pode ser corporalmente vigente. Assim, a curiosidade é uma
tendência do Dasein, no qual ele se ocupa de um poder-ver, não somente pelo sentido da
visão como pela percepção do encontro corporal de si mesmo com o que está à mão no mundo
circundante. A Realidade Aumentada fixa essa curiosidade de descobrir o mundo do Dasein,
tanto por tornar possível uma visão modificada quanto por destacar a atualidade. A
curiosidade não se demora, e por isso é atual: “[...] o ponto de vista ontológico, o que
possibilita o não demorar-se, característico da curiosidade, é a atualização que
constantemente ‘surge’ no aguardar a uma possibilidade apreendida e determinada
(HEIDEGGER, 2009, p. 434).” A curiosidade é provocada pelo modo decadente de
temporalização da atualidade que surge, e não tanto pela visibilidade do que ainda não se viu.
É o perceber atual que provoca a curiosidade, e na RA é o que faz o usuário procurar por cada
vez mais informações, que são fornecidas pela rede.
A abertura do Dasein se constitui de compreender, disposição e decadência, e se
articula com a fala, que se utiliza da linguagem para discutir o mundo circundante.
O compreender funda-se, primariamente, no porvir (antecipar e aguardar). A
disposição temporaliza-se, primariamente, no vigor de ter sido (retomada e
esquecimento). A decadência enraíza-se, primária e temporalmente, na atualidade
(atualização e instante). Não obstante, a compreensão é sempre atualidade ‘do vigor
de ter sido’. Não obstante, a disposição se temporaliza num porvir ‘atualizante’
(HEIDEGGER, 2009, p. 437).

Para compreender, a disposição utiliza-se do tempo atualizante, sendo assim, nada
melhor que uma tecnologia como a RA para enfatizar o tempo presente atual e a decadência
no mundo para que seja desenvolvida uma compreensão desse próprio mundo. O Dasein não
simplesmente preenche espaço como um instrumento cujos limites como espaço circundante
sejam apenas uma determinação espacial. O Dasein toma o espaço e o compreende.
O tempo do mundo é o que se torna público na temporalização da temporalidade,
é o que pertence ao mundo. A ocupação se aproveita do Sol para datar o tempo interpretado
nas ocupações e é dessa ocupação que nasce a medida do dia (HEIDEGGER, 2009, p. 508).
[...] orientar-se pelo tempo, olhando o relógio, é dizer-agora. Isso é tão ‘evidente’
que não prestamos atenção e nem sequer sabemos explicitamente que, nesse
momento, o agora já está interpretado e compreendido em todo o seu teor estrutural
de possibilidade de datação, dimensão de lapso, público e mundanidade
(HEIDEGGER, 2009, p. 512).

Segundo Heidegger, tempo e espaço estão relacionados não porque o tempo pode
ser acoplado ao espaço, como em uma medição, mas porque a temporalidade do Dasein
possibilita ocupações do tempo para que a datação possa ser ligada a um lugar da presença
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(HEIDEGGER, 2009, p. 513).
O tempo é o que é contado na sequência atualizante de contagem do ponteiro no
mostrador de suas variações. E isso de tal maneira que a atualização se temporaliza
na unidade ekstática de reter e aguardar, abertos horizontalmente segundo o anterior
e o posterior (HEIDEGGER, 2009, p. 517).

Se a abertura do Dasein está ligada no tempo e no espaço para se encontrar com
os entes intramundanos e compreendê-los, precisamos olhar mais de perto o que significa
compreender nesse contexto.

3.3 COMPREENSÃO

Na experiência proporcionada pela Realidade Aumentada, o Dasein possui uma
nova forma de experienciar o mundo ao seu redor e os signos culturais associados a ele.
Alguns conceitos ligados à ideia da compreensão trazidos pela filosofia são interessantes para
nos ajudar a entender o que é alterado nessa relação, e como ela funciona esquematicamente.
O processo de compreender pode ser entendido de três formas básicas
(GRONDIN, 2002): compreender como um processo intelectual, compreender como um
conhecimento prático, e compreender como um acordo. Na primeira, compreender é visto
como um processo cognitivo, como a capacidade de colocar um significado em particular
dentro de um quadro mais geral (GRONDIN, 2002, loc. 518-19). Nesta visão, compreender
um texto é ser capaz de fazê-lo inteligível, seja ele antigo ou em outra língua. A segunda
visão, compreender como um conhecimento prático, foi apontada por Heidegger em Ser e
Tempo (2009), onde ele diz que a compreensão é um processo menos cognitivo que prático,
como uma habilidade e uma capacidade – como saber nadar, por exemplo. A terceira visão foi
criada por Hans-Georg Gadamer: compreender como um acordo.
"To understand" (sich verstehen), he points out, can also mean in German "to agree,"
"to come to an agreement," "to concur." Sich verstehen (to understand one another)
is thus pulled in the direction of the notion of Verstandigung, or agreement, accord
(GRONDIN, 2002, loc. 557-58)38.

Compreender é o que constitui o Dasein, e o que ele compreende não é tanto cada
elemento particular do ambiente, mas o ambiente como um todo e seu próprio lugar no mundo
(INWOOD, 2002, loc. 525-27).
De acordo com Hans-Georg Gadamer (1997), uma das tarefas da hermenêutica é a
38

“Compreender” (sich verstehen), ele aponta, pode também significar em alemão “concordar”, “entrar em acordo”. Sich
Verstehen (se entender um ao outro) é então puxado então na direção da noção de Verstandigung, ou acordo.
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de compreender tudo o que possui linguagem, e mediar o pensamento com a vida atual. Por
isso, nos utilizaremos de muitas das ideias que Gadamer (1997) traz em sua obra Verdade e
Método, baseada na hermenêutica fenomenológica, para pensar a compreensão. Para ele, a
noção de compreensão como acordo na verdade diz que o interpretador possui um mínimo
entendimento (acordo) sobre o que está entrando em contato (GRONDIN, 2002, loc. 566-67),
e isso podemos ver nas noções de preconceito, tradição e horizonte.
Conforme Gadamer (1997, p. 286), para que haja compreensão, o mais importante
é o entendimento da coisa em causa, suas evidências objetivas. Compreender “[...] é a forma
originária de realização da pré-sença, que é ser-no-mundo” (GADAMER, 1997, p. 392).
Compreender é algo inerente ao Dasein, e é o que o faz transcender acima do ente
(GADAMER, 1997, p. 393), assim como sua consciência da espacialidade e temporalidade.
Compreender é sempre uma questão de interpretação. Pensando assim, as informações
adicionais que a RA proporciona ao ser humano que a usa, podem ser vistas como uma
potencialização do caráter transcendental do Dasein, destacando suas características mais
essenciais. “Compreender é o caráter ôntico original da própria vida humana” (GADAMER,
1997, p. 393).
A analítica temporal da existência (Dasein) humana, que Heidegger desenvolveu,
penso eu, mostrou de maneira convincente que a compreensão não é um modo de
ser, entre outros modos de comportamento do sujeito, mas o modo de ser da própria
pré-sença (Dasein). Oconceito de ‘hermenêutica’ foi empregado, aqui, nesse sentido
(GADAMER, 1997, p. 16).

Se o desejo da humanidade em compreender hermeneuticamente é tão forte, é
mais do que natural que ela tire proveito da tecnologia desenvolvida para adicionar mais uma
camada ao mundo natural para, entre outra possibilidades, torná-lo mais compreensível e
navegável. Ao experienciar o mundo praticamente, o Dasein usuário da Realidade Aumentada
compreende melhor os entes intramundanos que vêm ao seu encontro.
Todos os homens, por natureza, desejam conhecer. Uma indicação disso é o deleite
que obtemos dos sentidos; pois estes, além de sua utilidade, são amados por si
mesmos; e acima de todos os demais o sentido da visão. Pois não só com vistas à
ação, mas, mesmo quando não vamos fazer nada, preferimos ver a tudo o mais. A
razão é que este, mais que todos os sentidos, faz-nos conhecer e traz à luz muitas
diferenças entre as coisas (ARISTÓTELES, 1924 apud CASSIRER, 1994, p. 11).

A palavra “preconceito” (Vorteil), apesar de hoje possuir uma conotação negativa,
pode nos ajudar a entender a participação das características individuais de cada ser humano
no momento da compreensão. O significado negativo de preconceito foi adicionado na época
do Iluminismo (Aufklärung), mas em si mesma, ela significa “[...] um juízo (Urteil) que se
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forma antes da prova definitiva de todos os momentos determinantes segundo a coisa”
(GADAMER, 1997, p. 407) – conceito surgido em ações judiciais. Dentro da perspectiva da
hermenêutica, preconceito é tudo aquilo que vem agregado a uma pessoa que pode orientar
sua compreensão de alguma forma, suas tradições.
Gadamer (1997, p. 415) ressalta, porém, que não se deve pensar que este tipo de
preconceito limita a liberdade de compreensão de cada indivíduo, pois não existe a
possibilidade de uma razão absoluta e inerente às tradições. “Para nós a razão somente existe
como real e histórica, isto significa simplesmente: a razão não é dona de si mesma, pois está
sempre referida ao dado no qual se exerce” (GADAMER, 1997, p. 415). A tradição à qual
Gadamer se refere pode ser relacionada ao conceito de cultura como modo de vida mostrado
no capítulo anterior. Antes de se entender enquanto ser, o humano já está incluído em
tradições e preconceitos, sendo muito mais que seus juízos conscientes e sua realidade
histórica. Compreender, portanto, não depende apenas da subjetividade de cada um, mas de
um retrocesso à tradição (GADAMER, 1997, p. 436).
Para Gadamer, a tradição é uma força vital inserida na cultura; nunca pode ser
obliterada e reduzida a uma mixórdia de crenças não-racionais ou irracionais, pois as
crenças e a racionalidade fazem parte de contextos maiores chamados de tradição
(LAWN, 2008, p. 54-55).

Cada consciência pensante possui seu preconceito e sua tradição, e, tudo aquilo
que ele pode perceber de seu ponto de vista é o que a filosofia chama de Horizonte. E é aqui
que Gadamer faz uma de suas contribuições mais importantes para a hermenêutica:
[...] compreender é sempre o processo de fusão desses horizontes presumivelmente
dados por si mesmos. [...] A fusão se dá constantemente na vigência da tradição,
pois nela o velho e o novo crescem sempre juntos para uma validez vital, sem que
um e outro cheguem a se destacar explicitamente por si mesmos (1997, p.457).

Horizontes podem ser mais amplos ou mais estreitos, e se modificam de acordo
com o caminho de quem os têm. A fusão dos horizontes pode ser entre duas pessoas
dialogando, de uma pessoa lendo um texto, observando uma obra de arte. Em um processo de
compreensão é preciso haver um encontro de horizontes, sendo um processo dialógico e
interativo. A cada fusão, o horizonte do interpretador se expande e se altera, modificando seu
entendimento de si mesmo. Para Gadamer, o momento crucial na fusão é quando o horizonte
de um se faz aberto para ser interpelado por outro, para se tornar alcançável. Entender,
portanto, não é apenas possuir a ciência de um objeto, mas sim se deixar modificar pelo
horizonte do outro, seja ele um texto, uma obra de arte ou outro ser humano.

84

That is why Gadamer speaks of it as a "fusion of horizons." The "horizons" here are
at first distinct, they are the way that each has of understanding the human condition
in their non-identity. The "fusion" comes about when one (or both) undergo a shift;
the horizon is extended, so as to make room for the object that before did not fit
within it (TAYLOR, 2002, loc. 1827-29)39.

É tentador, diante de tal nomenclatura, relacionar diretamente o horizonte de
Gadamer com o horizonte espacial do mundo. Porém, apesar de parecer uma conclusão
apressada, se o usuário da Realidade Aumentada se utiliza da tecnologia para – através de
informações adicionais – possuir uma melhor compreensão a respeito do espaço no qual está
se movimentando, podemos dizer que o horizonte do mundo natural é sim uma espécie de
horizonte hermenêutico. Ao se permitir interpelar pelas informações “empurradas” pelo
software de RA, o usuário funde seu horizonte artificializado da técnica com o do mundo
natural, possibilitando outra compreensão do mundo e de si mesmo.
Tanto a ideia de horizonte quanto a de preconceito e tradição só podem ocorrer,
para Gadamer, por meio da linguagem. “[...] a fusão dos horizontes que se deu na
compreensão é o genuíno desempenho da linguagem” (GADAMER, 1997, p. 555). Tudo que
o ser humano conhece é adquirido através da linguagem, e, portanto, o ato de compreender é
essencialmente linguístico. Gadamer diz que compreender é a capacidade de expressar.
Aquilo que pode ser externalizado de forma linguística pode ser compreendido: “O ser que
pode ser compreendido é linguagem” (GADAMER, 1997, p. 687). Conforme Blanc (1997, p.
102), tudo pode ter uma linguagem, inclusive a natureza; e Heidegger também pensou a
compreensão em termos linguísticos: o discurso se exterioriza em uma língua, que é a
condição para a interpretação, que permita à consciência elaborar o mundo como um
complexo de significações.
A linguagem é, então, o meio (medium) no qual acontece a compreensão
(GADAMER, 1997, p. 560), é onde se realiza o acordo dos interlocutores. Nas palavras de
Gadamer: “[...] a linguagem é o médium universal em que se realiza a própria compreensão.
A forma de realização da compreensão é a interpretação” (GADAMER, 1997, p. 566). Se
tudo o que pode ser entendido é linguagem, o mundo que é experienciado pelo usuário na
Realidade Aumentada pode ser considerada uma espécie de linguagem, e, portanto, o meio no
qual acontece a compreensão. Além de oferecer um horizonte para que se funda com quem o
procura, o mundo é o próprio meio para ser compreendido, e, com a sobreposição virtual de
informações –essência da RA – o usuário pode alcançar uma compreensão prática e assim
39

É por isso que Gadamer fala dele como uma "fusão de horizontes". Os "horizontes" aqui são primeiro distintos, eles são o
modo como cada um tem para entender a condição humana em sua não-identidade. A "fusão" vem quando um (ou ambos)
mudam; o horizonte é estendido, e então ele dá espaço para o objeto que antes não cabia dentro dele.

85

modificar seu horizonte.
A experiência hermenêutica (experiência de interpretação) não pode ser separada
da linguagem, e, consequentemente, da tradição. A linguagem é uma força essencialmente
humana, e é através dela que o mundo humano é construído.
Para o homem, o mundo está aí como mundo, numa forma sob a qual não tem
existência para nenhum outro ser vivo, nele posto. Essa existência do mundo, porém,
está constituída linguisticamente (GADAMER, 1997, p. 643).

Neste ponto Gadamer faz a distinção entre mundo e mundo circundante (Umwelt),
aquele que é comum a todos os seres vivos. O ser humano apenas possui mundo em função da
linguagem que também possui: ter um mundo significa comportar-se para com ele, agir em
sua função. “A humanidade originária da linguagem significa, pois, ao mesmo tempo, a
linguisticalidade originária do estar-no-mundo do homem” (GADAMER, 1997, p. 643).
Estar-no-mundo, portanto, é também utilizar linguagem. O mundo circundante é o mundo no
qual vivemos, e a influência que ele tem sobre o modo de vida humano é o que constitui sua
significação.
Num sentido mais amplo, esse conceito do mundo circundante pode ser aplicado a
todos os seres vivos, o homem tem ‘mundo’, na medida em que aquelas não tem
relação com o mundo no mesmo sentido, mas estão diretamente confiados ao seu
mundo circundante (GADAMER, 1997, p. 644).

Ao contrário de todos os outros seres vivos, o homem possui uma liberdade em
relação ao mundo circundante que é a linguagem. O mundo faz parte do mundo circundante,
mas ele não está reduzido a ele. O homem pode elevar-se do mundo circundante, indo ao
mundo, se tornando assim livre e distanciado, porém em uma relação linguística
(GADAMER, 1997, p. 645). Esta distinção discorda em partes com os conceitos de espaço de
Cassirer, mas podemos considerar que o mundo circundante de Gadamer seria uma projeção
abstrata para se opor ao mundo linguístico ao qual ele se refere. Porém, conforme Cassirer (e
outros), o espaço não pode ser percebido senão por meio da linguagem.
Podemos dizer que usuários que compartilham de um mesmo canal de RA, vendo
as mesmas coisas, porém de pontos de vista diferentes, estão em um solo comum exclusivo a
quem tem o aparelho para acessá-lo. “Enquanto linguisticamente estruturado, cada mundo
está aberto, a partir de si a toda acepção possível e, portanto, a todo gênero de ampliações;
pela mesma razão, acessível a outros” (GADAMER, 1997, p. 648-9). O mundo é acessado
pelos humanos por meio de seus sentidos, sendo assim, a RA, ao se propor a aumentar os
sentidos humanos – principalmente a visão –, está aumentando assim também o próprio
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mundo. O mundo, que já é construído linguisticamente pela tradição e é reforçado pelas
informações obtidas do ciberespaço, não muda:
[...] a perfectibilidade infinita da experiência humana do mundo significa que, seja
qual for a linguagem em que nos movamos, nunca chegaremos a outra coisa que a
um aspecto cada vez mais amplo, a uma ‘acepção’ do mundo (GADAMER, 1997, p.
649).

Na linguagem representa-se o mundo, e a experiência humana do mundo é, antes
de tudo, linguística. O mundo não é um objeto da linguagem, mas aquilo que é objeto da
compreensão é envolvido pelo horizonte do mundo da linguagem (GADAMER, 1997, p.
653). Ou seja, não existe um mundo-em-si para o qual a linguagem constrói uma realidade,
mas sim o mundo como ele aparece aos humanos. Cada espécie constrói seu mundo através
de seu nível de compreensão, e o ser humano, com sua física, desenvolveu uma intuição
diferente a respeito do tempo e espaço, que faz parecer que este é o mundo real, o mundo em
si. Porém, fora da linguagem não existe um mundo que se possa converter em objeto da
ciência e que não esteja envolvido pela tradição. “A física não proporciona este lugar [fora da
experiência linguística], porque o que investiga e calcula, como seu objeto, não é o mundo,
isto é, o todo dos entes” (GADAMER, 1997, p. 656-7). No mundo linguístico, os entes vêm à
fala do homem, podendo ser interpretados e considerados como significantes, as coisas que
constituem a experiência humana do mundo são apropriadas pelo interpretante e trazidas à
linguagem.
Os entes do mundo não surgem como um objeto teórico que passe a ser
interpretado discursivamente na análise de suas propriedades, mas primeiro como “[...] um
ente imerso no mundo circundante que é o meu” (CASANOVA, 2010, p. 39). Cada ente vem
ao encontro do interpretante em seu próprio mundo e aparece para ser vivenciado. O mundo é
um campo fenomenal, no interior do qual os entes originariamente vêm ao encontro do ser
humano (CASANOVA, 2010, p. 40). Este mundo é necessário para o aparecimento dos entes,
mas ele não existe em sua essência pura, e não permanece idêntico a si mesmo, sendo,
portanto, determinado e influenciado pela tradição, como nos disse Gadamer (1997).
Heidegger define o ato de compreender como “[...] ser, projetando-se num poderser, em virtude do qual a presença sempre existe” (HEIDEGGER, 2009, p. 421). Este
compreender está sempre conectado a uma disposição, um humor do Dasein, que determina
se ele estará aberto ou não ao encontro com os entes intramundanos. O conhecimento não é
uma coincidência entre sujeito e objeto, mas sim um modo do Dasein fundado no ser-nomundo (HEIDEGGER, 2009, p. 109). O conhecimento, pelo ponto de vista de Heidegger
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(2009, p. 114-5), adquire-se principalmente através do uso, da ocupação. Não apenas o
conhecer com os sentidos e a percepção, mas sim com a ocupação e o manuseio. O
interessante do uso da Realidade Aumentada para conhecer o mundo é que, ao destacar
informações na paisagem que antes não estariam lá, ela traz ‘à mão’ do Dasein os entes
intramundanos, fazendo-o se ocupar deles, enquanto explora o mundo.
O ser-em um mundo do Dasein é o que fornece a conjuntura necessária para a
compreensão, que permite que o ente venha ao encontro como manual. “O fenômeno do
mundo é o em que (Worin) da compreensão referencial, enquanto perspectiva de um deixar e
fazer encontrar um ente no modo de ser da conjuntura” (HEIDEGGER, 2009, p. 137).
ODasein tem em sua essência a qualidade de ser-em e a essa abertura ao mundo se
chamou de compreender, ou seja, “[...] a abertura do compreender diz respeito, de maneira
igualmente originária, a todo o ser-no-mundo”(HEIDEGGER, 2009, p. 203). Nessa abertura
o Dasein se abre para o mundo e sua significância e também para tudo que é intramundano.
Assim, ele compreende ao mundo, aos entes e também a si mesmo. “O compreender pode
colocar-se primariamente na abertura de mundo, ou seja, [o Dasein] pode, numa primeira
aproximação e na maior parte das vezes, compreender-se a partir de seu mundo”
(HEIDEGGER, 2009, p. 206-7). O compreender sempre diz respeito a toda a abertura do
Dasein como ser-no-mundo.
Na ação de compreender o Dasein projeta seu ser para possibilidades enquanto
aberturas. Heidegger chama de interpretação essa elaboração de possibilidades para a
compreensão. “A interpretação funda-se existencialmente no compreender e não vice-versa.
Interpretar não é tomar conhecimento do que se compreendeu, mas elaborar as possibilidades
projetadas no compreender” (HEIDEGGER, 2009, p. 209). A circunvisão fica responsável por
descobrir o mundo, e o que está à mão pode ser compreendido e interpretado. Toda visão do
que está à mão já é um compreender e interpretar, mesmo sem a formação de um enunciado.
“O ver dessa visão já é sempre um compreender e um interpretar” (HEIDEGGER, 2009, p.
210). Assim, ao trazer para perto da circunvisão os entes intramundanos, a RA amplia as
possibilidades de aberturas para a compreensão e interpretação do mundo pelo Dasein e pode
levar a percepções e entendimentos diferentes daqueles não mediados pela tecnologia. A
interpretação não nasce espontaneamente do encontro entre circunvisão e ente, mas sim vem
apoiado por uma tradição já existente na circunvisão do Dasein. Heidegger dá o exemplo de
que uma casa não é percebida por suas paredes e telhas antes de ser percebida como uma casa
enquanto é (HEIDEGGER, 2009, p. 210-1).
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A experiência prévia do Dasein é o que fornece para a circunvisão o aparato
necessário para compreender e interpretar o mundo imediatamente na sua experiência,
baseado na sua concepção prévia. “A interpretação de algo como algo funda-se,
essencialmente numa posição prévia, visão prévia. A interpretação nunca é apreensão de um
dado preliminar, isenta de pressuposições” (HEIDEGGER, 2009, p. 211). Isso mostra que,
mesmo estando aberto a novas informações obtidas no mundo, o sujeito usuário da RA está
sempre sob influência e direcionamento de suas experiências anteriores, sua tradição. A
história do sujeito não se resume apenas ao que se passou em sua vida, mas também à sua
proveniência, conforme Heidegger (2009). “História significa, aqui, um ‘conjunto de
acontecimentos e influências’ que atravessa ’passado’, ‘presente’ e ‘futuro’. Aqui, o passado
não tem primazia” (HEIDEGGER, 2009, p. 470). Heidegger (2009) considera que a natureza
pertence de certa forma à história, e, por isso também pertence à cultura. A história se move
no tempo, com transformações e destinos dos homens, dos grupos humanos e de sua cultura.
“[...] história é o acontecer específico da presença existente que se dá no tempo. É esse
acontecer que vale, como história, em sentido forte, tanto o ‘passado’ como também o
‘legado’ que ainda influi na convivência” (HEIDEGGER, 2009, p. 471). A história pertence
ao ser do Dasein, e esse ser funda-se na temporalidade.

3.4 MUNDO

O Dasein é um ser-no-mundo, e, por meio de seu horizonte e de suas tradições,
interpreta e se relaciona com o mundo ao seu redor. Uma das premissas básicas da Realidade
Aumentada é “aumentar” a realidade, sendo esta o mundo em que vivemos. Vimos antes que
o mundo natural, desprovido de influências subjetivas não existe e a tradição sempre vai
exercer influência, mesmo nas análises ditas imparciais das ciências exatas. O conceito de
mundo-em-si, a abertura do ente na sua totalidade, é teoricamente impossível. O mundo dado
é uma criação da ciência cartesiana iluminista, em uma tentativa de dominar as forças da
natureza através do cálculo. Este mundo seria estável, pré-formado, e fundamentaria os
aparatos conceituais e físicos que a ciência usaria para compreendê-lo.
Assim, para o ordenamento das concepções de mundo, faz-se necessária uma ideia
explícita de mundo em geral. E, no caso de ‘mundo’ já ser em si mesmo um
constitutivo [do Dasein], a elaboração conceitual do fenômeno do mundo requer
uma visão penetrante das estruturas básicas [do Dasein] (HEIDEGGER, 2009, p.
97).
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Para o Dasein, compreender e mundo são dois conceitos profundamente
relacionados, pois, sua abertura à compreensão e disposição mostra que está engajado no
mundo, sendo este engajamento uma de suas principais características. Ele compreende no
mundo as possibilidades de ser que lhe são abertas no engajamento com o mundo, e a
comunicação é uma destas possibilidades. “Comunicar é uma das possibilidades existenciais
do Dasein enquanto um ente que constitui linguagem” (CHRISTINO, 2010, p. 62).
O mundo é o ambiente humano no qual se vive a vida e as coisas dentro dele. A
Terra é a configuração natural do mundo, o chão onde o mundo está e a fonte dos materiais
para nossos artefatos. Mundo e Terra são opostos, o mundo pede por claridade, enquanto a
Terra abriga e esconde, um precisa do outro (INWOOD, 2002, loc. 1341-44). Para Heidegger,
o mundo não é a totalidade dos entes presentes à vista, mas sim a amplitude total do horizonte
a partir do qual o Dasein se relaciona com os entes, com os outros Dasein e consigo mesmo.
A facticidade do mundo é incontornável e perpassa o horizonte a partir do qual os entes se
mostram como tais. O horizonte de mostração dos entes é o mundo enquanto semântica
histórica e fática, que antecede o acesso aos entes e é anterior até à subjetividade vivencial
(CASANOVA, 2010, p. 45). Apesar de ser formada pelo Dasein e passada através do tempo
culturalmente, a tradição antecede a todos os Dasein, que, provavelmente em uma atitude
inautêntica, agem de acordo com ela e constituem seu mundo.
O mundo é histórico, temporal, e, segundo Cassirer (1994), cultural. Para ele, o
homem, ao desenvolver um sistema simbólico, abriu para si mesmo uma nova dimensão de
realidade, uma mais ampla, fazendo parte dela a linguagem, o mito, a arte e a religião.
No entanto, no mundo humano encontramos uma característica nova que parece ser
a marca distintiva da vida humana. O círculo funcional do homem não é só
quantitativamente maior; passou também por uma mudança qualitativa. O homem
descobriu, por assim dizer, um novo método para adaptar-se ao seu ambiente
(CASSIRER, 1994, p. 48).

Cassirer (1994, p. 48) considera que o homem está tão envolvido em sua nova
dimensão que não consegue ver ou conhecer alguma coisa a não ser pela interposição desse
meio artificial. Isto é o que Heidegger chama de Dasein inautêntico, que segue somente o que
lhe é dado. O filósofo diz, em contraste a Cassirer, que o Dasein nunca se encontra
completamente absorvido no mundo fático, mas ele sempre projeta o campo existencial no
interior do qual pode concretizar o poder-ser que é. Assim, o Dasein encontra no mundo não
apenas os utensílios para usar, mas encontra também os mobilizadores estruturais em virtude
dos quais pode-se iniciar o manuseio dos mesmos (CASANOVA, 2010, p. 114). Apesar de o
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horizonte anteceder e por muitas vezes dominar a reação do Dasein em relação ao mundo, ele
não é soberano, e em si mesmo oferece saídas existenciais.
Já Gadamer, partindo de sua hermenêutica fenomenológica, diz que o modo como
vivenciamos as ocorrências do mundo, sejam elas tradicionais ou naturais, forma um universo
verdadeiramente hermenêutico para o qual estamos abertos (GADAMER, 1997, p. 35). A
percepção nunca pode ser pura, um reflexo daquilo que é, pois tudo o que se vê pode ser visto
de maneira diferente e a percepção sempre abrange algum significado. A consciência formada
pelo horizonte é, então, um sentido universal.
Portanto, não há dúvida de que o ver é como um ler articulado daquilo que lá está,
de muita coisa que lá está, ele ao mesmo tempo desvia a vista, de maneira que para o
olhar já não está mais lá; da mesma forma, porém, também guiado por suas
antecipações, ‘olha para dentro’ e vê o que lá nem está (GADAMER, 1997, p. 160).

Husserl, um dos primeiros filósofos da fenomenologia, ao propor essa escola
filosófica, não se utiliza dos conceitos de consciência ou subjetividade, mas sim do de vida
produtiva, para se referir à consciência intencional, que constitui o horizonte do mundo. A
esse fenômeno Husserl chama de ‘mundo da vida’ (Lebenswelt), ou seja, “[...] o mundo em
que nos introduzimos por mero viver nossa atitude natural, que, como tal, não se torna cada
vez objetivo, mas que representa o solo prévio de toda experiência” (GADAMER, 1997, p.
374-5). O mundo da vida está essencialmente ligado à subjetividade, é o horizonte do Dasein
de Heidegger. Mundo da vida é um conceito histórico, pois, nem mesmo a ideia de um mundo
verdadeiro deixa de ser influenciado pela experiência histórica. “[...] mundo da vida quer
dizer outra coisa, o todo em que estamos vivendo enquanto seres históricos” (GADAMER,
1997, p. 375). O mundo da vida é também um mundo comunitário que contém a co-presença
de outros seres e entes. Conforme Inwood (2002, loc. 376-78), Heidegger chama mundo da
vida apenas de mundo, um mundo mais amplo que o imediato mundo ao nosso redor
(Umwelt), a estação de trabalho.Heidegger também segue a tendência de Husserl de conceber
o mundo a partir da vida, mas na sua hermenêutica da facticidade, a facticidade do Dasein
deve representar a base ontológica de um questionamento fenomenológico (GADAMER,
1997, p. 386).
É equivocado separar o Dasein do mundo, das coisas que supostamente lhes são
externas, e tentar estabelecer um limite entre um e outro. O Dasein é essencialmente um serno-mundo, ser-aí, não podendo ser classificado como um sujeito sem mundo, que acessasse o
mundo apenas por suas impressões internas. O mundo é um campo significante para os
envolvimentos do Dasein, não uma coleção de objetos externos. As coisas no mundo são
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primeiramente disponíveis à mão, ferramentas para o uso. Assim, podemos dizer: na ausência
do Dasein, as coisas seriam apenas amontoados de moléculas, e, mesmo na presença do
Dasein, as coisas continuam sendo moléculas, mas, jamais as coisas são matéria acima de
tudo, pois, não é possível ao Dasein perceber os entes antes por suas características e depois
por seu significado. Uma coleção de moléculas que é interpretada pelo Dasein como uma
ferramenta específica é mais do que apenas moléculas. Entender para que uma ferramenta
serve é parte de uma compreensão essencial do ser que o Dasein possui, sem o qual não seria
Dasein (INWOOD, 2002). “Everyday Dasein understands the world, things in the world, and
itself40” (INWOOD, 2002, loc. 520).Para Heidegger, o mundo do Dasein é um mundo
espacial. Não espacial no modo da ciência cartesiana, mas um mundo de direções (cima,
baixo, esquerda, direita, à frente, para trás). É um mundo que as coisas estão perto ou longe, e
as distâncias não são medidas apenas em quilômetros, mas também em referências. “It is a
world in which things have their rightful places, not a purely Euclidean world in which an
object may occupy any place of the appropriate size41” (INWOOD, 2002, loc. 453-57).
Para a hermenêutica, a linguagem expressivista constitui o mundo: “[...] o mundo
humano só é possível através das solidariedades íntimas da linguagem e da vida cultural e sem
estas solidariedades não existiria o mundo humano” (LAWN, 2008, p. 107-108). Assim, o que
distingue o mundo do ambiente é a linguagem, e o mundo só é possível através da linguagem.
Por ser a linguagem fruto de uma vida social, o mundo humano é fundamentalmente social e
só existe para ele (LAWN, 2008, p. 107-8). Tendo sido construídas pela cultura, mesmo as
Tecnologias de Comunicação são frutos da linguagem, e assim também podem constituir o
mundo, mesmo que de forma binária.
Conforme Blanc (1997, p. 63), toda realidade é histórica, e só acontece quando o
indivíduo colabora conscientemente para a construção de seu futuro assim interferindo nos
acontecimentos. O mundo histórico humano é sua cultura, seu conjunto articulado de
possibilidades de ser com e junto do ente intramundano. Ou seja, a cultura humana é também
um mundo – possivelmente o mundo da vida de Husserl.
Heidegger utiliza muito a expressão mundo circundante para tratar o mundo no
qual o Dasein interage com outros entes intramundanos. Ao ‘ter’ um mundo circundante, o
Dasein na verdade é-em um mundo, podendo assim descobrir o ente que lhe vem ao encontro
(HEIDEGGER, 2009, p. 104). Em Ser e tempo (2009), Heidegger procura fazer uma
40

O Dasein de todo os dias entende o mundo, as coisas no mundo, e a si mesmo.
É um mundo no qual as coisas tem seu lugar certo, não um mundo puramente euclidiano no qual um objeto pode ocupar
qualquer lugar com lugar apropriado.
41
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descrição fenomenológica do mundo, ao mostrar e fixar numa categoria conceitual o ser dos
entes que simplesmente se dão dentro do mundo. “Os entes dentro do mundo são as coisas, as
coisas naturais e as coisas ‘dotadas de valor’” (HEIDEGGER, 2009, p. 110). A natureza
também seria um ente em si que vem ao encontro do Dasein dentro do mundo e que pode ser
descoberto por ele. Essa definição é interessante para explicar a sobreposição de elementos
que ocorre na Realidade Aumentada. Além dos entes naturais, provenientes da paisagem,
existem os entes mundanos, que vem do mundo circundante e portanto podem ter sido
fabricados pelo homem e os entes virtuais, que são fabricados via máquina e acrescidos à
imagem pelo aparelho. Todos eles são entes intramundanos.
Para Heidegger (2009), investigar o mundo não é pensar o mundo em relação a
um ou outro, mas sim a mundanidade do mundo em geral, característica existencial do
Dasein, assim, pensar o mundo envolve uma analítica do Dasein. “Do ponto de vista
ontológico, ‘mundo’ não é determinação de um ente que a presença em sua essência não é.
‘Mundo’ é um caráter da própria presença” (HEIDEGGER, 2009, p. 111-2). Assim, ao
analisar a relação do Dasein com o mundo e os entes intramundanos, estaremos analisando o
mundo em si.
Com isso podemos dizer que, ao fazer um estudo a respeito da RA, buscando
compreender melhor a relação do Dasein com o mundo por meio desta tecnologia, estamos
contribuindo para uma melhor compreensão do mundo, além da própria tecnologia. Heidegger
lista ainda os quatro principais sentidos da palavra mundo:
1. Mundo é usado como um conceito ôntico, significando, assim, a totalidade dos
entes que se podem simplesmente dar dentro do mundo.
2. Mundo funciona como termo ontológico e significa o ser dos entes mencionados
no item 1. ‘Mundo’ pode denominar o âmbito que sempre abarca uma
multiplicidade de entes, como ocorre, por exemplo, na expressão ‘mundo’ usada
pelos matemáticos, que designa o âmbito dos objetos possíveis da matemática.
3. Mundo pode ser novamente entendido em sentido ôntico. Nesse caso, é o contexto
‘em que’ [um Dasein fático] ‘vive’ como [Dasein], e não o ente que [o Dasein] em
sua essência não é, mas que pode vir ao seu encontro dentro do mundo. Mundo
possui aqui um significado pré-ontologicamente existenciário. Deste sentido,
resultam diversas possibilidades: mundo ora indica o mundo ‘público’ do nós, ora o
mundo circundante mais próximo (doméstico) e ‘próprio’.
4. Mundo designa, por fim, o conceito existencial-ontológico da mundanidade. A
própria mundanidade pode modificar-se e transformar-se, cada vez, no conjunto de
estruturas de ‘mundos’ particulares, embora inclua em si o a priori da mundanidade
em geral. Terminologicamente, tomamos a expressão mundo para designar o sentido
fixado no item 3. Quando, por vezes, for usada no sentido mencionado no item 2,
marcaremos este sentido, colocando a palavra entre aspas, ‘mundo’ (HEIDEGGER,
2009, p. 112).
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Consideramos particularmente mais interessante para este estudo o sentido três,
no qual Heidegger descreve o mundo como um contexto no qual o Dasein vive faticamente,
sendo este o mundo circundante. Não devemos pensar o mundo a partir de uma ótica da
natureza, sendo que esta faz parte do mundo em si. “O mundo mais próximo [do Dasein] é o
mundo circundante” (HEIDEGGER, 2009, p. 114). O Dasein é espacial e também mundano,
por isso o mundo pode ser chamado de circundante.
O conceito de mundo utilizado por Descartes privilegia o mundo como uma
extensão, sendo ela um dos constitutivos da espacialidade, a res extensa. A coisa corpórea
seria determinada, primariamente, pela sua extensão. Para Heidegger (2009) esse conceito é
especialmente negativo quando se trata de discutir a relação entre mundo e Dasein, ignorando
a espacialidade intrínseca do ser. Conforme Heidegger (2009, p. 145), Descartes considerava
a substancialidade como existente em si mesma, e assim ela já seria inacessível para si
própria. Para Heidegger, essa visão de mundo como simplesmente dado não é suficiente para
investigar o mundo e muito menos tornar visível sua determinação mundana, e Descartes
falha em fornecer uma determinação ontológica. Assim, a determinação cartesiana que
somente o conhecimento físico-matemático é capaz de acessar o ser do mundo também é
falha. “Descartes, no entanto, apreende o ser da ‘presença’, a cuja constituição fundamental
pertence o ser-no-mundo, da mesma maneira que o ser da res extensa, isto é, como
substância” (HEIDEGGER, 2009, p. 150). Assim, conforme destaca Heidegger (2009, p. 1523), Descartes reduziu a questão do mundo à coisalidade da natureza enquanto ente
intramundano acessível pelo conhecimento. Essa orientação cartesiana não sustenta um
pensamento fenomenológico sobre o mundo, o Dasein e os entes intramundanos. Esse
pensamento é em parte explicado por a espacialidade constituir o ente, e por isso a extensão
de seu corpo é percebido por ele como sua constituição. O ente intramundano está no espaço,
e assim sua espacialidade tem uma ligação ontológica com o mundo – ela é fundada na
mundanidade do mundo, portanto, o mundo não é simplesmente no espaço.
O mundo do Dasein é um compartilhado entre ele e os outros – aqueles dos quais
não se consegue se diferenciar e se está entre eles. Estar-com é uma determinação do Dasein,
e assim estão todos iguais no ser enquanto ser-no-mundo que se ocupam dentro de uma
circunvisão (HEIDEGGER, 2009, p. 174-5).
O encontro com os outros não se dá numa apreensão prévia em que o sujeito, de
início já simplesmente dado, se distingue dos demais sujeitos, nem numa visão
primeira de si onde então se estabelece o referencial da diferença. Eles vêm ao
encontro a partir do mundo em que [o Dasein] se mantém, de modo essencial,
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empenhad[o] em ocupações guiadas por uma circunvisão (HEIDEGGER, 2009, p.
175).

Para o usuário da RA, portanto, o mundo com o qual ele entra em contato é o
ponto de partida para que ele se compreenda, e também para compreender o seu encontro com
os outros, sejam eles seres virtuais ou outros Dasein. O Dasein sempre é-junto do mundo.
O ente intramundano que vem ao encontro é liberado em seu ser para a
circunvisão própria da ocupação. O ser do ente é a manualidade e é a partir do mundo que o
manual está à mão (HEIDEGGER, 2009, p. 133).
Ao utilizar um instrumento (e podemos utilizar como exemplo um aparelho de
RA), o Dasein não se dá conta da existência do mundo, mas sua atenção dá preferência ao
ente intramundano que está mais imediato em sua circunvisão. Quando há uma quebra nesta
atenção, a circunvisão se depara com o vazio “[...] e só então é que vê para que (wofür) e com
que (womit) estava à mão aquilo que faltava” (HEIDEGGER, 2009, p. 124). A mundanidade
do Dasein se evidencia no seu uso de instrumentos, então, o mundo em si também pode ser
verificado neste uso, apesar de sua atenção não estar voltada para ele. O mundo está aberto
para uma ocupação guiada pela circunvisão. “O mundo é, portanto, algo ‘em que’ (worin) [o
Dasein] enquanto ente já sempre esteve, para o qual (worauf) [o Dasein] pode apenas retomar
em qualquer advento de algum modo explícito” (HEIDEGGER, 2009, p. 125).
A técnica é uma das maneiras que o Dasein tem de dialogar com o mundo,
principalmente através de instrumentos, que dominam a circunvisão, e é um conceito
interessante para pensar a Realidade Aumentada, que se utiliza de instrumentos para criar
interferências do contato do Dasein com o mundo.

3.4.1 Técnica

A técnica encarnada, sobretudo na máquina, segundo Francisco Rüdiger (2006, p.
13), se tornou o signo mais aparente da relação do homem com o mundo, sobre a qual a
sociedade moderna se articulou. A técnica é o saber posto em prática de forma mais ou menos
imediata, na ação, ou de forma mais ou menos alienada, na máquina. Segundo Rüdiger (2006,
p. 16), a cultura é o elemento que constrói esse saber e o torna possível. Ele (RÜDIGER,
2006, p. 64) diz que, no ocidente, a técnica pensa os entes com o objetivo de tomar posse
deles e assim estabelecer um império. A tecnologia (conhecimento científico encarnado em
meios maquinísticos) é, cada vez mais, um modo de pensar planetário, que serve à armação de
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uma nova ordem humana. A armação (Gestell) é,
[...] em essência, um processo de posicionamento do ser em que se recolhem todos
os entes de modo a fazer cair no esquecimento seus modos anteriores de se tornar
presente: noutros termos, é o sentido ou a essência da técnica moderna (tecnologia)
(RÜDIGER, 2006, p. 44).

A questão da técnica pode ser pensada como tendo sua origem na ciência
moderna, pois depende da forma moderna de interpelar o ente e dominá-lo. Os métodos e
meios de fabricar ou produzir alguma coisa constituem uma forma de saber: a técnica. Assim,
a técnica seria mais um veículo de modo de ser e menos um modo de pensar. A época da
técnica é a que comumente se chama de modernidade, mas a técnica só pôde acontecer com a
instauração da metafísica na Grécia antiga. A técnica, para os gregos, seria a percepção ou o
saber do modo de fazer. Por meio da metafísica produtivista, ela é vista como a matriz de
transformação das coisas em artefatos (RÜDIGER, 2006).
Em Aristóteles, a figura definidora de mundo, que é a phisis, vai pouco a pouco
deixando de ser concebida apenas como autoprodução: a técnica vai sendo pouco a
pouco reinterpelada como meio de produção originado da atividade humana
consciente e autocentrada (RÜDIGER, 2006, p. 80).

Então, o homem não é um ente em sua totalidade, mas um ente que, em seu
Dasein, se predispõe a manusear o mundo, a phisis. A criação/produção (poíeses) divide-se
em dois tipos: a técnica e a phisis.
Conforme Rüdiger (2006), a técnica é uma forma de pensamento que se origina na
essência do ser humano, e ela muda de acordo com a história. “Na origem, a forma de saber
que é a técnica era uma extensão da phisis: a phisis era a essência da técnica” (RÜDIGER,
2006, p. 98). A poíesis é aquela ação de trazer algo do não ser ao ser, é o produzir. E a téchne
é o saber fazer que acompanha a produção poiética. Essa produção é uma produção do ente,
uma produção que deixa o ente aparecer no final do processo, que o mostra como realmente é
(CASANOVA, 2010, p. 222).
Os utensílios são fabricados dentro de uma cultura, e sua essência está: no que
está pronto para se usar (instrumento), manusear (ferramenta), operar (máquina) ou funcionar
(maquinismo). Portanto, os utensílios só servem se estiverem dentro de uma rede de conexão
com outros entes, que assim formam o mundo e interagem com os humanos. O homem é
aquele que cria em cima do que existe, mas também a partir do nada. Assim, a técnica se torna
um veículo da história, pois só com ela o ente se torna representado (RÜDIGER, 2006, p. 76,
p. 83, p. 89).
Para Heidegger, esta é uma época na qual a pergunta pelo ser encontra-se
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esquecida em favor da técnica. A técnica passou a ser vista como resposta aos problemas,
resultando em uma fuga da questão do ser. A tecnologia converte o homem em um ente que
pensa o ser como vontade de poder e manuseiam o mundo por meio de cálculo, controle,
planejamento e exploração. O esquecimento do ser é uma característica da modernidade, que
envolve calculismo, aceleração, massificação, gigantismo, banalização, organização,
subjetivismo, coletivismo e problematização. A técnica moderna é a forma fundamental de
uma manifestação em que a vontade de querer transformar se institucionaliza e calcula o
mundo não histórico. Partindo da noção de phisis grega, a técnica era uma projeção da phisis,
e, só a partir da imposição do matemático por sobre a poiesis que a técnica moderna apareceu.
Quando as coisas – os entes – são convertidas em objetos, utensílios, está
instaurada a modernidade. Heidegger usa a expressão imagem do mundo, para afirmar que o
mundo se converte em imagens com a chegada da modernidade. Nessa era, o homem conhece
o mundo como imagem, e é a conversão do mundo em imagem que caracteriza a modernidade
(RÜDIGER, 2006, p. 118).A imagem é ela mesma o material que articula a experiência.
Heidegger sustenta que a conversão das coisas em objetos e do mundo em imagem é fruto de
uma mudança na história da metafísica, um desequilíbrio entre poesia e cálculo que torna a
metafísica uma disciplina secundária nos estudos humanísticos modernos.
Existiu durante um tempo a imagem do mundo; hoje o mundo existe em imagem: ou
melhor, existe o mundo como imagem, como uma corrente de imagens que jamais
se furta a nosso olhar, apropria-se dele sem parar e recobre o mundo sem parar
(ANDERS, [(1960/1980)] 2003, p. 231 apud RÜDIGER, 2006, p. 117).

A Realidade Aumentada confirma em partes esse pensamento. Apesar de ser
baseada em um aparelho eletrônico e utilizar imagens virtuais para destacar e acrescentar
pontos na paisagem, ela também está baseada, quase que completamente, na imagem do
mundo real. Se retomarmos o contínuo realidade-virtualidade mostrado no primeiro capítulo,
veremos com clareza que o usuário, apesar de estar focalizado nas imagens virtuais que pulam
em sua tela, na verdade está interessado no mundo fático, nos entes que se apresentam a ele,
como locais a que quer chegar, monumentos que deseja saber mais a respeito, ou informações
históricas de locais importantes. É interessante notar que as informações trazidas pela RA são
culturais, fabricadas por outros seres humanos; estão dentro de uma máquina e se apresentam
ao usuário mixadas ao mundo. Desta forma, se encontram em uma só experiência muitos dos
conceitos de Heidegger: Dasein, mundo e armação.
A armação (Gestell) é a essência da técnica e é o que desafia o homem a
considerar o real como recurso (SILVA, 2009). A armação é o ser como vontade de poder,
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que se apossa da técnica para transformar o mundo. “Para Heidegger, o sujeito moderno surge
como presença insigne, na medida em que se mostra agora como o único responsável pela
própria constituição da presença de todos os entes em geral” (CASANOVA, 2010, p. 214). A
técnica moderna se diferencia um pouco da técnica comum por desafiar o homem, é a via
histórica do modo de ser humano. Para a ciência ocidental, a técnica é um processo de
revelação da verdade sobre o mundo, de entendê-lo melhor. “A armação que a técnica é em
sua essência ocorre através da atividade humana” (RÜDIGER, 2006, p. 142). É a força
invisível que leva aos homens a pensarem o mundo funcionalmente.
Armação (Gestell) é o nome dado pelo filósofo [Heidegger] à reunião de ser e
homem assim promovida, à correspondência recíproca entre ser e homem
caracterizada pela calculabilidade, a planificação, o comando e a eventual
reconstrução de todo e qualquer ente de acordo com esses princípios (RÜDIGER,
2006, p. 140).

Pensar o ser como fundamento e a realidade como um sistema de causas e efeitos
é apenas uma variação do modelo da objetividade científica cartesiana, da mentalidade da
dominação das coisas, reduzindo também o homem apenas a isto (VATTIMO, 1992, p. 14). A
diferença entre a técnica artesanal e a técnica maquinística é que na primeira vemos uma
aparição poética da phisis e na segunda uma exploração funcional do mundo, motivada
principalmente pela armação. Rüdiger diz ainda que a técnica é correspondente à ciência, pois
ambas são passíveis de serem definidas em termos da armação, sendo um modo de abordar e
modificar os entes do mundo (2006, p.139). O filósofo considera que a questão da técnica
consiste em saber se a era da armação e a consumação da metafísica se transformará no
completo esquecimento da pergunta pelo ser, e se o ente se converterá em organismo
maquinístico, se haverá lugar para os mortais continuarem sendo seres que se importam em
pensar.
A Realidade Aumentada não consegue dar uma resposta para a questão do
esquecimento do ser pela técnica, mas é interessante ver que esse tipo de tecnologia exige um
envolvimento do Dasein – do ser-no-mundo – mas não necessariamente implica em uma
necessidade de pensar em si por parte do usuário.
A condição humana, de ser humano, que teve o ente, começa porém a ser eclipsada
com a emergência da armação, com o aparecimento no palco da história do
pensamento maquinístico. Tensionado pela armação, o pensamento se converte de
técnico em tecnológico, cujo sentido será mecanicista e logístico, antes de chegar a
ser informático e cibernético (RÜDIGER, 2006, p. 181).

Segundo Rüdiger (2006, p. 182), no estágio cibernético da humanidade os objetos
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físicos seriam transformados em simulacros maquinísticos, sintetizados através da
manipulação de informações do computador, reafirmando o paradigma do pensamento
tecnológico. Para Heidegger, o homem passará a ser explorado ciberneticamente pela
máquina, confirmando a tendência à armação. Consideramos, que, apesar disso, o pensamento
de Heidegger ainda pode ser aplicado à Realidade Aumentada, pois ela é mais do que uma
tentativa de replicar um ‘mundo’, é uma tecnologia que busca se integrar ao mundo, e
gradualmente tornar a própria maquinação invisível.
A civilização da técnica, como pensada por Heidegger com a noção da armação,
não se refere apenas aos aparelhos e aparatos técnicos, mas principalmente ao sistema de
recolhimento e transmissão de informações, principalmente nas mídias de massa, como as
conheceu Heidegger (VATTIMO, 1992, p. 22).
Uma noção importante para pensar a técnica é a de instrumento, um ente que
possui uma serventia, que pode ser apropriado para um fim. Segundo Heidegger, ele tem uma
referência. “O ente se descobre enquanto referido a uma coisa como o ente que ele mesmo é.
O ente tem com o ser que ele é algo junto” (HEIDEGGER, 2009, p. 134). Quando está
lidando com um instrumento, a ocupação percebe mais a atividade relacionada ao instrumento
que o instrumento em si, por exemplo, o martelar em relação ao martelo. Ao se revelar em si
mesmo, a sua manualidade é exposta. O ente que vem ao encontro na ocupação se torna um
instrumento, e cada instrumento possui uma função. A RA pode ser pensada como um
instrumento, que tem a serventia de acrescentar informações à visão nua de quem a usa
(HEIDEGGER, 2009, p. 116-7).
Para Heidegger (1997b), a essência da técnica moderna não é técnica em si e não
se deve tomá-la como neutra. A técnica pode ser tanto um meio para fins quanto um fazer do
homem, e as duas definições estão relacionadas como um hábito do ser humano.
O aprontamento e o emprego de instrumentos, aparelhos e máquinas, o que é
propriamente aprontado e empregado por elas e as necessidades e os fins a que
servem, tudo isso pertence ao ser da técnica. O todo destas instalações é a técnica.
Ela mesma é uma instalação; expressa em latim, um instrumentum (HEIDEGGER,
1997b, p. 43).

A determinação instrumental serve para definir a técnica, mesmo a moderna, que
não se difere da técnica antiga em relação à definição. Apesar de a técnica moderna repousar
sobre a moderna ciência exata da natureza, a ciência também repousa sobre a técnica,
necessitando de aparelhos técnicos e da progressão na constrição de aparelhos. Isso é visível
na RA, que é uma tecnologia baseada na ciência dos aparelhos eletrônicos. Heidegger (1997b)
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diz que a técnica é um desabrigar, um desafiar que estabelece para a natureza a exigência de
fornecer energia suscetível de ser extraída e armazenada. Explorar, transformar, armazenar e
distribuir seriam formas que a técnica possui para desabrigar.
A Realidade Aumentada, por ser uma tecnologia que revela aspectos da realidade
e acrescenta camadas a ela, traz a verdade para seu usuário. Por isso podemos considerar que
ela difere um pouco do conceito de técnica inicial considerado por Heidegger. Para ele, a
armação impede o aparecer e imperar da verdade e é, em essência, perigosa (HEIDEGGER,
1997b, p. 79-81). Porém, o próprio Heidegger diz que a armação não necessariamente designa
qualquer tipo de aparelho e muito menos indica o conceito universal da tecnologia, como o
seu exemplo da turbina a vapor e o emissor de rádio (HEIDEGGER, 1997b, p. 83). “A
essência da técnica é em alto grau ambígua. Tal ambiguidade aponta para o mistério de todo
desabrigamento, isto é, da verdade” (HEIDEGGER, 1997b, p. 89). Ela pode tanto impedir a
relação do Dasein com a verdade, como pode também ser aquilo que é usado para a percepção
resguardadora da essência da verdade.
O entrelaçamento das camadas é naturalizado pelo sujeito. O Dasein que está
tendo a experiência da união das camadas junta duas ou mais camadas naturalmente. Assim, a
parte técnica passa a fazer parte da circunvisão.

3.5 COMUNICAÇÃO

Com o surgimento das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICS)
a forma como a comunicação é pensada foi alterada, assim como a experiência da consciência
(ADAM, 2008, loc. 521-22). Por isso, o estudo da comunicação precisa estar consciente desta
mudança para acompanhá-la. Podemos nos basear nos pensamentos de Heidegger e Gadamer
para daí inferir um conceito de comunicação, apesar de nenhum dos dois ter estabelecido um
explicitamente. Em sua tese de doutorado, Daniel Christino (2010) levantou exatamente esta
questão: o conceito de comunicação em Heidegger e Gadamer. A partir dos conceitos de
discurso, diálogo, compreensão e linguagem, foi possível uma definição aproximada: “Temos
então que, a partir da filosofia de Heidegger e Gadamer, podemos entender comunicação
como um pôr-se de acordo sobre o sentido do nosso próprio Ser, que nos vem no deixar e
fazer ver da linguagem” (CHRISTINO, 2010, p. 190).
James Carey, da Escola de Chicago (CHRISTINO, 2010), traz um conceito de
realidade que está essencialmente ligado ao discurso e à linguagem. Conforme Christino
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(2010), essa abordagem de Carey da realidade é muito semelhante à de Heidegger, com sua
tese sobre o ser no mundo. “A diferença, entretanto, é que Heidegger jamais considera a
mundanidade do mundo como um sistema, ou seja, como uma criação do pensamento.
Mesmo que, para Carey, tal pensamento seja uma função direta da comunicação”
(CHRISTINO, 2010, p. 14-5). Paradoxalmente, Heidegger via problemas em tais abordagens
antropológicas. Para ele, importava mais abordar o fenômeno humano do sentido da
existência. Para Carey, portanto, a comunicação é um processo simbólico que produz,
mantém, repara e transforma a realidade por meio da linguagem e suas formas culturais.
Assim, como na teoria hermenêutica, a realidade não está dada para ser interpretada, mas ela é
posterior ao fenômeno. A realidade surge da comunicação de formas simbólicas. Daniel
Christino (2010, p. 88) formula um conceito de comunicação em Heidegger: “[...] deixar e
fazer ver, em conjunto, no discurso, o que é comum– a abertura.”
Carey, com sua visão culturalista, vê a comunicação como um ritual mais do que
uma transmissão e pensa os processos comunicativos mais na cotidianeidade da conversação
que na mídia de massa. Para Adam (CAREY; ADAM, 2008), o estudo da comunicação perde
muito em ser chamado de o estudo da mídia de massa, ao invés de estudo da cultura,
resultando em um estudo de um segmento isolado da existência. Nesta tradição do estudo da
mídia de massa, ela é considerada pelo viés da persuasão e mudança de comportamento, e
sempre como uma transmissão ou um transporte de informações. Em contraste, uma visão da
comunicação como ritual considera a comunicação como um processo pelo qual a cultura é
criada, modificada e transformada, mantendo a sociedade (CAREY; ADAM, 2008, loc.115969). Christino (2010, p. 16-7) considera que essa aproximação que Carey faz entre os estudos
culturais e o paradigma comunicacional é semelhante à distinção de Heidegger entre a
autenticidade e a inautenticidade do Dasein, significando que a comunicação deve ser pensada
como um processo inteiro antes de ser pensada em suas diversas formas.
Em certo sentido, embora Heidegger discordasse veementemente de uma abordagem
culturalista do fenômeno da linguagem, este é um conceito fortemente humanista de
comunicação e se afasta, como depois Gadamer irá notar, da abordagem positivista
que o iluminismo produziu do fenômeno (CHRISTINO, 2010, p. 75).

Essa cadeia de raciocínio fecha o problema de ligação entre as disciplinas da
comunicação, a filosofia e também a cultura:
Dito de outro modo, a abordagem proposta da comunicação a partir da tradição
filosófica encontra espaço dentro dos próprios estudos em comunicação, desde que
entendidos a partir do paradigma culturológico (CHRISTINO, 2010, p. 18).
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O humanismo da filosofia fenomenológica e do estudo da cultura é o que une
esses pensadores.
A hipótese fundamental desta tese é a de que um conceito filosófico de comunicação
inspirado nos trabalhos destes filósofos pode auxiliar bastante a auto-compreensão
do campo científico da comunicação, bem como estabelecer novas possibilidades de
diálogo e novos horizontes investigativos para os estudos; e, por fim, estabelecer um
ponto de fuga a partir do qual possa se exercer, inclusive, uma crítica aos modelos
estabelecidos de pesquisa (CHRISTINO, 2010, p. 20).

A ideia heideggeriana de comunicação se articula entre três ideias do filósofo: a
abertura do Dasein, a linguagem e a verdade. Por colocar o problema da comunicação
relacionado à ideia da linguagem e verdade, Heidegger diz que a comunicação não acontece
apenas no diálogo e na troca de mensagens, mas no movimento de trazer à luz aquilo sobre o
que se fala. Ao dialogar, o referencial se faz presente à consciência e desvela seu sentido na
condição de possibilidade da própria subjetividade do Dasein (CHRISTINO, 2010, p. 29-30).
É na relação do Dasein com o mundo que está o conceito de comunicação mais
relevante para Heidegger (CHRISTINO, 2010, p. 30), o que reforça a importância de um
estudo como o da Realidade Aumentada, sendo uma tecnologia de comunicação fortemente
baseada no espaço/mundo. A comunicação abrange, também, a interação ontologicamente
fundamentada entre Daseins, na forma do compartilhamento do mundo. A abertura do
horizonte do Dasein a outros entes que lhe aparecem no mundo é o que possibilita que ele se
comunique (aqui está a compreensão). Na RA, o Dasein basicamente se dedica à esta
abertura, mostrando que podemos considerar essa tecnologia um meio de comunicação
também do ponto de vista de Heidegger. Dentro da rede de significados que apoia e
contextualiza os entes, o Dasein se localiza e assim se comunica.
A visão de conjunto do mundo do Dasein, sua circunvisão, é o que determina o
significado do objeto, enquanto sustentado pela rede de referências que é o mundo. Ele nunca
é em si antes de existir para o Dasein. Assim, a comunicação não pode ser pensada, nessa
visão, como um diálogo apenas, mas sim deve ser vista na ideia de “deixar e fazer ver em
conjunto” e assim formar a cena comunicacional, superando a antiga cartesiana. Heidegger,
no entanto, também fala da comunicação enquanto mídia de massa, mas, para ele, esta é
marcada pela impessoalidade, pelo falatório e pela decadência, sendo modos inautênticos da
comunicação enquanto processo social. É um processo mecânico de transmissão de
informações (CHRISTINO, 2010).
Se há uma ciência da comunicação para Heidegger, ela é uma ciência do inautêntico,
do decaído. A unidade do fenômeno só é alcançada pela reflexão hermenêutica, pois
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ela tematiza a abertura do Dasein como condição de possibilidade para qualquer
interpretação do fenômeno (CHRISTINO, 2010, p. 186).

O fato da ligação entre o Dasein e a comunicação estar na compreensão também
significa que comunicar é um dos modos de compreender, o que faz a conexão com a
hermenêutica de Gadamer. Conforme Christino (2010, p. 100), para Heidegger, compreender
é a forma originária de realização do Dasein humano enquanto ser-no-mundo. O conceito de
formação em Gadamer, mostra que a comunicação aponta para o caráter pragmático da
comunicação, “[...] para o fato de que, no ‘deixar e fazer ver em conjunto’, está em jogo a
constituição própria do sujeito, em seu ser no mundo” (CHRISTINO, 2010, p. 106). Também
no conceito de jogo Gadamer faz uma conexão com a comunicação, no sentido de os atores
estarem juntos e fazerem todos participarem do diálogo.
É na tentativa de um diálogo, circunscrito à dinâmica da relação parte/todo e da
analogia com o jogo, que a verdade poderá ser discursivamente articulada. Este
aspecto dialógico introduz os elementos a partir dos quais um conceito de
comunicação poderá ser derivado. Se em Heidegger comunicação é um “deixar e
fazer ver que desvela”, em Gadamer comunicação será o “deixar e fazer ver” na
comunhão do diálogo(CHRISTINO, 2010, p. 130).

Ao se utilizar da ideia do jogo, Gadamer acaba privilegiando o caráter de
comunhão da comunicação que Heidegger, que se concentra mais no acesso à abertura de
cada Dasein. Relacionando a abertura do Dasein à tradição de Gadamer, pode-se dizer que as
possibilidades que se abrem ao Dasein em seu ser-no-mundo são moduladas pelas condições
históricas, pelo processo de formação (CHRISTINO, 2010, p. 142). Ou seja, se utilizar de
uma tecnologia como a Realidade Aumentada, o Dasein possuirá um horizonte a mais
sobreposto ao que já possuía, constituindo uma interferência mais forte da tradição na
consciência do sujeito. Por ser uma noção mais dialógica, em Gadamer, na fusão de
horizontes é que se dá o tipo de comunicação mais relevante, na qual o sujeito deixa e faz ver
da linguagem e põe-se de acordo sobre o que fala.
Para Heidegger (2009, p. 159), em uma das poucas vezes que cita a comunicação
em massa, a radiodifusão promove o distanciamento do Dasein do mundo circundante,
destruindo o mundo circundante cotidiano. Cremos que a Realidade Aumentada é uma
exceção para esta afirmação pois, apesar de promover uma forma de comunicação entre seres
e entes antes distantes, ela mantém um contato próximo da circunvisão do Dasein e o mundo
circundante.
Para Carey (CAREY; ADAM, 2008, loc. 3-9), a comunicação não é uma mera
transmissão de informações, mas uma forma cultural de relacionamento entre as pessoas. Para
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ele, a cultura não é um processo unidirecional, mas sim uma colaboração, um diálogo
(CAREY; ADAM, 2008, loc.98-100). Essa concepção se encaixa perfeitamente na ideia da
Realidade Aumentada, que pode ser construída em grupo. As informações que estão
disponíveis para sobreposição com a imagem do mundo real são construídas por várias
pessoas, e, portanto, é cultural e dialoga com o usuário. Carey inclusive defende que a
realidade é construída pela comunicação, pela construção, apreensão e utilização de formas
simbólicas – que não pode existir realidade independente da linguagem. Essa é a base da
antropologia cultural de Carey, de que primeiro o mundo é construído simbolicamente, e
depois os seres tomam conta dele. É interessante notar como esse pensamento culturalista se
alinha com a fenomenologia de Heidegger, discutida até aqui. Ambos recusam a existência de
um mundo simplesmente dado e exaltam o papel que a linguagem tem no processo de
formação da circunvisão.
Communication is "the most wonderful" because it is the basis of human fellowship;
it produces the social bonds, bogus or not, that tie men together and make associated
life possible. Society is possible because of the binding forces of shared information
circulating in an organic system42 (CAREY; ADAM, 2008, loc. 816-18).
Reality is not given, not humanly existent, independent of language and toward
which language stands as a pale refraction. Rather, reality is brought into existence,
is produced, by communication—by, in short, the construction, apprehension, and
utilization of symbolic forms43 (CAREY; ADAM, 2008, loc. 874-76).

Carey defende que as novas tecnologias estão levando a humanidade em direção a
um controle do espaço, promovendo uma organização do mundo nunca antes feita (CAREY;
ADAM, 2008, loc. 298-303). Para Carey, a tecnologia não deve ser pensada como algo
separado da cultura: “Technology is the product of human beings seeking to solve problems,
to make things work, or to make them work more efficiently. So technologies are thoroughly
cultural44” (CAREY; ADAM, 2008, loc.

358-60). Assim, as novas tecnologias da

comunicação se tornaram ideais no mundo moderno para uma conquista do espaço e das
populações, não só pela diminuição da distância entre pontos e no aumento da velocidade de
deslocamento, mas pela modificação da interação da população com o espaço.
No caso da Realidade Aumentada, o usuário percebe que existe uma separação

42
Comunicação é "a mais maravilhosa" porque é a base da amizade humana; ela produz os laços sociais, falsos ou não, que
unem os homens e fazem a vida em sociedade possível. A sociedade é possível pelas forças deunião das informações
compartilhadas que circulam em um sistema orgânico.
43
A realidade não é dada, não humanamente existente, independe da língua e em relação a qual linguagem se estabelece como
simples refração. Mas ainda, a realidade é trazida à existência, é produzida pela comunicação, em suma, pela construção,
apreensão e utilização de formas simbólicas.
44
A tecnologia é o produto dos seres humanos tentando resolver problemas, fazer as coisas funcionarem, ou tentando fazê-las
funcionar mais eficientemente. Por isso, tecnologias são essencialmente culturais.
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entre a natureza e as informações, o que é simbólico e é acrescentado por meio de uma
camada é adicionado ao dito natural, mas que na realidade também é percebido de uma forma
simbólica pelo usuário. Carey cita o exemplo dos mapas, em que cada mapa produz uma
experiência diferente da realidade, cada mapa constituindo uma espécie de ‘natureza’. O mapa
é um exemplo de manipulação do espaço por meio da redução da informação (CAREY;
ADAM, 2008, loc. 922-24). Podemos facilmente associar essa ideia com a tecnologia da
Realidade Aumentada e supor que para cada camada adicionada à experiência do usuário,
uma realidade individual é produzida.
Para Carey, o estudo da comunicação deve se dedicar a compreender como as
Novas Tecnologias da Comunicação influenciam no que podemos criar e apreender e o que a
sociedade percebe como real. “Our attempts to construct, maintain, repair, and transform
reality are publicly observable activities that occur in historical time45” (CAREY; ADAM,
2008, loc. 963-66). Ele defende uma abordagem culturalista da comunicação, bastante
influenciada por Stuart Hall. Assim, ao invés de abordar a comunicação como um fenômeno
de transmissão de informações apenas, ela é tratada como uma parte da cultura, de um modo
de vida. Carey propõe assim, uma visão ritual da comunicação, na qual uma cultura é
modificada e transformada, modificações essas intimamente ligadas às novas tecnologias da
comunicação que surgem e mudam o modo como as pessoas veem seu mundo.
But what is called the study of culture also can be called the study of
communications, for what we are studying in this context are the ways in which
experience is worked into understanding and then disseminated and celebrated (the
distinctions, as in dialogue, are not sharp) (CAREY; ADAM, 2008, loc. 1185-91)46.

A pesquisa de comunicação proposta por Carey se encaixa na escola dos Estudos
Culturais, e se aproxima também da proposta deste trabalho. Para Carey (CAREY; ADAM,
2008), a pesquisa em comunicação deve ser construída na experiência e na compreensão do
que os outros estão dizendo, não podendo ignorar as mudanças trazidas pela tecnologia. A
cultura deve ser encarada como quase um sinônimo para comunicação, ao invés de um
ambiente onde a comunicação acontece, segundo Carey (CAREY; ADAM, 2008, loc.153639).
O sentido de comunicação dado por Heidegger (2009) está intimamente ligado ao
conceito de enunciado, que ele destrincha em três: demonstração, mostrar por e a partir de si
45

Nossas tentativas de construir, manter, reparar e transformar a realidade são atividades publicamente observáveis que
ocorrem em um tempo histórico.
46
Mas o que é chamado o estudo da cultura pode também ser chamado o estudo da comunicação, pois o que estamos
estudando nesse contexto são os modos nos quais a experiência é trabalhada para ser entendida, disseminada e celebrada
(estas distinções, assim como em um diálogo, não são exatas).
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mesmo; predição, o predicado que determina o sujeito; e comunicação, declaração
(HEIDEGGER, 2009, p. 216-7). A última interpretação de enunciado é a que nos interessa.
Heidegger diz que este conceito está ligado aos dois anteriores, e é
[...] um deixar e ver conjuntamente o que se mostra a partir de si mesmo e por si
mesmo no modo de um determinar-se. O deixar ver conjuntamente comunica e
partilha com os outros o ente mostrado a partir de si mesmo e por si mesmo em sua
determinação (HEIDEGGER, 2009, p. 216-7).

O compartilhamento e a comunicação são guiados por uma visão comum, que éno-mundo. O enunciado passa a ser um partilhar-com existencial. O interessante é que o que é
enunciado e compartilhado não precisa estar próximo à visão do Dasein. Quando em
compartilhamento, o ente que se mostra faz ampliar a visão de quem o discute. O enunciado
ajuda o Dasein a interpretar o mundo ao fazê-lo comunicar-se com ele. Podemos extrapolar
essa ideia dizendo que a Realidade Aumentada também pode ser uma forma de compreender
o mundo. “Reunindo esses três significados de ‘enunciado’ numa visão unitária de todo o
fenômeno, teremos a seguinte definição: o enunciado é um mostrar a partir de si mesmo e por
si mesmo, que determina e comunica” (HEIDEGGER, 2009, p. 218-9). O mostrar a partir de
si mesmo se dá com base no compreender da circunvisão, sempre relacionado com o ser-nomundo ele parte de um conhecimento prévio para a compreensão. Mesmo a comunicação
precisa da circunvisão para poder compreender o mundo.
Heidegger associa diretamente a comunicação a um produto da linguagem, mas é
justo pensar que as novas tecnologias também são comunicação, mesmo quando não estão
baseadas completamente na linguagem escrita, como a RA. A experiência comunicativa que
um usuário da Realidade Aumentada tem pode ser baseada em texto ou imagem, mas ele
realiza um ritual cultural de troca com outros usuários, sejam eles compartilhadores daquela
camada que está explorando ou os desenvolvedores da mesma. A camada extra colocada
sobre a imagem do mundo, ao ser cultural, pode ser chamada de comunicativa tendo por base
o pensamento de Carey, citado acima. E, tendo por base o pensamento de Heidegger,
podemos dizer que ao usar esta tecnologia para se comunicar, o usuário se associa à ideia do
Dasein, e é-no-mundo, tendo uma relação aprofundada com as informações apresentadas a ele
no espaço.

3.6 O LUGAR ONTOLÓGICO DA REALIDADE AUMENTADA
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Ilustração 11. Mapa cognitivo do lugar ontológico da Realidade Aumentada

Propomos, como modo de representação das ideias apresentadas neste trabalho,
um mapa cognitivo (acima) com os principais conceitos e suas relações, revelando assim o
lugar ontológico da RA. O Dasein, como conceito central deste estudo, também é o ponto
focal principal deste mapa cognitivo. Ele é-no-mundo e não existe fora dele. É um ser
temporal, pois não vive fora da história, e é mundano. Para compreender a RA neste contexto
é mais útil verificar os aspectos cotidianos e fáticos do Dasein, e ele, em sua decadência, é
fático e está mergulhado em sua experiência mundana. Esse é nosso usuário da tecnologia da
Realidade Aumentada. A constituição fundamental do Dasein é seu ser-no-mundo, e seu
modo de conhecer o mundo é o ser-em (HEIDEGGER, 2009, p. 189). Ao ser-em ele também
coexiste com outros Dasein e outros entes, dentro do espaço, que chamamos de Mundo
Circundante.
O Mundo Circundante é o contexto no qual o Dasein existe, é seu espaço, seu
mundo de ser-em. Este é o mundo das ocupações, no qual o Dasein encontra instrumentos e
se ocupa deles, também compartilhando-os com os outros. O mundo não constitui a realidade,
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mas a realidade necessita da presença do Dasein para ser completa. Ele é preenchido por entes
intramundanos, é constituído por eles (por isso os círculos preenchendo o mundo no mapa) –
ele é o ser dos entes intramundanos. A natureza, longe de ser o mundo em si como
simplesmente dado, é composto por entes que dependem da circunvisão do Dasein para
existirem para ele.
O Dasein possui uma posição prévia, uma concepção prévia e uma visão prévia
deste mundo, a sua circunvisão – que podemos relacionar com o conceito de cultura citado
anteriormente e o de tradição de Gadamer. O Dasein descobre o mundo guiado pela
circunvisão nas ocupações de entes intramundanos. A fronteira entre o Dasein e o mundo
circundante, mesmo que intermediado pela circunvisão, é a abertura do Dasein, ou seu
horizonte, na nomenclatura de Gadamer. A abertura deixa vir ao encontro do Dasein os entes
para então serem compreendidos. A compreensão dos entes pelo Dasein depende da sua
disposição, seu humor e também sua circunvisão. O Dasein quando está aberto, deixa os entes
virem ao encontro.
Considerando estes conceitos, e a forma como escolhemos representá-los no mapa
cognitivo acima, podemos dizer que a Realidade Aumentada pode ser colocada no limite entre
o Dasein (e sua circunvisão) e o mundo. Existe uma interação entre o mundo e a circunvisão
do Dasein que só a RA pode proporcionar, que é a sobreposição dos elementos virtuais
(representados em vermelho) aos “naturais”. Os elementos virtuais não são simplesmente
dados, pois são criados por outros Dasein e são atribuídos significados a eles pela circunvisão.
A RA possibilita a vinda destes elementos virtuais à abertura do Dasein, que, por estar
disposto a utilizar um aparelho eletrônico como estes, está com uma disposição favorável a
este encontro. Neste encontro a circunvisão do Dasein também é alterada, estabelecendo uma
comunicação com o Mundo Circundante e seus entes intramundanos. Seguindo a definição de
comunicação dada por Heidegger no item anterior, o se deixar ver em conjunto realizado
pelos entes intramundanos, e que alcançam a abertura do Dasein, é o ato de comunicação
realizado pela Realidade Aumentada, que sobrepõe aos entes naturais do mundo uma camada
virtual composta de entes virtuais produzidos por outros Dasein.
O que está à mão do Dasein nem sempre é captado pela circunvisão e nem sempre
se torna objeto de sua atenção. O que está à mão é recolhido à manualidade. O que se faz com
o instrumento que está à mão é o que realmente importa para a circunvisão, e também para o
Dasein. Assim, ao utilizar o aparelho para acessar a camada extra da RA, o usuário perde
consciência momentaneamente do aparelho em si, passando a conectar-se ao mundo.
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Os entes intramundanos podem aparecer para a circunvisão por meio de sinais, de
referências. O próprio sinal é capaz de dar uma orientação da caracterização deste ente. “Os
sinais são, no entanto, antes de tudo, instrumentos cujo caráter instrumental específico
consiste em mostrar”(HEIDEGGER, 2009, p. 126). Estes sinais podem ser placas, pedras,
bandeiras, etc. Essa relação é interessante para usos específicos da Realidade Aumentada,
como a orientação espacial, na qual são utilizados sinais referenciais como estes. Heidegger
diz que o sinal sempre se dirige ao ser-no-mundo especificamente espacial. O sinal se volta
para a circunvisão do modo de lidar da ocupação, dando-lhe uma indicação espacial, que diz
respeito ao mundo circundante. Assim, o Dasein recebe uma orientação direta para a
circunvisão, e ela se ocupa dele, ignorando o instrumento pelo qual é recebido o sinal no caso
da RA o aparelho eletrônico, e chamando atenção dos entes intramundanos para a
consciência. Os sinais não são arbitrários, mas determinados com a intenção de um fácil
acesso. “O sinal não está apenas à mão junto com outro instrumento mas, em sua
manualidade, o mundo circundante torna-se, cada vez, explicitamente acessível à circunvisão”
(HEIDEGGER, 2009, p. 132). O sinal está à mão para a circunvisão, e indica a estrutura
ontológica de manualidade e mundanidade. O manual fica privilegiado em meio ao mundo
circundante, ocupado pela circunvisão. O deixar e se fazer ver em conjunto é um modo
característico do Dasein, que libera os entes em sua manualidade intramundana.
A Realidade Aumentada pode ser descrita com algumas características
ontológicas fundamentais: decadência, manualidade, mundanidade e facticidade. Por trazer a
atenção da circunvisão para o mundo circundante, ela ressalta a decadência do Dasein;
estimula sua manualidade ao utilizar um instrumento manual para alcançar a camada
informacional extra; se utiliza da característica da mundanidade no ser-no-mundo para ser um
instrumento útil; e se relaciona à facticidade do Dasein ao se provar um instrumento de acesso
a informações cotidianas e relacionadas ao espaço. A Realidade Aumentada mantém o Dasein
na decadência, mas de certo modo reforça a abertura, provando uma mudança de horizonte.
A Realidade Aumentada, apesar de estar conceitualmente dividida entre camadas
reais e virtuais, quando considerada a ação do usuário perante aquelas camadas, pode ser
pensada como uma só. Para obter o conhecimento a partir daquelas informações, o Dasein
encara as camadas aparentes a ele como uma só. O usuário da RA se ocupa no descobrimento
dos entes, descobrir é um modo de ser-no-mundo. “A ocupação que se dá na circunvisão ou
que se concentra na observação descobre entes intramundanos” (HEIDEGGER, 2009, p. 291).
A descoberta dos entes intramundanos é fundada na abertura de mundo, e esta é o modo
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fundamental do Dasein. Essa mesma abertura é constituída de disposição, que se refere ao
mundo; compreensão, que se refere ao ser-no-mundo; e fala, que se refere ao ser-si-mesmo
(HEIDEGGER, 2009, p. 291). Para Heidegger, somente com a abertura do Dasein é que se
alcança o fenômeno mais originário da verdade; o Dasein é e está na verdade, que se obtém
pela abertura. Por possuir abertura, o Dasein também está-lançado no mundo, e sua presença é
essencialmente fática. O Dasein pode se compreender a partir do mundo ou a partir dos outros
entes, a partir do seu poder-ser mais próprio. A decadência também pertence à constituição de
ser do Dasein.
Se a Realidade Aumentada se encontra no limite da abertura do Dasein, e, para
Heidegger chega-se à verdade por meio da abertura, podemos dizer que a Realidade
Aumentada pode ser um dos caminhos para que o Dasein alcance a verdade.
O limite entre real e virtual é praticamente superado com o uso da Realidade
Aumentada pelo Dasein. A RA altera o tempo histórico, e a concepção prévia faz parte da
cultura do Dasein. O tempo em si é histórico, sequencial e linear e a tecnologia vem para
quebrar essa linearidade, misturando e sobrepondo passado e futuro, que se concentram no
instante presente. O momento em que acontece a experiência da RA é único e não se repete
jamais, nem no tempo e nem no espaço. Assim, podemos dizer que junto com a inauguração
de novos tempos e novas realidades, surge um novo ser.

110

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Iniciamos este trabalho impulsionados pela vontade de estudar profundamente a
tecnologia da Realidade Aumentada em si, e acabamos descobrindo que uma filosofia
pensada antes mesmo de tudo isso existir não só explica muito, como também seus conceitos
são reafirmados quando confrontados com esta tecnologia. A mera adição de uma camada
informacional entre o ser e o mundo modifica a relação deste ser com este mundo, e talvez até
da relação deste ser com a verdade – tema que pode ser explorado em pesquisas futuras. A
cultura é ressaltada cada vez mais neste processo, não só como possibilitadora da tecnologia
utilizada, mas também como uma situação prévia do próprio Dasein usuário e também com
sua presença na camada virtual proporcionada pela Realidade Aumentada.
O Dasein foi um conceito muito importante para este estudo, e suas características
principais foram essenciais para a clarificação da relação da RA com o mundo e com o seu
usuário. O Dasein é essencialmente mundano e temporal, e seus aspectos fáticos e cotidianos
foram os que mais se encaixaram com a utilização da Realidade Aumentada, que só existe em
relação a um mundo. O Dasein conhece o mundo vivendo-o e a RA pode estar presente neste
processo, modificando seu aprendizado e percepção.
A Realidade Aumentada possibilita novas aberturas para o Dasein, possibilita
novas experiências pelas quais ele não passou. Assim como a RA fabrica quebras no tempo e
no espaço, estas se tornam as novas aberturas pelas quais o Dasein se enriquece e modifica.
De acordo com as leituras feitas e a base filosófica utilizada, podemos responder
ao questionamento inicial ao dizer que o lugar ontológico da Realidade Aumentada é no
limite da abertura do ser, já que ela serve como um instrumento para trazer novos entes de
encontro ao mundo do Dasein, entes estes virtuais. Inevitavelmente, por sua interferência na
percepção do Dasein, a RA modifica o modo de compreensão do mundo, o ampliando ou no
mínimo o focando – se tornando um meio de comunicação entre Dasein e mundo. A
Realidade Aumentada proporciona uma interação entre mundo e circunvisão que é única,
possibilitando a vinda de elementos virtuais ao Dasein, que em geral no uso da RA, encontrase disposto. A comunicação é a abertura do Dasein para o mundo, e a cultura é justamente um
dos mecanismos que torna o usuário virtual.
Ao longo deste estudo alguns questionamentos surgem, como, por exemplo, sobre
o papel desta nova tecnologia nas relações de poder, sobre a participação que o homem
criativo tem nessa tecnologia e sobre o encantamento que este tipo de tecnologia tem sobre os
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seres humanos de nosso tempo. Consideramos que ainda existe muito a ser explorado nessa
relação entre ser, mundo e tecnologia, e com certeza a filosofia tem muito a nos ajudar na
busca por um melhor entendimento destas novas tecnologias que estão a vir.
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ANEXO 1 – Tabela comparativa de browsers de Realidade Aumentada
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