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RESUMO   

Este  trabalho  propõe  a  Estrutura  de  Representação  do  Discurso  Fílmico  360º  (ERDF360)              
como  um  método  de  análise  semiótica  para  filmes  360º,  que  nos  permite  descrever  o  seu                 
conteúdo  para  forma  lógica  do  discurso,  dissecar  as  composições  audiovisuais  esféricas  que              
estruturam  o  filme  e  identificar  os  elementos  fílmicos  que  conduzem  o  processo  interpretativo               
e  as  decisões  de  por  onde  navegar  no  ambiente  360º.  Através  dessa  metodologia,  também                
podemos  investigar  como  o  recurso  de  vídeo  360º  exige  a  utilização  de  novas  técnicas  e                 
estratégias  para  guiar  a  experiência  do  visitante,  o  espectador  de  filmes  esféricos.              
Consideramos  que  há  diferenças  significativas  entre  a  interpretação  de  filmes  360º  e              
convencionais,  uma  vez  que  os  filmes  esféricos  possibilitam  ao  visitante  explorar  (a  partir  de                
um  ponto  específico)  os  ambientes  que  o  cercam  para  localizar  os  pontos  de  interesse  do                 
enredo,  enquanto  que,  nos  filmes  convencionais,  os  elementos  fílmicos  relevantes  são             
evidenciados,  principalmente,  por  recursos  de  enquadramentos  cinematográficos  acionados          
pelo  realizador.  Dessa  forma,  faz-se  necessário  investigar  como  orientar  a  atenção  do  visitante               
em  filmes  esféricos.  Para  isso,  optamos  por  realizar  uma  análise  semiótica  do  filme  360º                
“Ocupação  Mauá”  apoiada,  principalmente,  na  semiótica  do  discurso  multimodal           
(BATEMAN,  2016)  e  na  Teoria  da  Representação  do  Discurso  Segmentado,  ou  TRDS              
(ASHER  e  LASCARIDES,  2003),  a  partir  da  qual  se  desdobra  a  Teoria  da  Representação  do                 
Discurso  Fílmico  Segmentado,  ou  TRDFS  (WILDFEUER,  2014).  Com  essas  abordagens,            
compreendemos  como  ocorre  a  interpretação  de  filmes  através  das  suas  qualidades  textuais,              
de  estrutura  e  coerência,  e  do  contexto  da  experiência  de  visualização.  Adaptamos  o  modelo                
de  transcrição  e  descrição  semântica  do  discurso  fílmico,  sistematizado  pela  TRDFS,             
ampliando  seus  segmentos  discursivos  e  desenvolvendo  a  ERDF360  como  um  sistema  de              
notação  próprio  para  filmes  esféricos.  Nele,  é  possível  computar  e  refletir  como  os  referentes                
discursivos,  distribuídos  pelos  diferentes  ambientes  esféricos,  são  percebidos  e  relacionados            
para  as  inferências  dos  fluxos  de  orientação  espacial  e  dos  eventos  significativos  que               
compõem  a  estrutura  discursiva  do  filme.  Trata-se  de  uma  investigação  sobre  como  os  modos                
e  recursos  semióticos  se  articulam  nos  filmes  360º  e  sobre  como  componentes  discursivos               
podem  ser  empregados  em  ambientes  esféricos  para  guiar  a  atenção  do  visitante.  A  partir                
dessa  análise,  identificamos  no  filme  360º  “Ocupação  Mauá”  a  utilização  de  técnicas  e               
estratégias  que  cumprem  o  papel  de  orientar  a  experiência  do  visitante.  Além  disso,  também                
refletimos  sobre  a  produção  e  interpretação  dos  significados  que  emergem  a  partir  desse  tipo                
alternativo   de   produção   audiovisual.   
  

Palavras-chave:   vídeo  360º;  orientação  espacial;  multimodalidade;  semântica  do  discurso;           
semiótica.   

    



  

ABSTRACT   

  

This  work  proposes  the  360  degree  Film  Discourse  Representation  Structures  (360FDRS)  as  a               
method  of  semiotic  analysis  for  360  degree  films,  which  allows  us  to  describe  its  content  in  a                   
logical  form  of  speech,  dissect  the  spherical  audiovisual  compositions  that  structure  the  film               
and  identify  the  films  elements  that  guide  the  interpretative  process  and  the  decisions  of                
where  to  navigate  in  the  360  degree  environment.  Through  this  methodology,  we  can  also                
investigate  how  the  360  degree  video  resource  requires  the  use  of  new  techniques  and                
strategies  to  guide  the  experience  of  the  visitor,  the  spectator  of  spherical  films.  We  consider                 
that  there  are  significant  differences  between  the  interpretation  of  360  degree  and              
conventional  films,  since  the  spherical  films  allow  the  visitor  to  explore  (from  a  specific  point                 
of  view)  the  environments  that  surround  him  to  locate  the  plot’s  points  of  interest,  whereas,  in                  
conventional  films,  the  relevant  film  elements  are  evidenced,  mainly,  by  cinematographic             
framings  resources  activated  by  the  film  director.  Thus,  it  is  necessary  to  investigate  how  to                 
guide  the  visitor's  attention  in  spherical  films.  For  this,  we  chose  to  carry  out  a  semiotic                  
analysis  of  the  360º  film  “Ocupação  Mauá”,  supported  mainly  by  the  multimodal  discourse               
semantic  (BATEMAN,  2016)  and  the  Segmented  Discourse  Representation  Theory,  or  SDRT             
(ASHER  and  LASCARIDES,  2003),  which  unfolds  the  Segmented  Film  Discourse            
Representation  Structures,  or  SFDRS,  (WILDFEUER,  2014).  With  these  approaches,  we            
understand  how  film  interpretation  occurs  through  its  textual  qualities,  structure  and             
coherence,  and  the  context  of  the  viewing  experience.  We  adapted  the  model  of  transcription                
and  semantic  description  of  filmic  discourse,  systematized  by  SFDRS,  expanding  its             
discursive  segments  and  developing  360FDRS  as  a  notation  system  suitable  for  spherical              
films.  In  it,  it’s  possible  to  compute  and  reflect  how  the  discourse  referents,  distributed  by  the                  
different  spherical  environments,  are  perceived  and  related  to  the  inferences  of  spatial              
orientation  flows  and  the  significant  events  that  make  up  the  discursive  film  structure.  It  is  an                  
investigation  about  how  semiotic  modes  and  resources  are  articulated  in  360  degree  films  and                
about  how  discourse  components  can  be  used  in  spherical  environments  to  guide  the  visitor's                
attention.  From  this  analysis,  we  identified  in  the  360  degree  film  “Ocupação  Mauá”  the  use                 
of  techniques  and  strategies  that  fulfill  the  role  of  guiding  the  visitor's  experience.  In  addition,                 
we  also  reflected  on  the  meanings  production  and  interpretation  that  emerge  from  this               
alternative   type   of   audiovisual   content.   
  

Keywords:    360º   video;   spatial   orientation;   multimodality;   discourse   semantics;   semiotics.    
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11   

INTRODUÇÃO:   O   DESAFIO   DA   ORIENTAÇÃO   ESPACIAL   EM   VÍDEOS   360º   

O  vídeo  360º  é  um  recurso  para  produção  de  conteúdos  audiovisuais  que  vêm               

despertando  interesse  e  estabelecendo  presença  nas  rotinas  de  realizadores  e  consumidores  de              

mídia  digital  (DEMIR,  2014;  DOYLE,  GELMAN  e  GILL,  2016).  Trata-se  de  uma  tecnologia               

que  oferece  um  formato  para  gravação  de  vídeo  que  ultrapassa  o  limite  convencional  da  tela ,                 1

possibilitando  a  criação  de  um  ambiente  audiovisual  esférico  envolvente  que  pode  ser              

explorado  pelo  espectador,  simulando  a  maneira  como  visualizamos  o  entorno.  Dessa  forma,              

busca-se  com  este  recurso  oferecer  a  percepção  de  se  estar  no  local  apresentado,  de  forma  a                  

reduzir  o  espaço  que  separa  a  realidade  do  sujeito  da  realidade  do  que  é  transmitido                 

(DOMÍNGUEZ,   2013).   

O  principal  diferencial  do  vídeo  360º,  que  é  visto  como  sua  grande  promessa,  é  a                 

possibilidade  de  potencializar  a  imersão  do  espectador  através  da  interatividade           

proporcionada  pelo  recurso  de  navegação  espacial  (DOMÍNGUEZ,  2013;  TOSCANO  e            

BECKER,  2016;  GRACIA  e  DAMAS,  2019).  Por  isso,  ele  vem  sendo  utilizado  na  produção                

de  diversos  gêneros  audiovisuais,  a  exemplo  de  documentários,  jornalismo,  filmes  de  ficção,              

videoarte,  clipes  musicais,  coberturas  esportivas,  animações,  publicidade  e  até  mesmo   vlogs .             

Também  é  visto  como  um  grande  potencial  de  aplicação  na  ciência,  e  mais  especificamente,                

na  educação,  no  tratamento  de  traumas  e  fobias  e  também  nos  campos  da  informação  e                 

entretenimento.     

Em  síntese,  ao  visualizarmos  vídeos  360º,  simulamos  como  é  estar  nos  locais  e  nos                

eventos  apresentados.  Podemos  experimentar  virtualmente  como  é  saltar  de  paraquedas,            

mergulhar  com  tubarões,  assistir  um  grande  show  ao  lado  da  banda,  presenciar  o  drama  dos                 

refugiados  que  buscam  por  uma  nova  morada,  dentre  outras  tantas  possibilidades.  Tomamos  o               

lugar  da  câmera  e  escolhemos  “livremente”  para  onde  olhar  (GÖDDE  et  al.,  2018;  GRACIA  e                 

DAMAS,  2019).  O  espectador  de  vídeos  360º  deixa,  portanto,  de  visualizar  os              

enquadramentos  pré-definidos  dos  vídeos  convencionais  e  se  torna  um  “visitante”  do             

ambiente   virtual   (BRILLHART,   2016).   

1  As   telas   digitais,   onde   visualizamos   vídeos,   é   formada   por   duas   dimenções,   altura   e   largura.   Os   formatos   de   
vídeo   convencionais   (que   não   são   360º)   geralmente   são   especificados   pelo   número   de    pixels    que   possui   na   altura   
e   largura   e   pela   sua   proporção.   Um   vídeo   de   formato    full   HD    possui   1080    pixels    de   altura   e   1920    pixels    de   
largura,   que   resultam   na   proporção   de   16   por   9   conhecida   como    widescreen .     
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Os  vídeos  360º  podem  ser  visualizados  de  três  maneiras:  pela  tela  do  computador,  pela                

tela   smartphone  e  por  óculos  de  realidade  virtual  (TOSCANO  e  BECKER,  2016).  No               

computador,  a  navegação  espacial  é  feita  através  do   mouse   ou  das  setas  direcionais  do                

teclado,  como  se  estivessemos  controlando  a  visão  de  uma  personagem  em  um  jogo  3D.  Nos                 

smartphones  podemos  navegar  pelo  vídeo  tocando  na  tela  e  arrastando  a  imagem  ou  movendo                

o  dispositivo  para  a  direção  que  queremos  visualizar,  como  se  estivéssemos  filmando.  Com  os                

óculos  de  realidade  virtual  -  dispositivos   headset  para  visualização  de  conteúdos  audiovisuais              

esféricos  -  a  navegação  é  feita  com  os  movimentos  da  cabeça  e  corpo,  como  se  estivessemos                  

realmente   na   locação   do   vídeo.     

Os  óculos  de  realidade  virtual  permitem  a  visualização  dos  vídeos  360º  sem  a               

necessidade  de  olhar  para  uma  tela  fixa.  Ou  seja,  não  há  mais  a  “janela”  através  da  qual                   

assistimos  a  representações  de  mundo,  tal  como  acontece  no  cinema,  televisão,  monitores  e               

dispositivos  móveis.  Com  os  óculos  RV  o  contato  do  visitante  com  a  representação  é                

estabelecida  pela  simulação  de  sua  presença  em  um  ambiente  virtual  (DOMÍNGUEZ,  2013;              

TOSCANO  e  BECKER,  2016;  GRACIA  e  DAMAS,  2019),  seja  o  da  cena  registrada  em                

vídeo   360º   ou   de   um   “mundo”   criado   em   computação   gráfica.     

A  incorporação  do  recurso  de  vídeo  360º  para  se  contar  histórias  envolve  mudanças               

radicais  no  uso  dos  dispositivos  técnicos  para  captação  e  edição  de  vídeo  e  na  construção  das                  

estruturas  narrativas  (DOYLE;  GELMAN  e  GILL,  2016;  GRACIA  e  DAMAS,  2019).             

Diferente  dos  vídeos  convencionais,  na  produção  de  vídeos  360º  não  é  possível  utilizar               

recursos  como  o  enquadramento  pré-definido,  o  movimento  de  câmera  panorâmico  e             

variação  de  distância  focal  (o   zoom ).  Estes  são  alguns  dos  principais  recursos  já  estabelecidos                

culturalmente  e  utilizados  pelos  realizadores  de  vídeo  para  expressar  sentido,  direcionar  a              

atenção  do  espectador  para  determinado(s)  elemento(s)  fílmicos  e  proporcionar  experiências            

narrativas   a   partir   de   uma   sequência   de   imagens   em   movimento   (NOVELLINO,   2011).   

Como  nos  vídeos  esféricos,  os  enquadramentos  e  os  movimentos  panorâmicos  são             

realizados  pelo  visitante  durante  a  visualização,  há  o  risco  de  que  ele  perca  elementos                

importantes  da  história  por  focar  em  outros  que  não  são  relevantes  (DOYLE;  GELMAN  e                

GILL,  2016;  GÖDDE  et  al.,  2018).  Perder  a  linha  narrativa  do  vídeo  pode  tornar  a                 

experiência  do  visitante  desinteressante  ou  até  mesmo  sobrecarregá-lo  de  informações  sem             

coerência.  Com  a  impossibilidade  de  utilizar  os  recursos  e  técnicas  audiovisuais  já              

estabelecidas  para  apresentar  uma  história,  podemos  dizer  que  há  uma  ruptura  no  modo  de                
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produzir  e  de  assistir  filmes  quando  utilizamos  o  vídeo  360º.  Assim,  para  se  colocar  um                 

visitante  no  centro  de  um  evento  como  se  ele  fosse  um  personagem,  é  necessário  que  os                  

realizadores  e  visitantes  de  filmes  esféricos  conheçam  as  características  desse  modo  e  a               

influência   de   uma   série   de   recursos   narrativos   (GRACIA   e   DAMAS,   2019).     

Portanto,  junto  com  as  possibilidades  que  emergem,  o  recurso  de  vídeo  360º  vem               

acompanhado  também  de  incertezas  e  desafios  (DOYLE;  GELMAN  e  GILL,  2016),  dentre  os               

quais,  podemos  destacar:  (1)  guiar  a  atenção  do  visitante  para  elementos  relevantes  da               2

história  (enredo);  (2)  escolher  o  papel  do  visitante,  na  condição  de  participante  ativo  ou                

observador  passivo;  (3)  escolher  o  local  ideal  para  posicionar  a  câmera,  a  ação  e  os  elementos                  

da  história  (considerando  o  impacto  dessas  decisões  para  a  visualização  de  quem  está               

sentado);  (4)  balancear  a  densidade  espacial  e  temporal  da  história;  (5)  repensar              

enquadramento;   e   (6)   repensar   edição   (GÖDDE   et   al.,   2018).   

As  produções  atuais  de  vídeos  360º  e  as  pesquisas  nesta  área  vêm  testando,  aplicando                

e  refletindo  sobre  novas  técnicas  e  estratégias  para  superar  tais  desafios.  Esse  é  um  caminho                 

que  pode  resultar  no  desenvolvimento  de  um  conjunto  de  recursos  próprios  dos  vídeo  360º                

que  poderão  ser  utilizados  pelos  realizadores  (GÖDDE  et  al.,  2018).  Paralelamente  a  isso,               

com  o  aumento  e  recorrência  das  experiências  de  visualização  de  filmes  360º,  também  há  a                 

possibilidade  do  desenvolvimento  da  percepção  das  composições  esféricas  pelos  visitantes            

(GÖDDE  et  al.,  2018),  resultando  numa  habilidade  específica  para  interpretação  de  conteúdos              

audiovisuais   esféricos.     

Além  das  diferenças  já  apontadas  entre  os  vídeos  360º  e  os  convencionais  -  no                

formato,  na  visualização  e  no  processo  de  produção  -,  consideramos  que  também  há               

distinções  importantes  no  processo  de  interpretação  de  cada  um  deles.  Nossa  hipótese  é  de                

que  para  interpretar  filmes  360º  é  necessário  que  o  visitante  execute  pelo  menos  duas                

atividades  além  das  que  executa  na  interpretação  de  vídeos  convencionais:  a  navegação              

espacial  pelo  ambiente  virtual  esférico  e  a  localização  dos  pontos  de  interesse  da  narrativa.                

Após  essas  atividades,  o  processo  de  interpretação  segue  como  nos  filmes  convencionais.  As               

atividades  dos  processos  interpretativos  de  filmes  convencionais  e  esféricos  são  discutidos  no              

no   capítulo   seguinte,   no   tópico   1.2.     

2  O  espectador  de  filmes  360º  se  torna  um  “visitante”  dessa  realidade  virtual,  como  sugere  Jessica  Brillhart                   
(2016).   
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Consideramos  a  navegação  espacial  do  visitante  como  uma  das  questões  chave  que              

pode  lançar  mais  luz  no  que  diz  respeito  à  coerência  e  à  interpretação  dos  vídeos  360º,                  

incluindo  o  desenvolvimento  e  aprimoramento  de  técnicas  e  estratégias  para  superar  os             

desafios  que  envolvem  os  vídeos  360º.  Para  um  maior  entendimento  da  orientação  espacial               

em  vídeos  esféricos,  faz-se  necessário  olhar  atentamente  para  a  recente  produção  de  filmes               

360º  e  refletir  sobre  como  suas  composições  audiovisuais  esféricas  podem  guiar  a              

visualização   e   interpretação   do   visitante.   

O  objetivo  principal  deste  trabalho  é,  portanto,   investigar  o  processo  de  interpretação              

e  navegação  espacial  em  filmes  360º.  Assim,  pretendemos   identificar  técnicas  e  estratégias              

que  podem  guiar  a  experiência  do  visitante  durante  a  interpretação  da  sequência  de               

composições  audiovisuais  esféricas  que  compõe  o  filme.  Para  isso,  faz-se  necessário  três              

outros  objetivos:   refletir  sobre  o  processo  de  interpretação  de  filmes  esféricos,   estabelecer              

uma  metodologia  de  análise  para  vídeos  360º,  para  então   analisar  a  composição  audiovisual               

de   um   filme   360º.   

Há  duas  principais  necessidades  relacionadas  aos  filmes  360º  que  justificam  este             

trabalho:  compreender  o  processo  de  interpretação  dos  filmes  esféricos  -  como  assistir  aos               

vídeos  360º?  -  e  aperfeiçoar  os  recursos  para  a  orientação  espacial  em  vídeos  360º  -  como                 

orientar   o   visitante   em   filmes   360º?     

Em  vista  de  nos  aproximar  do  caminho  de  resolver  esses  problemas  da  pesquisa,               

propomos  aqui  a  Estrutura  de  Representação  do  Discurso  Fílmico  360º  (ERDF360)  como              

uma  metodologia  de  análise  de  filmes  360º  que  transcreve  o  conteúdo  audiovisual  para  forma                

lógica  do  discurso.  Dessa  maneira,  pretendemos  identificar  os  recursos  utilizados  no  filme              

para  produzir  sentido  e  para  orientar  a  navegação  espacial,  como  componentes  coesivos  da               

estrutura  do  discurso.  Para  essa  tarefa,  recorremos  à  sociossemiótica  (HALLIDAY,  1978,             

1985,  1994)  aplicada  aos  estudos  em  multimodalidade  (KRESS  e  van  LEEUWEN,  1996,              

2001,  2006;  NOVELLINO,  2011;  JEWITT,  BEZEMER  e  O’HALLORAN,  2016),  nas            

perspectivas  da  semântica  do  discurso  multimodal  (BATEMAN,  2016),  e  mais            

especificamente  da  Teoria  da  Representação  do  Discurso  Segmentado,  TRDS  (ASHER  e             

LASCARIDES,  2003),  da  qual  deriva  a  Representação  do  Discurso  Fílmico  Segmentado,             

TRDFS    (WILDFEUER,   2014).   

Os  estudos  em  multimodalidade  se  organizam  em  função  de  um  princípio  segundo  o               

qual  as  ações  comunicativas  são  engendradas  por  meio  da  articulação  de  modos  e  recursos                
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semióticos.  Modos  semióticos  classificam  "canais"  de  representação  ou  comunicação  de  uma             

sociedade  ou  grupo  (KRESS  e  van  LEEUWEN,  2001)  a  exemplo  da  fala,  escrita,  gestos,                

olhar,   layout ,  imagem,  imagens  em  movimento,  cor,  som,  etc.  Cada  um  deles  envolve               

sistemas  de  significação  próprios,  estabelecidos  e  aprimorados  em  contextos  sociais  e             

culturais  nos  quais  estão  inseridos,  conforme  sejam  os  usos  que  são  feitos  pelos  indivíduos  e                 

comunidades  de  prática  (JEWITT;  BEZEMER  e  O’HALLORAN,  2016).  Os  modos  são            

fluidos,  sujeitos  a  mudanças  e  particulares  a  uma  comunidade,  que  compartilha  a              

compreensão   de   suas   características   semióticas.     

O  sistema  de  significação  de  um  modo  semiótico  está  disponível  aos  indivíduos  para               

cumprir  as  metafunções  sociais  (HALLIDAY  e  MATTHIESSEN,  2004):  construir  nossas            

experiências  sobre  o  mundo,  estabelecer  conexões  lógicas  naquele  mundo,  habilitar/constituir            

relações  sociais  e  organizar  a  mensagem.  Dessa  forma,  proporcionam  diferentes  de  maneiras              

de   representar,   envolver   e   agir   no   e   através   do   mundo.    (KRESS,   2010).   

A  combinação  dos  códigos  semióticos  próprios  de  diferentes  recursos  e  modos             

culminam  em  artefatos  e  performances  multimodais.  Estes,  por  sua  vez,  são  influenciados              

pelo  contexto  semântico  em  que  estão  inseridos  e  pelas  estruturas  cognitivas  dos              

interlocutores,  permitindo  assim  a  expressão  e  interpretação  de  sentidos  expandidos            

(BATEMAN,   2016;   WILDFEUER,   2014).     

Parte  da  abordagem  em  multimodalidade  se  apoia  na  sociossemiótica  que  visa             

investigar  como  cada  modo  semiótico  produz  significado  e  quais  são  as  regras  e  padrões  que                

o  circunscrevem.  Além  disso,  busca  compreender  os  significados  expandidos  que  são             

resultado  da  combinação  de  mais  de  um  modo  (JEWITT,  BEZEMER  e  O’HALLORAN,              

2016;  BATEMAN,  2016).  Já  a  semântica  do  discurso  -  oferecida  pelos  avanços  nos  estudos                

linguísticos  -  nos  orienta  para  uma  visão  contextual  dos  sentidos  que  criamos  através  de                

artefatos   e   performances   multimodais,   para   além   das   regras   gramaticais   (BATEMAN,   2016).     

A  principal  abordagem  em  multimodalidade  empregada  nesta  pesquisa  é  a  análise             

semiótica  do  discurso  multimodal  (BATEMAN,  2016).  Assim,  adotamos  a  perspectiva  formal             

para  definir  e  conceituar  modos  semióticos,  pois  ela  nos  permite  desenvolver  um  olhar  para                

situações  comunicativas  para  a  modelização  das  formas  culturais  numa  perspectiva  mais             

abstrata.  Na  perspectiva  formal,  os  modos  semióticos  combinam  3  níveis  ou  estratos:  a               

materialidade  (substrato  ou  a  dimensão  material),  características  “técnicas”  organizadas  nos            

eixos  de  descrição  sintagmático  (referente  à  estruturação/organização  das  proposições)  e            
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paradigmático  (referente  às  escolhas  dos  códigos  semióticos),  e  o  nível  da  semântica  do               

discurso  (BATEMAN,  WILDFEUER  e  HIIPPALA,  2017).  A  figura  a  seguir  sintetiza  esses              

três   estratos.   

Figura   1:   Síntese   abstrata   de   um   modo   semiótico     

  

  
Fonte:   Bateman,   2016,   tradução   nossa     

Podemos  entender  os  modos  semióticos  com  duas  dimensões,  uma  material  e  outra              

semiótica.  A  dimensão  material  remete  à  materialidade  ( canvas )  onde  as  práticas  significantes              

podem  ser  ou  estar  inscritas  (BATEMAN,  HIIPPALA  e  WILDFEUER,  2017),  a  exemplo  do               

papel  como  uma  das  materialidades  onde  estão  inscritas  a  linguagem  verbal  e  imagens              

estáticas  ou  das  nossas  cordas  vocais  como  a  materialidade  da  linguagem  verbal  falada.  Ao                

interagirmos  com  um  artefato  ou  situação  comunicativa  multimodal,  reconhecemos  as            

distinções   nas   materialidades   que   regulam   as   propriedades   comunicativas   do   artefato.   

Entendemos  que  os  modos  semióticos  são  organizados  nos  eixos  sintagmáticos  e             

paradigmático  (SAUSSURE,  2006;  HALLIDAY  e  MATTHIESSEN,  2004).  O  eixo           

sintagmático  envolve  as  relações  nas  quais  os  códigos  semióticos  são/estão  organizados  em              

sequências  ou  estruturas  que  podem  ser  percebidas  como  proposições.  Já  o  eixo              

paradigmático,  compreende  as  relações  de  escolha  ou  oposição  entre  os  códigos  semióticos  do               

sistema  de  significação  de  um  modo.  “O  resultado  dessas  escolhas  são  estruturas  construídas               
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através  de  enunciações  realizadas”  (SANTOS,  2014,  p.  167)  ,  ou  seja,  os  artefatos  e                

performances  multimodais  que  produzimos  são  constituídos,  essencialmente,  por  nossas           

escolhas  e  por  nossa  organização  de  significados  realizadas  no  eixos  paradigmático  e  o               

sintagmático.     

Conforme  Bateman,  Hiippala  e  Wildfeuer  (2017)  o  tercéiro  estrato  dos  modos             

semióticos  é  a  semântica  do  discurso.  Esse  estrato  corresponde  ao  contexto  no  qual  o                

significado  é  percebido,  relacionado  e  interpretado.  Portanto,  o  contexto  apropriado  para  a              

interpretação  pragmática  preferida  de  um  artefato  é  fornecido  pelo  estrato  da  semântica  do               

discurso,  nos  permitindo,  assim,  rastrear,  construir  ou  modelizar  formas  culturais.  A             

semântica  do  discurso,  via  TRDS  (ASHER  E  LASCARIDES,  2003)  e  mais  especificamente  a               

TRFDS  (WILDFEUER,  2014),  nos  permite  controlar,  restringir  e  automatizar  as  condições  de              

interpretação  e  de  atualização  dos  discursos  fílmicos  inscritos  em  artefatos  dinâmicos.             

Segundo  esta  perspectiva  formalista,  o  discurso  é  entendido  como  um  mecanismo  básico  que               

opera  em  todos  os  modos  semióticos  e,  por  isso,e  dá  suporte  ao  uso  do  termo  ‘texto’  para  nos                    

referirmos  aos  resultados  derivados  do  uso  de  modos  semióticos  nas  nossa  ações              

comunicacionais    (BATEMAN,   HIIPPALA   e   WILDFEUER,   2017).   

 Os  filmes  360º  são  entendidos  aqui  como  artefatos  multimodais  dinâmicos.  Sob  esta               

condição,  são  textos  onde  fazemos  uso  da  combinação  de  modos  e  recursos  semióticos,               

organizados   no   tempo   e   espaço,   para   produzir   sentido   e   orientar   a   navegação   espacial.     

A  TRDFS  (WILDFEUER,  2014),  adaptada  da  TRDS  para  textos  verbais  (ASHER  E              

LASCARIDES,  2003),  concebe  a  leitura,  ou  interpretação  de  filmes  como  artefatos             

multimodais  dinâmicos  que  possuem  qualidades  textuais  de  estrutura  e  coerência.  Nesse             

sentido,  propõe  uma  metodologia  de  análise  semântica  que  descreve,  por  meio  das  Estruturas               

de  Representação  do  Discurso  Fílmico,  o  processo  de  interpretação,  nas  chamadas  formas              

lógicas  dos  artefatos  audiovisuais  narrativos.  Através  dessa  abordagem,  é  possível  alcançar             

uma  visão  mais  ampla  de  como  expressamos  e  construímos  sentidos  em  textos  multimodais               

dinâmicos,   a   exemplo   dos   filmes   convencionais   e   filmes   360º.     

Há  diferentes  metodologias  para  a  análise  semiótica  de  filmes  convencionais,  porém             

acreditamos  que  a  TRDFS  fornece  o  modelo  mais  formal,  alinhado  à  semântica  do  discurso,                

uma  vez  que  se  dedica  a  esmiuçar  ou  decompor  os  componentes  coesivos  que  são  utilizados                 

para  a  produção  de  sentido  em  filmes  (TSENG,  2013;  BATEMAN  e  SCHMIDT,  2011;               

WILDFEUER,   2014).     
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A  utilização  da  TRDFS  neste  trabalho  exige  algumas  adaptações  que  consideram  as              

especificidades  do  vídeo  360º.  O  que  torna  essa  atualização  necessária  são  as  dissemelhanças               

entre  os  filmes  360º  e  os  convencionais,  apontadas  anteriormente.  A  necessidade  de  readequar               

esse  modelo  de  análise  multimodal  de  textos  dinâmicos  para  suportarem  os  filmes  esféricos  é                

mais  um  fator  que  consideramos  como  justificativa  para  esta  pesquisa.  Aqui,  além  de               

investigar  a  orientação  espacial  nas  composições  audiovisuais  360º,  há  também  o  desafio  de               

adequar,  testar  e  (como  pretendemos)  atualizar  as  metodologias  de  análise  fílmica             

multimodal.     

Selecionamos  “Ocupação  Mauá”  (2018),  o  terceiro  documentário  360º  dirigido  por            3

Tadeu  Jungle,  como  objeto  de  análise.  Disponível  na  plataforma  YouTube,  esse  filme  360º               

“nos  leva  a  conhecer  as  pessoas  que  vivem  em  uma  ocupação  em  São  Paulo,  revelando  seu  o                   

modo  de  vida  e  a  maneira  eficiente  como  se  organizam  num  processo  de  autogestão”,                

segundo  a  descrição.  A  duração  do  filme  é  de  13  minutos.  Nas  cenas  360º,  podemos                 

visualizar  o  interior  de  alguns  apartamentos,  conversas  com  moradores,  mutirões  de  faxina,              

almoços  coletivos,  reuniões  de  condomínio  e  atividades  comerciais  internas.  O  filme  foi              

realizado  no  período  em  que  o  prédio  da  ocupação  foi  comprado  pela  prefeitura  da  cidade,                 

com  a  promessa  de  reformar  o  local  e  oferecer  para  compra  ao  seus  moradores.  O  filme  é                   

situado  em  um  contexto  que  envolvem  muitos  riscos,  e  que  não  garante  o  fim  da  luta  dos                   

moradores   da   Ocupação   Mauá.   

Tadeu  Jungle  também  produziu  os  documentários  360º  “Fogo  na  Floresta”  (2017),             

sobre  o  drama  das  queimadas  vivido  por  uma  aldeia  indígena  do  povo  Waurá,  e  “Rio  de                  

Lama”  (2016),  que  retrata  o  desastre  ambiental  em  Bento  Rodrigues,  distrito  de  Mariana               

(MG).  Este  último,  além  de  ser  o  primeiro  filme  360º  exibido  publicamente  no  Brasil,                

também  foi  premiado  no  Festival  de  Cinema  da  ONU  sobre  Objetivos  de  Desenvolvimento               

Sustentável ,  em  2019,  como  vencedor  da  categoria  de  filmes  360º.  Além  da  produção  de                4

documentários  360º,  o  cineasta  também  é  um  dos  sócios  da  junglebee ,  empresa  que  atua  com                 5

criação   de   conteúdos   audiovisuais   360º   corporativos   e   publicitários.     

A  trajetória  de  Tadeu  Jungle  na  utilização  do  recurso  de  vídeo  360º  para  a  produção  de                  

documentários  e  conteúdos  publicitários  é  um  dos  motivos  que  nos  levou  a  escolher               

3  Disponível   em:    https://www.youtube.com/watch?v=jHPnvbSgFtE .     
4  Disponível   em:   
http://www.neomondo.org.br/2019/07/16/rio-de-lama-de-tadeu-jungle-ganha-premio-de-melhor-filme-na-onu/.   
5  Disponível   em:    https://junglebee.film/ .   

https://www.youtube.com/watch?v=jHPnvbSgFtE
https://junglebee.film/
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“Ocupação  Mauá”,  o  filme  360º  mais  recente  do  cineasta  brasileiro.  Consideramos  que  a               

experiência  com  vídeo  360º  é  um  fator  que  pode  indicar  a  presença  de  técnicas  e  estratégias                  

próprias  deste  recurso  no  filme  escolhido,  sejam  elas  já  consolidadas  por  usos  anteriores  ou                

experimentações.   

Além  disso,  durante  a  exploração  dos  nove  filmes  360º  brasileiros  lançados  entre  2015               

e  2018  na  plataforma  YouTube ,  a  experiência  do  pesquisador  com  a  visualização  do  filme                6

360º  “Ocupação  Mauá”  despertou  maior  interesse  em  relação  aos  demais.  Os  principais              

motivos  foram  a  fluidez  na  interpretação  e  o  uso  de  técnicas  e  recursos  que  não  foram                  

percebidos  nos  outros  filmes.  Dentre  essas  técnicas,  as  que  inicialmente  chamaram  mais              

atenção  foram:  a  utilização  de  imagens  convencionais  (não  esféricas)  em  multiquadro  na              7

composição  visual  esférica,  primeiro  no  fundo  preto  e  depois  projetadas  no  cenários  360º;  o                

efeito  de  contraste  e  coloração  para  destacar  a  portaria  da  ocupação,  deixando  ela  colorida  e                 8

o  restante  da  composição  em  preto  e  branco;  e  a  utilização  de  planos  360º  aéreos  com                  

movimento.     

Outro  recurso  que  chamou  a  atenção  no  filme  “Ocupação  Mauá”  foi  o  uso  da  câmera                 

360º  fixada  em  uma  cadeira  de  rodas  de  um  dos  moradores  para  um  “ tour ”  pelos  corredores                  

da  ocupação.  Essa  técnica  de  movimentação  de  câmera  360º  é  semelhante  à  utilizada  no  filme                

“Fogo  na  Floresta”,  onde  a  câmera  360º  é  fixada  em  diferentes  transportes  utilizados  pelos                

índios  -  motocicleta,  canoa  e  caminhonete  -  para  acompanhá-los  em  atividades  cotidianas.              

Consideramos  este  como  um  recurso  do  vídeo  360º  que  foi  novamente  utilizado  pelo  diretor                

do   filme.   

A  escolha  por  um  filme  brasileiro  360º  ponderou  o  fato  de  fazer  parte  do  nosso                 

contexto  sociocultural,  ou  seja,  da  trajetória  do  uso  do  recurso  de  vídeo  360º  em  nossa                 

sociedade  e  cultura.  Como  vimos  anteriormente,  recursos  e  modos  semióticos  se  consolidam              

ao  longo  de  uma  trajetória  de  uso  por  um  grupo  ou  sociedade  para  expressarem  e                 

interpretarem  sentido  (JEWITT;  BEZEMER  e  O’HALLORAN,  2016).  Um  histórico  de            

6  Neste  primeiro  ano  foram  lançados   A  Esperança  de  Mariana ,   Arte  de  rua  e   Comunidade  de  Paraisópolis .  Em                    
2016,  foram  publicados   Rio  De  Lama ,   Além  do  Mapa  |  Um  dia  na  favela ,   Atletismo  Brasileiro  em  360º .  Em                     
2017,    Fogo   na   Floresta    e    Amazônia   Adentro .   Em   2018,    Ocupação   Mauá .   
7  Multiquadro   é   uma   técnica   de   edição   de   vídeo   em   que   se   insere   simultaneamente   mais   um   plano   fílmico   na   
tela,   de   modo   que   ela   fique   dividida   em   diferentes   partes.   A   quantidade   de   partes   é   resultado   do   número   de   
planos   fílmicos   utilizados.   
8  O   efeito   de   contraste   pode   ser   utilizado   em   vídeos   e   fotos   para   destacar   um   determinado   elemento   ou   ponto   da   
imagem.   No   filme   “Ocupação   Mauá”,   há   um   plano   esférico   onde   apenas   um   ponto   está   colorido,   o   restante   da  
composição   é   apresentada   em   preto   e   branco.     

https://www.youtube.com/watch?v=LAAcneKwS8c
https://www.youtube.com/watch?v=_Y7pBNmGlmw
https://www.youtube.com/watch?v=BSUIo4pnhI0
https://www.youtube.com/watch?v=7zQZqqSkJq0
https://www.youtube.com/watch?v=wHYHe42VI7A
https://www.youtube.com/watch?v=74DX3dGZTFo
https://www.youtube.com/watch?v=Jv8nkw8hy-c
https://www.youtube.com/watch?v=GC6ejxKwbFw
https://www.youtube.com/watch?v=jHPnvbSgFtE
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realização  de  filmes  360º  brasileiro  pode  ou  não  resultar  no  estabelecimento  de  modo               

semiótico  do  vídeo  360º  com  um  sistema  de  significação  próprio  da  nossa  cultura.  Portanto,                

analisando  filmes  nacionais,  estamos  nos  voltando  para  utilização  do  recurso  de  vídeo  360º  no                

Brasil.   

Também  há  algumas  questões  que  contribuíram  para  a  escolha  de  um  filme              

documentário.  Considerando  o  cinema  documentário  como  um  gênero  que  busca  representar             

uma  determinada  realidade  “do  mundo  em  que  vivemos”  (NICHOLS,  2005,  p.  47),  para               

proporcionar  a  outras  pessoas  uma  imersão  temporária  no  tema  do  filme,  o  uso  do  recurso  de                  

vídeo  360º  é  visto  como  uma  poderosa  ferramenta  para  alcançar  este  objetivo.  “Essa               

representação  significa  uma  visão  singular  do  mundo”  e  isto  dá  aos  documentários  uma  voz                

própria  que  é  “o  meio  pelo  qual  esse  ponto  de  vista  ou  essa  perspectiva  singular  se  dá  a                    

conhecer”  (NICHOLS,  2005,  p.  73).  Essa  voz  está  relacionada  ao  estilo,  que  é  “à  maneira                 

pela  qual  um  filme,  de  ficção  ou  não,  molda  seu  tema  e  o  desenrolar  da  trama  ou  do                    

argumento   de   diferentes   formas”   (NICHOLS,   2005,   p.   74).     

A  voz  nos  documentários  “representa  alguma  coisa  como  estilo  com  algo  mais”  que               

“deriva  parcialmente  da  tentativa  do  diretor  de  traduzir  seu  ponto  de  vista  sobre  o  mundo                 

histórico  em  termos  visuais,  e  também  de  seu  envolvimento  direto  no  tema  do  filme”                

(NICHOLS,  2005,  p.  74).  Enquanto  “o  estilo  da  ficção  transmite  um  mundo  imaginário  e                

distinto  (...)  o  estilo  ou  voz  do  documentário  revelam  uma  forma  distinta  de  envolvimento  no                 

mundo  histórico  (NICHOLS,  2005,  p.  74).  Neste  sentido,  podemos  considerar  a  voz  fílmica               

de  um  documentário  como  resultado  do  conjunto  de  escolhas  feitas  pelos  realizadores  para               

apresentar   uma   história   ao   espectador.     

Os  documentários  não  possuem  um  conjunto  único  de  características  em  comum  no              

que  se  refere  às  técnicas  utilizadas,  questões  abordadas,  formas  e  estilos.  Trata-se  de  “uma                

arena  onde  as  coisas  mudam”,  com  abordagens  alternativas  sendo  constantemente            

experimentadas  e  adotadas,  ou  não,  por  outros  realizadores  (NICHOLS,  2005,  p.  48).              

Portanto,  é  necessário  “examinar  os  modelos  protótipos,  os  casos  exemplares  e  as  inovações,               

como  sinais  nessa  imensa  arena  em  que  atua  e  evolui  o  documentário”  (NICHOLS,  2005,  p.                 

48-49).  Assim,  podemos  entender  o  recurso  do  vídeo  360º  como  uma  ferramenta  que               

atualmente  faz  parte  do  que  Bill  Nichols  (2005,  p.  48-49)  chamou  de  “imensa  arena  em  que                  

atua   e   evolui   o   documentário”.   



21   

Os  modos  de  representação  dos  documentários  surgem,  “em  parte,  da  crescente             

insatisfação  dos  cineastas  com  um  modo  prévio”  (NICHOLS,  2005,  p.  136).  Sendo  assim               

podemos  entender  que  os  documentaristas  que  adotam  novas  técnicas  para  a  realização  dos               

seus  trabalhos  estão  buscando  potencializar  a  voz  de  seus  filmes  e,  como  consequência,               

estabelecem  essas  inovações  como  novas  ferramentas  na  produção  de  documentários,  o  que              

pode   ou   não   resultar   em   novo   modo   ou   estilo.   

Assim  como  um  conjunto  mutável  de  circunstâncias,  o  desejo  de  propor  maneiras              
diferentes  de  representar  o  mundo  também  contribui  para  a  formação  de  cada  modo.               
Modos  novos  surgem,  em  parte,  como  resposta  às  deficiências  percebidas  nos             
anteriores,  mas  a  percepção  da  deficiência  surge,  em  parte,  da  ideia  do  que  é                
necessário  para  representar  o  mundo  histórico  de  uma  perspectiva  singular  num             
determinado   momento   (NICHOLS,   2005,   p.   137).   

Entendemos  que  há  vários  caminhos  para  refletir  os  impactos  do  vídeo  360º  na               

produção  de  documentários,  e  também  a  possibilidade  de  investigar  os  documentários  360º              

como  indício  de  um  possível  novo  modo  de  se  contar  histórias.  Neste  trabalho,  em  vista  de                  

nos  aproximarmos  da  compreensão  do  recurso  de  vídeo  360º  para  produção  de  sentidos,               

optamos   por   analisar   a   forma   lógica   e   os   processos   de   inferência   de   um   documentário   360º.     

Em  resumo,  propomos  a  análise  semântica  do  filme  360º  “Ocupação  Mauá”  utilizando              

a  Estrutura  de  Representação  do  Discurso  Fílmico  360º,  ERDF360.  Trata-se  de  um  método               

que  contém  um  sistema  de  notação  de  códigos  semóticos  acionados  nas  composições              

audiovisuais  esféricas  que  estruturam  o  discurso  de  um  filme.  Esta  proposta  metodológica  é               

embasada  na  Teoria  da  Representação  do  Discurso  Fílmico  Segmentado,  TRDFS            

(WILDFEUER,  2014),  que  nos  fornece  ferramentas  analíticas  para  a  transcrição  de  filmes              

para  a  forma  lógica  do  discurso.  A  ERDF360  é,  portanto,  uma  adaptação  das  ferramentas  da                 

TRDFS  (WILDFEUER,  2014)  para  investigar  como  a  utilização  e  a  combinação  de  diferentes               

recursos  e  modos  semióticos,  além  de  estratégias  de  produção  específicas  para  vídeos  360º,               

podem  r esultar  em  componentes  discursivos  com  potencial  para  gu iar  a  atenção  do  visitante               

para  os  pontos  de  interesse  da  narrativa,  distribuídos  pelas  composições  audiovisuais             

esféricas.     

Este  trabalho  é  dividido  em  3  seções.  No  capítulo  1  abordamos  os  filmes  360º  e  o                  

processo  interpretativo  que  os  envolve  a  partir  da  TRDFS  (WILDFEUER,  2014).  Além  disso,               

também  apresentamos  a  metodologia  de  análise  utilizada.  Iniciamos  o  capítulo  com  um  breve               

panorama  recente  sobre  a  emergência  de  tecnologias  que  vem  contribuindo  para  a              
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popularização  dos  vídeos  360º  e  apresentamos  considerações  sobre  como  o  recurso  de  vídeo               

360º  vem  sendo  incorporado  ao  mercado  de  produção  de  conteúdo  digital  atual.  Em  seguida,                

voltamo-nos  para  aspectos  fundamentais  da  experiência  de  interpretar  filmes,  convencionais  e             

360º,  e  das  qualidades  textuais  que  eles  e  os  demais  artefatos  multimodais  dinâmicos               

possuem.  Estes  são  conhecimentos  essenciais  para  a  compreensão  da  metodologia  de  análise              

fílmica   proposta   pela   TRDFS   (WILDFEUER,   2014).     

No  terceiro  e  quarto  tópicos  do  capítulo  1,  iniciamos  a  apresentação  da  TRDFS               

(WILDFEUER,  2014),  que  será  feita  em  duas  partes.  Na  primeira  parte,  introduzimos  a  lógica                

do  conteúdo  da  informação  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003)  e  as  Estruturas  de              

Representação  do  Discurso  Fílmico,  ERDF  (WILDFEUER,  2014).  Para  fechar  o  primeiro             

capítulo,  apresentamos  a  Estrutura  de  Representação  do  Discurso  Fílmico  360º  (ERDF360)             

como  método  de  transcrição  para  segmentos  de  filmes  360º,  demonstrando  como  foi  realizada               

a   adaptação   a   partir   das   ERDF   (WILDFEUER,   2014).   

No  segundo  capítulo,  apresentamos  o  processo  de  transcrição  da  forma  lógica  de  cada               

um  dos  segmentos  fílmicos  esféricos  analisados  (realizadas  através  da  ERDF360)  e  refletimos              

as  estratégias  e  técnicas  de  orientação  espacial  identificadas  a  partir  dessa  análise  semântica               

do   filme   “Ocupação   Mauá”.     

No  capítulo  3,  tratamos  da  representação  semântica  da  estrutura  discursiva  do  filme              

analisado.  Abrimos  o  capítulo  com  a  apresentação  da  segunda  parte  da  TRDFS              

(WILDFEUER,  2014),  referente  a  lógica  do  empacotamento  de  informação  e  atualização  do              

discurso  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003),  as  relações  retóricas  para  o  discurso  fílmico  e  as                

Estruturas  de  Representação  dos  Discurso  Fílmico  Segmentado,  ERDFS  (WILDFEUER,           

2014).  Ao  final,  expomos  a  ERDFS  e  as  relações  retóricas  que  mantém  os  segmentos  do                 

trecho   do   filme   analisado,   como   um   todo   coerente   e   significativo.     

Por  fim,  apresentamos  as  considerações  finais  sobre  a  pesquisa,  os  resultados  obtidos  e               

as   reflexões   sobre   a   orientação   espacial   em   filmes   360º.   
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1   INTERPRETANDO   FILMES   360º   

Começamos  este  capítulo  apresentando  um  breve  panorama  sobre  o  crescimento  da             

produção  e  consumo  dos  vídeos  360º  entre  2014  e  2019.  Em  seguida,  refletimos  sobre  as                 

características  e  distinções  dos  processos  interpretativos  de  filmes  convencionais  e  esféricos,             

o  que  nos  permite  uma  melhor  compreensão  das  atividades  realizadas  na  interpretação  de               

filmes  360º.  Na  sequência,  introduzimos  a  Teoria  de  Representação  do  Discurso  Fílmico              

Segmentado,  TRDFS  (WILDFEUER,  2014),  explicando  a  Lógica  do  Conteúdo  da            

Informação  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003)  e  as  ferramentas  analíticas  oferecidas  por  ela.              

Por  fim,  baseados  na  TRDFS,  apresentamos  a  Estrutura  de  Representação  do  Discurso              

Fìlmico  360º  (ERDF360)  como  uma  proposta  de  método  para  transcrição  e  análise  semântica               

do  discurso  de  filmes  360º.  O  conteúdo  discutido  aqui  é  a  base  teórica  para  a  análise  da  forma                    

lógica   do   filme   “Ocupação   Mauá”,   a    proposta   por   este   trabalho.     

1.1   A   Emergência   dos   vídeos   360º   nos   anos   2010   

Apesar  da  tecnologia  para  visualização  de  conteúdos  audiovisuais  esféricos  que            

conhecemos  hoje  ter  origem  nos  anos  1960  (ACQUARONE,  2018),  foi  a  partir  de  2014  que                 

houve  importantes  lançamentos  tecnológicos  que  contribuíram  para  difundir  o  recurso  do             

vídeo  360º  e  torná-lo  acessível.  Um  dos  mais  importantes  foi  lançamento  do  suporte  para                

vídeos  360º  pelas  principais  plataformas  para  compartilhamento  e  consumo  de  vídeos  online,              

o  YouTube,  em  março  de  2015 ,  e  o  Facebook,  seis  meses  depois .  Em  2017,  o  Vimeo                  9 10 11

também  passou  a  possibilitar  esse  recurso.  O  aumento  da  presença  dos  vídeos  e  filmes  360º                 

nas  nossas  ações  comunicacionais  digitais  pode  ser  notado  nessas  plataformas  e  também  pela               

sua   incorporação   por   grandes   empresas   de   comunicação.     

Nos  10  primeiros  meses  de  2017,  vídeos  360º  obtiveram  4,5  bilhões  de  visualizações               

nas  plataformas  YouTube  e  Facebook,  de  acordo  com  os  dados  do  site   Tubular  Labs .  Em                 12

9  Informação   disponível   em:   
https://canaltech.com.br/internet/youtube-divulga-primeiro-videoclipe-interativo-em-360-graus-37909/   
10  Informação   disponível   em:   
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/10/videos-360-no-facebook-tudo-o-que-voce-precisa-saber.ht 
ml   
11  Informação   disponível   em:    https://vimeo.com/blog/post/vimeo-360-video-shoot-behind-the-scenes/   
12  Informação   retirada   de   
https://digiday.com/media/one-year-new-york-times-learned-360-degree-video-project-daily-360/   

https://canaltech.com.br/internet/youtube-divulga-primeiro-videoclipe-interativo-em-360-graus-37909/
https://vimeo.com/blog/post/vimeo-360-video-shoot-behind-the-scenes/
https://digiday.com/media/one-year-new-york-times-learned-360-degree-video-project-daily-360/
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novembro  de  2018,  o  canal   Realidade  Virtual ,  criado  pelo  YouTube  para  reunir  e  divulgar                13

vídeos  360º  postados  na  plataforma,  já  possuía  mais  de  3  milhões  de  inscritos.  Na  sessão                 

Creators  Academy ,  da  plataforma  YouTube,  está  disponível  o  minicurso  “ Vídeo  em  360              14

graus  e  realidade  virtual  no  YouTube ”  que  oferece  uma  introdução  sobre  esse  modo               15

alternativo   de   apresentar   vídeos   e   sobre   as   novas   estratégias   de   produção   que   ele   exige.     

Na  virada  para  o  ano  de  2018,  o   New  York  Times  lançou  o  vídeo   A  Year  in  Bloopers:                    

The  Making  of  The  Daily  360  para  marcar  os  435  vídeos  360º  da  série   ‘The  Daily  360’  que                    16

foram  produzidos  até  o  dia  de  seu  lançamento,  2  de  janeiro  de  2018,  totalizando  426  dias  do                   

projeto.  O   New  York  Times  já  havia  demonstrado  interesse  na  utilização  da  técnica  de  vídeos                 

360º  ainda  em  2015  com  o  lançamento  de   The  Displaced ,  documentário  curta-metragem              17

sobre  crianças  refugiadas  que  rendeu  ao  jornal  o   Grand  Prix  (GP)  de  Entretenimento  no                

Cannes  Lions  2016 ,  juntamente  ao  lançamento  do  aplicativo   NYT  VR  e  o  envio  de  um                 18

milhão  de   Google  Cardboards  para  os  assinantes  da  sua  versão  impressa  de  domingo .  A                19 20

BBC  também  evidenciou  seu  interesse  neste  recurso  tecnológico  com  o  projeto   Reality  Labs               

da   BBC  Research  and  Development ,  que  realiza   pesquisas  sobre  a  utilização  dos  vídeos  360º  e                 

realidade   virtual   em   conteúdos   audiovisuais   desde   2014.     21

Os  lançamentos  no  mercado  dos  primeiros  óculos  de  realidade  virtual  -  dispositivos              

headset  para  visualização  de  conteúdos  audiovisuais  esféricos  -  e  de  câmeras  omnidirecionais              

-  próprias  para  captação  de  imagem  360º  -  também  evidenciam  a  crescente  acessibilidade  à                

conteúdos  audiovisuais  esféricos.  A  Google  lançou  dois   headsets  para   smartphones ,  o             

Cardboard ,  em  2014,  e  o   Daydream ,  em  2016.  A  Samsung  entrou  nesse  mercado  em  2015                 

com  o   Gear  VR  para  ser  utilizado  com  seus  aparelhos  da  linha   Galaxy .  Os   headsets  próprios                  

para  computadores  e  consoles,  que  possuem  visor  próprio,  foram  lançados  principalmente             

para  o  mercado  de   games .  Os  primeiros  foram  o   Oculus  Rift  do  Facebook,  lançado  em  2015,                  

o   Playstation  VR  da  Sony,  em  2016,  e  o   HTC  Vive  da  HTC  em  parceria  com  a  Valve,  também                     

13  Link   para   acesso    https://www.youtube.com/channel/UCzuqhhs6NWbgTzMuM09WKDQ/featured     
14  Plataforma   destinada   à   formação   de   usuários   produtores   de   conteúdo   do   YouTube.   
15  Link   para   acesso    https://creatoracademy.youtube.com/page/course/360video?hl=pt-BR     
16  Link   para   acesso    https://www.youtube.com/watch?v=iWyQqwNAMdA&t=3s     
17  Link   para   acesso    https://www.youtube.com/watch?v=ecavbpCuvkI     
18  Informação   disponível   em:   
http://www.aberje.com.br/colunas/video-360-e-realidade-virtual-constroem-novas-narrativas/ .   
19   Google  Cardboard  é  o  óculos  de  realidade  virtual  para   smartphones   de  baixo  custo  desenvolvido  pela  Google.                   
Seu   corpo   é   dobrável   e   construído   com   papelão.     
20Informação   disponível   em:   
http://www.niemanlab.org/2016/11/the-new-york-times-is-launching-a-daily-360-degree-video-series/     
21  Disponível   em:    https://www.bbc.co.uk/rd/projects/360-video-virtual-reality .   

https://www.youtube.com/channel/UCzuqhhs6NWbgTzMuM09WKDQ/featured
https://creatoracademy.youtube.com/page/course/360video?hl=pt-BR
https://creatoracademy.youtube.com/page/course/360video?hl=pt-BR
https://www.youtube.com/watch?v=iWyQqwNAMdA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=iWyQqwNAMdA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ecavbpCuvkI
http://www.nytimes.com/marketing/nytvr/
https://www.bbc.co.uk/rd/blog/2017-09-bbc-reality-labs-virtual-augmented
https://www.bbc.co.uk/rd/projects/360-video-virtual-reality
https://www.bbc.co.uk/rd/projects/360-video-virtual-reality
https://www.youtube.com/channel/UCzuqhhs6NWbgTzMuM09WKDQ/featured
https://creatoracademy.youtube.com/page/course/360video?hl=pt-BR
https://www.youtube.com/watch?v=iWyQqwNAMdA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ecavbpCuvkI
http://www.aberje.com.br/colunas/video-360-e-realidade-virtual-constroem-novas-narrativas/
http://www.niemanlab.org/2016/11/the-new-york-times-is-launching-a-daily-360-degree-video-series/
https://www.bbc.co.uk/rd/projects/360-video-virtual-reality
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em  2016 .  O  número  de  óculos  de  realidade  virtual  vendidos  no  mundo  em  2016  era  de                  22

aproximadamente  11,2  milhões.  Já  em  2017,  mais  de  13,6  milhões  de   headsets  foram               23

vendidos.     

As  câmeras  próprias  para  captação  de  imagens  360º  com  a  função  de  gravação  de                

vídeo  começaram  a  ser  lançadas  a  partir  de  2013 .  Desde  então,  há  uma  grande  variedade  de                  24

marcas  e  modelos  com  diferentes  características  disponíveis  no  mercado.  Em  2015,  a  então               

recém  fundada  Insta360,  empresa  de  câmeras  ominidirecionais,  lançou  seu  primeiro  modelo,             

a   Insta360º4k .  Um  dos  seus  principais  lançamentos  foi  a   Insta360  Pro ,  em  2017,  que  além  de                  

possibilitar  uma  das  melhores  qualidades  de  imagem  do  mercado,  na  época,  foi  certificada               

pela  Google  como  uma  das  câmeras  360º  para  ser  utilizada  acoplada  em  veículos  para  a                 

produção  de  fotos  esféricas  que  poderiam  ser  enviadas  para  compor  o  Google  Street  View .                25

Desde  então  a   Insta360  já  lançou  mais  de  11  modelos  e  se  tornou  uma  das  marcas  de                   

referência  na  captação  de  fotos  e  vídeos  360º.  Em  setembro  de  2017,  o  lançamento  da   GoPro                 

Fusion ,  a  primeira  câmera  360º  da   GoPro  (marca  referência  de  câmeras  de  ação/portáteis),               

atraiu  ainda  mais  os  produtores  de  imagens  de  ações  com  a  possibilidade  de  registrar  esportes                 

radicais  em  vídeos  360º.  Em  outubro  de  2019,  a  empresa  lançou  seu  segundo  modelo  de                 

câmera  360º,  a  GoPro  Max ,  com  a  promessa  de  facilitar  ainda  mais  a  produção  de  conteúdos                  

esféricos .  Empresas  como  a  Samsung,  Xiaomi,  Nikon,  LG  e  Nokia  também  lançaram  seus               26

próprios  modelos  de  câmeras  omnidirecionais  nesse  período.  Plataformas  profissionais  de            

edição  de  vídeo  também  já  possuem  -  e  vêm  aprimorando  -  ferramentas  para  edição  e                 

montagem  de  vídeos  esféricos,  como  o   Adobe  Premiere  Pro  que  introduziu  esta  possibilidade               

ainda   em   2016 .   27

Dentre  os  fatores  que  podem  ter  contribuído  para  o  aumento  da  produção  e  consumo                

dos  vídeos  360º  nos  últimos  anos,  podemos  destacar  a  maior  variedade  e  barateamento  dos                

equipamentos  (câmeras  360º,  processadores  e  placas  de  vídeo  que  suportam  a  edição  desse               

formato,   headsets  para  visualização),  disponibilização  de  ferramentas  para  edição  deste  tipo             

22  Informação   disponível   em:   
https://www.tecmundo.com.br/mercado/123579-a-historia-da-realidade-virtual.htm .   
23  Informação   disponível   em    https://www.statista.com/statistics/752110/global-vr-headset-sales-by-brand/ .   
24  Informação   disponível   em:   
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Omnidirectional_(360-degree)_Cameras#cite_note-4.   
25  Informação   disponível   em:    https://en.wikipedia.org/wiki/Insta360 .   
26  Informação   disponível   em:   
https://www.theverge.com/2019/10/22/20921641/gopro-max-review-360-camera-specs-price-features-test-video .   
27  Informação   disponível   em:   
https://canaltech.com.br/software/adobe-premiere-pro-ganha-ferramentas-de-edicao-de-realidade-virtual-70575/ .   

https://www.tecmundo.com.br/mercado/123579-a-historia-da-realidade-virtual.htm
https://www.statista.com/statistics/752110/global-vr-headset-sales-by-brand/
https://en.wikipedia.org/wiki/Insta360
https://www.theverge.com/2019/10/22/20921641/gopro-max-review-360-camera-specs-price-features-test-video
https://canaltech.com.br/software/adobe-premiere-pro-ganha-ferramentas-de-edicao-de-realidade-virtual-70575/
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de  conteúdo  em   softwares   de  edição  de  vídeo,  a  adaptação  e  desenvolvimento  de  plataformas                

para  suportar  vídeos  esféricos  (YouTube  360º,  Facebook  360º,  Vimeo)  e  a  adoção  do  recurso                

de  captação  de  vídeos  em  360º  pelos  grandes  veículos  de  mídia,  produtores  experientes  e                

também   por   amadores.     

No  entanto,  os  filmes  360  ainda  não  são  amplamente  conhecidos  pelo  público.              

Considerando  a  teoria  da  difusão  de  inovação  proposta  por  Rogers  (2003),  podemos              28

considerar  que  a  tecnologia  de  vídeos  360º  ainda  está  em  estágio  de  implementação  e  que,  a                  

depender  de  toda  uma  trajetória  de  práticas  de  produção  e  consumo  desse  recurso,  iniciada  e                 

impulsionada  pelos   innovators   e   early  adopters  ,  pode  se  firmar  como  um  modo              29

comunicativo  na  sociedade.  De  acordo  com  Bateman  (2016),  um  modo  comunicativo,  e  até               

mesmo  um  gênero,  podem  ser  configurados  pela  utilização  e  combinação  recorrente  de              

recursos  semióticos  distintos  dentro  de  um  meio  de  comunicação,  o  que  resulta  em  práticas  e                 

estratégias   socialmente   estabelecidas   para   produção   e   consumo   de   artefatos   multimodais.     

1.2   Interpretação   de   Filmes   

Como  assistir  filmes  360º?  Ter  o  hábito  de  assistir  filmes  convencionais  é  suficiente               

para  a  tarefa  de  interpretar  narrativas  em  vídeos  360º?  É  necessário  orientar  como  o  visitante                 

deve  explorar  e  agir  nos  ambientes  audiovisuais  esféricos  dos  filmes  360º?  Essas  são               

perguntas  que  motivam  e  conduzem  este  trabalho.  No  caminho  de  respondê-las,  assumimos              

que  existem  diferenças  notáveis  entre  o  consumo  de  filmes  360º  e  convencionais.              

Consideramos  que  a  interpretação  de  vídeos  esféricos  exige  do  visitante  tarefas  que              

ultrapassam  as  atividades  necessárias  para  a  interpretação  de  filmes  convencionais.  Para             

compreendê-las,  precisamos  primeiro  esclarecer  quais  atividades  são  compartilhadas  pelos           

dois   processos   de   interpretação.     

28  De   acordo   com   a   Teoria   da   Difusão   de   Inovação   de   Rogers   (2003),   uma   nova   idéia   deve   ser   amplamente   
adotada   pelas   pessoas   para   ser   implementada   socialmente.   O   processo   de   disseminação   de   uma   inovação   é   
influenciada   principalmente   por   quatro   elementos:   a   própria   inovação,   os   canais   de   comunicação,   o   tempo   e   um   
sistema   social.   As   categorias   de   adotantes   de   uma   inovação   são:    innovators ,    early   adopters ,    early   majority ,    late   
majority    e    laggards .   Elas   são   definidas   a   depender   do   quão   cedo   o   indivíduo   adota   uma   nova   ideia.   Há   uma   
proposta   de   representação   visual   da   adoção   da   novidade   chamada   de   Curva   de   Adoção,   onde   o   eixo   horizontal   
demonstra   o   tempo   e   o   eixo   vertical   a   taxa   de   adoção.   A   curva   se   inicia   com   a   adoção   da   inovação   pelos   
innovators ,   cresce   à   medida   que   os    early   adopters    e    early   majority    também   consomem   a   nova   ideia   e,   a   partir   
daí,   pode   crescer   e   se   estabilizar,   demonstrando   que   houve   sucesso   na   implementação,   ou   cair,   indicando   o   
fracasso   da   inovação.   
29  Inovadores   e   primeiros   adotantes,   tradução   livre   do   autor.     
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Fazemos  aqui  uma  breve  revisão  do  processo  de  interpretação  de  filmes  convencionais              

para,  em  seguida,  refletir  sobre  o  processo  interpretativo  dos  filmes  360º.  O  entendimento  da                

interpretação  de  filmes  convencionais  é  essencial  para  a  compreensão  da  Teoria  da              

Representação  do  Discurso  Fílmico  Segmentado,  TRDFS  (WILDFEUER,  2014),  que           

apresentamos  no  tópico  1.3  e  1.4.  A  distinção  entre  os  dois  processos  de  interpretação  é                 

necessária  principalmente  para  a  adaptação  do  método  de  análise  da  TRDFS  para  filmes  360º,                

a   qual   tratamos   tratamos   no   tópico   1.5.   

1.2.1.   Interpretação   e   qualidades   textuais   dos   filmes   

Para  interpretar  um  filme,  ou  qualquer  outro  tipo  de  artefato  ou  performance              

multimodal  dinâmico  -  que  se  desdobra  no  tempo  e  espaço,  como  performances  cênicas  e                

musicais,  e  até  mesmo  nossas  ações  no  mundo  às  quais  atribuímos  diferentes  sentidos  -,                

observamos  e  refletimos  sobre  seu  discurso,  à  medida  em  que  ele  se  transforma               

constantemente  (BATEMAN  e  SCHMIDT,  2011;  WILDFEUER,  2014).  Durante  o  processo            

de  interpretação,  ficamos  atentos  à  sequência  de  eventos  significativos,  ou  eventualidades,             

representados  através  da  combinação  de  sons  e  imagens  em  movimento.  Essas  eventualidades            

 são  compostas  por  referentes  discursivos,  ou  componentes  retóricos,  como  personagens,             30

sons,  objetos,  cenários,  ações,  agentes,  processos,  estados,  dentre  outros.  Além  disso,  a  forma               

como  esses  componentes  do  enredo  são  dispostos  na  tela  também  caracteriza  um  referente               

discursivo,  criado  geralmente  pela  combinação  de  recursos  semióticos  como   layout  e             

fotografia  cinematográfica.  Esses  elementos  fílmicos  que  compõem  as  eventualidades  são            

resultado  da  combinação  de  diferentes  modos  e  recursos  semióticos  nas  modalidades  sonora              31

e  visual.  Para  produzirmos  sentido  consoante  as  eventualidades,  interpretamos  as  relações             

30  Eventualidade  são  eventos  significativos  que  podem  ser  inferidos  pelo  espectador  ao  relacionar  os  referentes                 
discursivos  que  as  compõem.  Os  referentes  discursivos  são  representados  nas  modalidade  sonora  e  visual  do                 
filme  por  códigos  de  diferentes  recursos  e  modos  semióticos,  eles  orientam  o  espectador  a  inferir  proposições                  
sobre  o  enredo,  com  agentes  e  processos.  Eventualidades  também  podem  ser  compreendidas  como  uma  cláusula                 
que   forma   um   segmento   de   discurso   (Asher   e   Lascarides,   2003).     
31  Modalidades  estão  relacionadas  aos  canais  sensoriais  que  utilizamos  para  para  acessar  as  informações  do                 
mundo  físico  que  nos  cerca:  visão,  audição,  verbal,  olfato,  tato,  etc  (FILATRO  e  BILESKI,  2015).  As                  
modalidades  se  referem  a  como  são  percebidas  determinadas  distinções  nas  materialidades  do  artefato               
multimodal.  No  caso  das  modalidades  auditiva  e  visual  dos  filmes,  nas  quais  se  combinam  os  modos  e  recursos                    
semióticos  (imagens  em  movimentos,  verbal  escrito,  verbal  falado,  cinema,  fotografia,  montagem,  sonoplastia,              
musical,  figurino,  cores,  etc)  para  fazer  sentido,  elas  são  percebidas  pelos  canais  sensoriais  da  audição  e  visão.                   
As  informações  “coletadas”  nesse  processo  de  percepção  são  processadas  ao  acessarmos  estruturas  cognitivas               
específicas,  que  tem  haver  com  nosso  conhecimento  de  mundo  e  também  da  linguagem  cinematográfica.                
(WILDFEUER,   2014;   BATEMAN,   2016)     
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entre  os  referentes  discursivos  que  as  compõem  de  maneira  que  haja  coerência  com  o                

contexto  semântico  do  filme.  Assim,  seguindo  uma  lógica  textual,  construímos  mentalmente             

uma  estrutura  do  discurso  dinâmica  a  partir  da  sequência  de  eventualidades  e  relações               

retóricas  raciocinadas  por  nós  com  base  nos  nossos  conhecimentos  de  mundo  e  sobre  o                

contexto   do   filme   até   aquele   determinado   momento.   

Esse  processo  de  guiar  o  espectador  é  a  lógica  textual  do  filme,  que  é  baseada  em                  
inferências  que  o  espectador  extrai  do  conteúdo  multimodal  e  do  contexto  devido  ao               
seu  conhecimento  de  mundo  e  de  filme  e  outras  fontes  de  informação  (...).               
Compreender  e  interpretar  um  filme  não  é,  portanto,  uma  questão  de  simplesmente              
decodificar  os  recursos  semióticos,  mas  um  processo  de  raciocínio  abdutivo  e  de              
concluir   logicamente   o   conteúdo   (WILDFEUER,   2014,   p.   5,   tradução   nossa).     32

A  partir  do  argumento  apresentado  por  Wildfeuer  (2014),  podemos  considerar  que  a              

criação  de  sentido  sobre  o  filme  feita  pelo  espectador  é  consequência  das  inferências               

realizadas  por  ele  ao  longo  do  processo  interpretativo,  e  é  através  delas  que  estabelecemos                

relações  entre  componentes  retóricos  (referentes  discursivos)  das  eventualidades  e  as            

aproximações  entre  elas.  Um  filme  só  possui  as  qualidades  de  estrutura  e  coerência  se  houver                 

conexões  reconhecíveis,  e  que  tenham  efeito  de  verdade,  entre  suas  eventualidades.  Portanto,              

inferir  as  relações  entre  seus  segmentos  é  essencial  para  a  criação  de  sentidos  do  filme  para  o                   

espectador.     

A  interpretação  de  textos,  tanto  para  os  discursos  verbais  quanto  fílmicos,  é  sempre               
um  processo  interativo  no  qual  o  receptor  tenta  refletir  conexões  e  vínculos  entre               
entidades  para  ativar  vários  significados.  Seguindo  os  rastros  históricos,  até  mesmo             
Aristóteles  sustenta  a  idéia  de  que  os  textos  são  coerentes  em  virtude  das  relações                
retóricas  entre  as  cláusulas  (Sandys  e  Cope,  1970).  Para  ele,  o  significado  das              
relações  é  coberto  por  propriedades  que  são  caracterizadas  por  causar  conexões.  No              
contexto  dos  estudos  do  discurso,  hoje,  esse  ponto  de  origem  é  reafirmado  na               
medida  em  que  é  o  parentesco  geral  do  discurso  que  gera  um  texto  coerente.                
(WILDFEUER,   2014,   p.   10,   tradução   nossa)   33

As  inferências  equivalem  à  certezas  revogáveis  sobre  as  relações  mantidas  pelos             

dispositivos  fílmicos  (referentes  discursivos)  e  pelos  segmentos  do  filme  (WILDFEUER,            

32  No   original:    This   process   of   guiding   the   viewer   is   the   textual   logic   of   the   film,   which   is   based   on   inferences   the   
recipient   draws   from   the   multimodal   content   and   context   due   to   his/her   world   and   film   knowledge   and   further   
information   source   (...)   Understanding   and   interpreting   a   film   is   thus   not   a   matter   of   simply   decoding   the   
semiotic   resources,   but   a   process   of   abductive   reasoning   and   logically   concluding   the   content.     
33  No   original:    Text   interpretation,   both   for   verbal   and   filmic   discourses,   is   thus   always   an   interactive   process   in   
which   the   recipient   tries   to   reflect   connections   and   links   between   entities   in   order   to   activate   various   
meanings.Following   the   tracks   back   historically,   even   Aristotle   holds   the   idea   that   texts   are   coherent   by   virtue   of   
rhetorical   relationships   between   clauses   (Sandys   and   Cope   1970).   For   him,   the   meaning   of   relations   is   covered   
in   properties   that   are   characterised   by   causing   connections.   In   the   context   of   discourse   studies   today,   this   point   
of   origin   is   restated   in   that   it   is   the   overall   relatedness   of   discourse   that   generates   a   coherent   text .     
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2014).  A  certeza  revogável  é  resultado  do  processo  de   defeasible  reasoning   (raciocínio              

revogável).  Quer  dizer  que  a  explicação  inferida  a  partir  desse  tipo  de  raciocínio  pode  ser                 

alterada   com   uma   nova   informação,   ou   seja,   não   se   trata   de   uma   certeza   absoluta.     

Inferências  são  resultados  do  raciocínio  abdutivo  (PEIRCE,  1974).  A  abdução  é  uma              

das  três  classes  de  argumentos  da  estrutura  do  pragmatismo  de  Peirce  utilizadas  para               

averiguar  a  verdade.  São  elas  a  dedução,  indução  e  abdução,  formas  lógicas  básicas  de                

raciocínio.  “Abdução  é  o  processo  de  formar  uma  hipótese  explicativa.  É  a  única  operação                

lógica  que  introduz  alguma  ideia  nova.  (...)  Abdução  apenas  sugere  que  algo  pode  ser”.                

(PEIRCE,  1974,  p.  106,  tradução  nossa) .  Isso  quer  dizer  que,  diante  de  um  novo  fato                 34

“surpreendente”  buscamos  uma  hipótese  que  o  explique  considerando  o  contexto  semântico             

em  que  está  inserido.  Assim,  esse  novo  fato  é  interpretado  e  relacionado  aos  outros  eventos,  o                  

que  promove  a  coerência  entre  os  segmentos  do  discurso.  Porém,  por  ser  uma  certeza                

revogável  -  uma  hipótese  -  a  explicação  dada  à  esse  novo  evento  e  sua  relação  com  os  outros                    

podem   ser   anulados   por   alguma   nova   informação.     

Dessa  forma,  com  novas  informações  que  alteram  o  contexto  de  um  filme,  a(s)               

certeza(s)  revogável(eis)  inferida(s)  em  um  momento  anterior  do  processo  interpretativo           

deixa(m)  de  oferecer  coerência.  Novas  inferências  baseadas  no  novo  contexto  transformam  a              

estrutura  do  filme  para  alcançá-la.  Assim,  a  nova  informação  fornecida  pela  progressão              

temporal  e  espacial  das  eventualidades  no  filme  promove  novos  raciocínios  abdutivos  para              

criar  novas  certezas  revogáveis  que  possam  sustentar  a  estrutura  e  a  coerência  entre  os                

segmentos   fílmicos   apresentados   até   o   atual   momento   (WILDFEUER,   2014).     

A  coerência  é,  principalmente,  uma  representação  mental  atribuída  pelo  espectador  ao             

longo  -  e  através  -  do  processo  interpretativo,  fundamental  para  atribuirmos  sentido  a               

qualquer  objeto  ou  ação  comunicativa.  Sua  ausência  leva  a  mal-entendidos  na  interpretação              

de  qualquer  texto,  seja  verbal  ou  multimodal,  dinâmico  ou  estático.  A  coerência  é  uma  das                 

qualidades  textuais  que  podemos  reconhecer  em  filmes  e  nos  demais  artefatos  multimodais.              

Além  dela,  a  estrutura  é  outra  qualidade  textual  que  aproxima  ainda  mais  o  processo                

interpretativo  dos  textos  verbais  e  dos  filmes.  É  nesse  sentido  que  Wildfeuer  (2014),               

embasada  pela  semântica  do  discurso,  descreve  os  filmes  como  artefatos  dinâmicos             

formalmente  confinados  em  ordem  cronológica  e  linear,  definindo-os  como  textos            

34  No   original:    Abduction   is   the   process   of   forming   an   explanatory   hypothesis.   It   is   the   only   logical   operation   
which   introduces   any   new   idea.   [...]   Abduction   merely   suggests   that   something   may   b e.   
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multimodais  que  são  significativamente  estruturados  pela  combinação  de  modos  semióticos.            

Para  a  autora,  o  texto  fílmico  pode  ter  referências  intertextuais  para  outros  tipos  de  texto  e                  

pode  produzir  várias  intenções  comunicativas  de  acordo  com  o  contexto.  Se  apoiando  em               

Martin  e  Rose  (2003),  ela  contextualiza  essa  proposta  de  compreensão  dos  filmes  com               

qualidades   textuais:    
Estes  são  os  desenvolvimentos  no  domínio  da  semântica  do  discurso  que  permitem              
re-levantar  a  questão  da  textualidade  fílmica  em  termos  de  uma  semiótica  lingüística              
razoável  e  atualizada  do  filme.  Nessa  perspectiva,  a  noção  de  filme  como  texto               
corresponde  bem  a  um  ponto  de  vista  moderno,  baseando-se  no  pressuposto  básico              
de  que  os  textos  de  hoje  não  são  mais  vistos  como  mensagens  estáticas  e                
exclusivamente  verbais.  Em  vez  disso,  eles  estão  desdobrando  dinamicamente           
discursos  que  precisam  ser  analisados    de  acordo  com  sua  incorporação  contextual  e              
suas   funções   sociais.   (WILDFEUER,   2014,   p.   9,   tradução   nossa)   35

Kress  (2010)  também  discorre  sobre  os  textos  como  entidades  semióticas  multimodais             

que  possuem  coerência  interna,  no  próprio  discurso,  e  externa,  no  contexto  social  em  que                

foram   produzidos,   que   podem   ser   raciocinadas   pelo   interlocutor.   

Um  texto  é  uma  entidade  semiótica  multimodal,  vista  como  'completa',  por  aqueles              
que  se  envolvem  com  ela.  Seu  senso  de  completude  deriva  de  um  entendimento               
(compartilhado)  das  ocasiões  sociais  em  que  foi  produzido,  no  qual  funciona  ou  ao               
qual  alude.  O  texto  tem  características  de  coesão  interna  e  externa  e,  como  uma                
entidade  de  significado  integrada,  de  coerência.  (KRESS,  2010,  p.  148,  tradução             
nossa)   36

Apoiando-nos  na  semântica  do  discurso  (BATEMAN,  2016),  compreendemos  que  a            

estrutura  discursiva  de  um  filme  é  construída  através  das  relações  retóricas,  ou  discursivas,               

atribuídas  através  de  inferências  para  conectar  os  segmentos  do  filme  (WILDFEUER,  2014).              

Esse  entendimento  segue  a  lógica  de  interpretação  discursiva  de  Asher  e  Lascarides  (2003),               

que  fornece  “um  conjunto  de  relações  discursivas  que  supostamente  se  mantêm  entre              

segmentos  de  discurso  em  um  texto  verbal  por  causa  dos  efeitos  condicionais  da  verdade  que                 

eles  têm  sobre  o  discurso”  (WILDFEUER,  2014,  p.  16,  tradução  nossa) .  Para  Asher  e                37

35  No   original:    These   are   the   developments   in   the   domain   of   discourse   semantics   that   allow   re-raising   the   
question   of   filmic   textuality   in   terms   of   a   reasonable   and   up-to-date   linguistic-semiotics   of   film.   From   this   
perspective,   the   notion   of   film   as   text   corresponds   well   with   a   modern   point   of   view   building   on   the   basic   
assumption   that   texts   today   are   no   longer   seen   as   static   and   exclusively   verbal   messages.   Instead,   they   are   
dynamically   unfolding   discourses   which   have   to   be   analysed   according   to   their   contextual   embedding   and   their   
social   functions .     
36  No   original:    A   text   is   a   multimodal   semiotic   entity,   seen   as   ‘having   completeness’,   by   those   who   engage   with   it.  
Its   sense   of   completeness   derives   from   a   (shared)   understanding   of   the   social   occasions   in   which   it   was   
produced,   in   which   it   functions   or   to   which   it   alludes.   The   text   has   features   of   internal   and   external   cohesion   
and,   as   an   integrated   meaning-entity,   of   coherence .     
37  No   original:   (...)    a   set   of   discourse   relations   which   are   supposed   to   hold   between   discourse   segments   in   a   
verbal   text   because   of   the   truth   conditional   effects   they   have   on   the   discourse.     
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Lascarides  (2003)  são  essas  relações  retóricas  que  mantém  a  coerência  e  a  estrutura  do  texto,                 

já  que  é  através  deles  que  damos  sentido  à  sequência  de  eventos  significativos  que  compõem                 

o   discurso.     

Essas  relações  retóricas  foram  adaptadas  para  o  discurso  fílmico  por  Wildfeuer  (2014),              

com  o  objetivo  de  elaborar  a  Estrutura  de  Representação  do  Discurso  Fílmico  Segmentado,  ou                

ERDFS.  Assim,  a  Teoria  da  Representação  do  Discurso  Fílmico  Segmentado,  ou  TRDFS              

(WILDFEUER,  2014),  fornece  um  modelo  de  estrutura  geral  da  forma  lógica  do  filme  que                

evidencia  sua  coerência  e  o  processo  de  interpretação.  Esse  conjunto  de  relações  retóricas               

para  filmes  e  a  ERDFS  são  embasadas  na  Lógica  do  Empacotamento  de  Informação  e                

Atualização  do  Discurso  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003),  a  segunda  lógica  que  envolve  a               

TRDFS,   que   apresentamos   no   capítulo   3.   

Figura   2:   Síntese   das   lógicas   e   estruturas   de   notação   da   TRDFS   (WILDFEUER,   2014)     

  
Fonte:   Autor   

É  através  das  inferências  sobre  o  conteúdo  das  eventualidades  e  sobre  as  relações               

discursivas  que  as  mantém  na  estrutura  do  filme  que  criamos  coerência  entre  seus  segmentos                

e,  dessa  forma,  construímos  mentalmente  sua  narrativa.  A  narrativa  representa  o  princípio              

organizador  da  nossa  experiência  de  assistir  ao  filme,  ou  seja,  ela  é  o  sentido  que  damos  a  ele                    

após  interpretá-lo  (WILDFEUER,  2014).  É  a  lógica  da  história,  a  maneira  como  os               

espectadores  compreendem  suas  experiências.  Mudar  a  noção  de  narrativa  “como  uma  forma              

particular  de  textualidade  para  a  noção  geral  da  própria  textualidade  como  um  amplo               
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princípio  da  semântica  do  discurso  recorrente  nos  modos  semióticos”  oferece  uma  base              

semiótica  eficaz  para  abordar  as  especificidades  do  filme  (BATEMAN  e  SCHMIDT,  2011,  p.               

291).  As  atividades  desse  processo  de  construção  da  narrativa  cinematográfica  são  descritas              

por   David   Bordwell   (1989)   da   seguinte   maneira:   

Ao  assistir  a  um  filme,  o  observador  identifica  certas  pistas  que  a  levam  a  executar                 
muitas  atividades  inferenciais  -  variando  da  atividade  obrigatória  e  muito  rápida  de              
perceber  o  movimento  aparente,  através  do  processo  mais  “cognitivamente           
penetrável”  de  construir,  digamos,  ligações  entre  cenas,  para  o  processo  ainda  mais              
aberto  de  atribuir  significados  abstratos  ao  filme.  Na  maioria  dos  casos,  o  espectador               
aplica  estruturas  de  conhecimento  a  pistas  que  ela  identifica  dentro  do  filme.  (p.  3,                
tradução   nossa)   38

Dessa  forma,  entendemos  que  a  tarefa  de  interpretar  filmes  exige  que  o  espectador               

realize  as  atividades  de  observar  as  imagens;  escutar  os  sons;  perceber  a  progressão  dos                

eventos  representados  através  dessas  duas  modalidades;  identificar  os  referentes  discursivos            

no  conteúdo  apresentado  (as  “pistas”  sobre  as  quais  inferir);  compreender  o  contexto  no  qual                

estão  inseridos;  acessar  estruturas  cognitivas  específicas  (conhecimentos  de  mundo,  da            

linguagem  cinematográfica,  do  gênero,  do  enredo  do  filme  até  o  momento  atual,  etc.)  para                

reconhecer  o  conteúdo;  relacionar  os  referentes  discursivos  para  inferir  as  eventualidades;             

inferir  as  relações  retóricas  entre  as  eventualidades  que  são  apresentadas  em  sequência              

temporal;  criar  a  coerência  entre  os  segmentos;  e  atribuir  significados  abstratos  ao  filme               

(BATEMAN,  2016;  WILDFEUER  2014).  Todas  essas  atividades  representam  um  ciclo  que  é              

executado  incessantemente,  e  quase  que  instantaneamente,  enquanto  o  espectador  olha  em             

direção   à   tela .   39

Entendemos  que  espectadores  habituados  a  consumir  conteúdos  audiovisuais  e  que            

possuam  conhecimento  sobre  linguagem  cinematográfica  e  sobre  os  gêneros  do  audiovisual,             

podem  interpretar  filmes  de  modo  mais  intuitivo.  Bateman  (2013,  p.  2)  explica  isso  como                

uma  “habilidade  geral  para  a  compreensão  do  filme”,  o  que  facilita  e  potencializa  a  criação  de                  

sentidos   e   o   envolvimento   com   o   conteúdo.     

Isso  explica  também  o  significado  fílmico,  que  está  constantemente  ligado  ao  seu              
contexto  e  ao  conhecimento  do  destinatário  sobre  o  mundo  que  deve  ser  ativado               

38  No   original:    In   watching   a   film,   the   perceiver   identifies   certain   cues   which   prompt   her   to   execute   many   
inferential   activities—ranging   from   the   mandatory   and   very   fast   activity   of   perceiving   apparent   motion,   through   
the   more   “cognitively   penetrable”   process   of   constructing,   say,   links   between   scenes,   to   the   still   more   open   
process   of   ascribing   abstract   meanings   to   the   film.   In   most   cases,   the   spectator   applies   knowledge   structures   to   
cues   which   she   identifies   within   the   film.     
39  A  tela  é  a  materialidade  onde  diferentes  recursos  e  modos  semióticos  são  combinamos  nas  modalidades  sonora                   
e   visual,   e   em   progressão   espacial   e   temporal,   para   fazer   sentido   (BATEMAN,   2016).   
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durante  o  processo  de  interpretação.  Em  geral,  o  espectador  de  cinema  está  bastante               
familiarizado  com  a  forma  como  os  filmes  são  criados  e  como  eles  expressam  o                
significado.  Portanto,  pode-se  supor  que  existe  uma  habilidade  geral  para  a             
compreensão  do  filme  (cf.  Bateman  2013:  2),  que,  como  foi  sugerido  na  análise               
acima,  funciona  em  grande  parte  similarmente  à  compreensão  dos  textos  verbais.             
(WILDFEUER,   2014,   p.   10,   tradução   nossa)     40

Nesse  sentido,  consideramos  que  ao  assistir  a  um  filme  e  realizar  o  conjunto  de                

atividades  necessárias  para  interpretá-lo,  temos  uma  experiência  altamente  guiada  pelas  suas             

qualidades  textuais.  Durante  o  consumo,  observamos  somente  uma  direção,  que  é  a  da  tela.                

Ela  é  a  “janela”  pela  qual  vemos  a  progressão  dos  eventos  de  diferentes  perspectivas  que  são                  

determinados  pelos  planos  cinematográficos  definidos  pelo  diretor  do  filme.  Vemos  o             

desenrolar  de  um  acontecimento  de  diferentes  pontos  de  vista  do  local  onde  ocorreu  sem                

precisarmos   nos   mover,   são   os   planos   e   as   eventualidades   do   filme   que   mudam.     

Assim,  os  enquadramentos  e  a  disposição  dos  elementos  fílmicos  nos  planos,  e  a               

ordem  em  que  as  eventualidades  são  apresentadas,  determinam  nosso  foco  de  atenção.  Essa  é                

uma  das  maneiras  pelas  quais  os  filmes  orientam  e  restringem  nossas  inferências  sobre  as                

relações  entre  os  referentes  discursivos  das  eventualidades  e  sobre  as  relações  retóricas  entre               

elas.  Essa  experiência  guiada  nos  permite  atribuir  a  coerência  entre  os  segmentos  do  filme  e,                 

assim,  construir  a  narrativa  (WILDFEUER,  2014).  Dessa  forma,  a  limitação  espacial  do  que  é                

mostrado  na  tela,  o  modo  como  os  elementos  discursivos  são  apresentados,  o  tempo  e  a                 

ordem  dos  eventos,  os  recursos  e  modos  semióticos  usados  e  combinados,  as  qualidades               

textuais,  o  contexto  semântico  e  as  estruturas  cognitivas  do  espectador  têm  grande  influência               

nas   inferências   das   relações   e   na   construção   do   sentido   nos   filmes   convencionais.     

1.2.2.   Proposta   para   compreender   a   interpretação   de   filmes   360º   

Ao  assistirmos  filmes  360º  esperamos  ser  envolvidos  em  seu  enredo,  “mergulhar”  e              

explorar  o  ambiente  digital  esférico  que  nos  é  apresentado.  A  qualidade  da  experiência  é,  em                 

grande  parte,  influenciada  pela  maneira  como  os  modos  e  recursos  semióticos  são  usados  e                

combinados  pelos  realizadores  no  ambiente  esférico  do  filme,  e  de  como  as  composições               

audiovisuais  resultantes  são  percebidos  por  nós.  Além  disso,  como  nos  filmes  convencionais  e               

40  No   original:    This   accounts   as   well   for   filmic   meaning,   which   is   constantly   linked   to   its   context   and   the   
recipient’s   knowledge   about   the   world   that   has   to   be   activated   during   the   interpretation   process.   In   general,   a   
film   viewer   is   today   quite   familiar   with   the   way   films   are   created   and   how   they   express   meaning.   It   can   therefore   
be   assumed   that   there   is   a   general   ability   for   film   understanding   (cf.   Bateman   2013:   2),   which,   as   has   been   
suggested   in   the   analysis   above,   functions   in   great   part   similarly   to   the   understanding   of   verbal   texts.   
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demais  artefatos  multimodais,  o  processo  interpretativo  de  um  filme  360º  é  influenciado  pelas               

nossas  estruturas  cognitivas:  conhecimentos  de  mundo,  de  linguagem  cinematográfica,  do            

idioma,  de  vídeo  360º,  do  tema  apresentado  e  dos  outros  modos  e  recursos  utilizados                

(WILDFEUER,   2014;   BATEMAN,   2016).     

No  entanto,  a  interpretação  de  filmes  360º  exige  atividades  além  das  que  executamos               

“instintivamente”  ao  assistir  filmes  convencionais,  apresentadas  anteriormente.  Partimos  do           

pressuposto  segundo  o  qual  há  ao  menos  mais  duas  atividades  necessárias  para  interpretar               

filmes  esféricos.  A  primeira  delas  é  a   navegação  espacial  pelo  ambiente  virtual  esférico .   É                

equivalente  à  ação  de  “olhar  à  nossa  volta”,  atividade  que  fazemos  naturalmente.  Qualquer               

ação  cotidiana  que  executamos  geralmente  exige  que  olhemos  para  uma  ou  mais  direções               

específicas.  Para  conversar,  olhamos  na  direção  do  nosso  interlocutor.  Para  atravessar  uma              

rua,  olhamos  antes  para  os  dois  lados.  Para  chutar  uma  bola,  olhamos  para  ela,  e  em  seguida                   

em  direção  ao  gol  buscando  notar  movimentação  do  goleiro.  São  muitos  os  exemplos  de                

“navegação  espacial”  no  nosso  cotidiano.  No  caso  dos  filmes  360º,  parece  ser  necessário  que                

o  visitante  precise  estar  sempre  (re)direcionando  sua  visão  para  perceber  o  que  está               

acontecendo   naquele   ambiente,   ou   melhor,   para   identificar   pontos   de   interesse   das   cenas   360º.     

Assim,  a  hipótese  que  conduz  esse  trabalho  é  a  de  que  para  ser  um  espectador  do                  

enredo  representado  pelo  filme  360º,  além  da  atividade  de  navegar  pelo  ambiente  esférico,  o                

visitante  deve,  principalmente,  localizar  os  elementos  relevantes  da  história  contada.  Esses             

elementos  são  os  componentes  coesivos  estabelecidos  pelo  uso  e  combinação  dos  modos  e               

recursos  semióticos  na  criação  das  cenas  360º.  É  justamente  essa  a  segunda  atividade  exigida                

para  interpretar  filmes  360º,  a  saber,   a  localização  dos  referentes  discursivos  distribuídos              

na  composição  esférica   necessários  para  inferir  as  eventualidades  que  compõem  o  discurso              

fílmico.     

Portanto,  para  que  o  visitante  de  um  filme  360º  atribua  coerência  e  estrutura  ao                

discurso  fílmico,  ele  precisa  ter  consciência  de  que  deve  buscar  constantemente  pelos              

componentes  discursivos  das  eventualidades.  Afinal,  nas  experiências  com  conteúdos           

audiovisuais  esféricos,  esses  elementos  da  narrativa  já  não  são  mais  entregues  no  espaço               

limitado  de  uma  tela  convencional.  Se  não  estiver  seguro  de  que  está  olhando  em  direção  aos                  

referentes  discursivos  que  compõem  a  eventualidade,  o  visitante  deve  procurá-los.  Uma  vez              

que  ele  tenha  sua  atenção  direcionada  aos  componentes  retóricos  necessários  para  inferir  as               
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eventualidades,  e  que  continue  a  localizá-los  no  desdobramento  do  filme,  é  possível  executar               

as   demais   atividades   do   processo   de   interpretação   para   produzir   sentido.     

É  provável  que  pessoas  que  assistam  a  um  filme  360º  pela  primeira  vez,  sem                

conhecimentos  básicos  sobre  o  consumo  desse  formato  e  sem  nenhuma  orientação  oferecida              

pelo  filme  sobre  como  navegar  por  ele,  tenham  experiências  confusas  ou  insatisfatórias              

(GÖDDE  et  al.,  2018).  Se  o  visitante  não  encontrar  os  componentes  discursivos  para,  através                

deles,  inferir  as  eventualidades,  a  estrutura  e  a  coerência  do  filme  esférico  estarão               

comprometidas.  Como  vimos  anteriormente,  essas  qualidades  textuais  são  essenciais  para  o             

processo  interpretativo  de  artefatos  multimodais  dinâmicos.  Sem  as  estruturas  e  as  relações              

retóricas  que  possibilitam  a  coerência  entre  os  segmentos  do  filme,  mal-entendidos  podem              

ocorrer  no  processo  de  interpretação.  O  resultado  disso  pode  ser  um  visitante  “perdido”  no                

ambiente  audiovisual  esférico  do  filme  que  é  um  dos  principais  desafios  a  se  superar  nas                 

narrativas   360º   (GÖDDE   et   al.,   2018).     

Mesmo  que  as  primeiras  experiências  com  o  consumo  de  filmes  360º  sejam              

desmotivadoras  e  cansativas,  entendemos  que  orientações  adequadas  oferecidas  pelos  filmes,            

e  a  recorrência  de  visualizações  desse  tipo  de  conteúdo  podem  contribuir  para  que  visitantes                

desenvolvam  uma  habilidade  para  interpretá-los,  assim  como  a  habilidade  que  possuímos  para              

interpretar  filmes  convencionais  (BATEMAN,  2016).  Se  essas  considerações  apresentadas           

aqui  forem  válidas,  faz-se  necessário  que  realizadores  e  visitantes  tenham  consciência  dessas              

duas   outras   atividades   necessárias   para   a   interpretação   de   filmes   360º.     

Aos  realizadores,  como  “guias”  da  experiência  do  visitante,  cabe  fornecer  “pistas”             

claras  para  orientar  e  restringir  a  localização  dos  elementos  e  referentes  discursivos  das               

eventualidades.  Gödde  et  al.  (2018)  identificam,  por  exemplo,  5  sinais  de  atenção  diegéticos               

(presentes  no  corpo  do  filme)  para  guiar  a  atenção  dos  visitantes:  olhares  (das  personagens),                

movimentos,  som,  contexto  (expectativa  de  que  algo  está  para  acontecer  em  uma  determinada              

direção)   e   perspectiva.     

Para  que  os  visitantes  de  filmes  360º  tenham  consciência  do  que  se  espera  deles  como                

“exploradores”  de  uma  narrativa  esférica,  a  orientação  de  como  navegar  precisa  ser  dada               

pelos  realizadores  e,  preferencialmente,  estar  disponível  no  próprio  filme.  Essa  orientação             

pode  ser  feita,  por  exemplo,  com  informações  direcionadas  ao  visitante  apresentadas  logo  na              

introdução  do  filme.  Gödde  et  al.  (2018)  também  ressaltam  a  necessidade  de  orientar  o                

visitante  se  ele  deve  assistir  ao  filme  em  pé  (para  poder  explorar  facilmente  todas  as  direções)                  
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ou  se  pode  assistí-lo  enquanto  estiver  sentado  (quando  as  eventualidades  forem  apresentadas              

somente  na  direção  inicial  de  visualização).  Esse  conhecimento  sobre  como  visualizar  um              

determinado   filme   esférico   pode   possibilitar   mais   qualidade   na   experiência   dos   visitante.   

A  tarefa  de  fornecer  pistas  para  orientar  a  navegação  do  visitante  não  é  tão  diferente  da                  

tarefa  de  guiar  o  espectador  pela  história  do  filme  através  dos  dispositivos  fílmicos.  São  as                 

qualidades  textuais  de  estrutura  e  coerência  que  permitem  que  filmes,  e  os  demais  artefatos  e                 

performances  multimodais  dinâmicos,  orientem  e  restrinjam  os  sentidos  criados  pelo            

espectador  durante  o  processo  de  interpretação.  As  eventualidades  e  seus  referentes             

discursivos,  que  são  essenciais  para  a  construção  da  estrutura  e  coerência  do  filme,  são                

representadas  pela  combinação  de  diferentes  modos  e  recursos  semióticos.  Consideramos  que             

é  justamente  através  da  utilização  e  combinação  desses  modos  e  recursos,  o  que  já  é  essencial                  

para  produção  do  audiovisual,  juntamente  com  novas  estratégias  de  posicionamento  de             

câmera,  sequenciamento  de  cenas  e  de  utilização  de  elementos  discursivos  pelo  ambiente              

esférico,  será  possível  orientar  e  restringir  a  navegação  do  visitante  pelos  ambientes  e  eventos                

dos   filmes   360º.     

De  maneira  simples,  além  dos  referentes  discursivos  que  localizamos  e  relacionamos             

para  inferir  as  eventualidades  e  as  relações  entre  elas,  há  nos  filmes  360º  componentes  do                 

discurso  para  orientar  e  restringir  as  inferências  sobre  qual  direção  devemos  olhar.  Descrições               

e  reflexões  sobre  como  esses  componentes  podem  promover  a  navegação  espacial  nos  filmes               

360º  serão  realizadas  no  capítulo  2,  referente  à  primeira  parte  da  análise  deste  trabalho.  Para                 

facilitar  a  análise  de  como  esses  elementos  discursivos  podem  cumprir  essa  função  de               

orientação  à  atenção  do  visitante  dentro  dos  vídeos  esféricos,  vamos  chamá-los  de   referentes               

de  navegação .  É  importante  considerar  que  os  referentes  que  cumprem  a  função  de               

orientação  espacial  do  visitante  podem  ser  também  referentes  discursivos  essenciais  para  a              

inferência   das   eventualidade   e   relações   do   filme.   

Todas  as  reflexões  feitas  neste  capítulo  foram  baseadas  nas  Teorias  da  Representação              

do  Discurso  Segmentado  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003)  e,  especialmente,  da            

Representação  do  Discurso  Fílmico  Segmentado,  ou  TRDFS  (WILDFEUER,  2014).  São  elas             

que  evidenciam  as  qualidades  textuais  de  estrutura  e  coerência  dos  artefatos  e  performances               

multimodais  dinâmicos,  como  filmes,  e  nos  fornecem  ferramentas  para  transcrição  do             

discurso  para  a  forma  lógica.  Como  vimos,  são  essas  qualidades  que  guiam  nosso  processo  de                 

criação  de  sentido  através  das  inferências  que  realizamos  enquanto  assistimos  a  um  filme.               
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Essas  teorias  acompanham  as  abordagens  da  linguística  contemporânea,  em  especial            

semântica  do  discurso,  a  semântica  dinâmica  e  os  estudos  multimodais,  que  propõem  novos               

modelos  para  análise  de  discursos  multimodais  com  potencial  para  serem  utilizados  no              

desenvolvimento  de  inteligências  artificiais  capazes  interpretar  conteúdos  com  base  nas            

qualidades   de   coerência   e   estrutura.     

Agora,  o  interesse  das  investigações  sobre  como  o  sentido  é  criado  em  textos  verbais                

não  está  no  nível  das  cláusulas,  que  trata  a  sintaxe  e  gramática  como  fatores  cruciais  para  a                   

descrição.  Está  em  um  nível  acima,  que  foca  a  estrutura  e  a  coerência  no  texto,  as  interações                   

dos  segmentos  e  a  influência  contextual  oferecida  pelo  desdobramento  do  discurso  e  pelo               

conhecimento  de  mundo  por  parte  do  leitor/espectador/visitante.  Estes  são  os  interesses             

principais  na  análise  do  potencial  da  criação  dinâmica  de  significados  (WILDFEUER,  2014,              

p.  39).  Essa  perspectiva,  juntamente  à  metodologia  da  TRDFS  (WILDFEUER,  2014)  que              

analisa  a  criação  de  sentidos  a  partir  de  filmes,  guia-nos  na  investigação  sobre  o  processo  de                  

interpretação  dos  filmes  360º  e  sobre  como  modos  e  recursos  semióticos  podem  ser               

articulados   para   orientar   a   atenção   do   visitante.     

1.3   Teoria   de   representação   do   discurso   fílmico   segmentado.   

A  abordagem  da  Teoria  de  Representação  do  Discurso  Fílmico  Segmentado,  ou             

TRDFS,  objetiva  formular  e  apresentar  em  forma  lógica  a  estrutura  do  discurso  de  um  filme                 

para,  assim,  examinar  a  construção  do  significado  multimodal  em  seu  texto  (WILDFEUER,              

2014).  Nela,  “a  interação  das  modalidades  no  discurso  é  de  interesse  central,  uma  vez  que  são                  

as  inter-relações  entre  os  diferentes  recursos  semióticos  que  são  decisivas  para  a  estrutura  e  a                 

coerência  gerais  de  um  filme”  (WILDFEUER,  2014,  p.  21,  tradução  nossa) .  Essas  relações  e                41

o  modo  como  guiam  a  construção  de  sentido  do  espectador  demonstram  como  os  filmes  são                 

interpretados  de  modo  similar  aos  textos.  Como  já  vimos,  os  sentidos  do  discurso  em                

desenvolvimento  são  construídos  pelos  espectadores.  Isso  é  feito  através  de  inferências,  que              

são  realizadas  a  partir  do  raciocínio  abdutivo  e  revogável.  “As  estratégias  inferenciais  que               

operam  durante  a  interpretação  são,  então,  o  principal  foco  analítico”  da  TRDFS  que,               42

41   No   original:    (...)   the   interaction   of   the   modalities   in   the   discourse   is   of   central   interest,   since   it   is   the   
interrelationships   between   the   different   semiotic   resources   that   are   decisive   for   the   overall   structure   and   
coherence   of   a   film   and   which   therefore   account   for   its   meaning   and   interpretation   as   text.     
42  No   original:    The   inferential   strategies   operating   during   the   interpretation   are   then   the   main   analytical   focus   
which   the   following   framework   will   develop.    T.A.   
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inserida  nas  pesquisas  orientadas  pela  semântica  do  discurso,  elucida  o  exame  combinado  dos               

códigos  semióticos,  das  inferências  e  das  interdependências  entre  os  dois  (WILDFEUER,             

2014,  p.  21,  tradução  nossa).  A  análise  desses  códigos  levam  em  conta  sua  relação  com                 

funções   textuais   e   as   estratégias   inferenciais.   

Essa  estrutura  analítica  preenche  a  lacuna,  identificada  pelos  pesquisadores,  que  há             

entre  métodos  de  análise  fílmica,  um  que  propõe  apenas  uma  descrição  básica  dos               

dispositivos  cinematográficos,  e  outro  que  descreve  logicamente  o  processo  interpretativo            

para  inferir  o  significado  potencial  do  texto  cinematográfico.  Estes  são  considerados  dois              

estratos  discursivos  diferentes  que  devem  ser  examinados  em  dois  níveis  distintos  (TSENG,              

2013;  WILDFEUER,  2014).  Assim,  a  TRDFS  combina  a  descrição  formal  do  processo              

inferencial   e   a   análise   funcional   dos   propósitos   comunicativos   do   discurso.     

Baseada  na  teoria  de  representação  do  discurso  segmentado,  a  TRDS  (ASHER  e              

LASCARIDES,  2003),  que  propõe  explorar  de  maneira  lógica  a  reciprocidade  entre  coerência              

textual  e  sua  interpretação,  a  análise  fílmica  proposta  por  Wildfeuer  (2014)  visa  descrever  a                

lógica  da  interpretação  do  discurso  cinematográfico.  Essa  lógica  de  interpretação  de  artefatos              

dinâmicos  é  dividida  em  duas  outras  lógicas  que  fazem  parte  do  processo  de  interpretação  de                 

um  discurso.  A  primeira  é  a   lógica  do  conteúdo  da  informação   (ASHER  e  LASCARIDES,                

2003).  É  ela  que  se  debruça  sobre  o  potencial  de  significado  das  eventualidades  do  discurso,                 

ao  descrever  como  seu  conteúdo  é  transferido  para  formas  lógicas,  por  meio  da  semântica  da                 

linguagem  formal.  Está  relacionada  às  escolhas  dos  dispositivos  fílmicos  que  compõem  o              

discurso   do   filme,   o   eixo   paradigmático.     

A  primeira  lógica  fornece  informações  sobre  a  linguagem  formal  que  deve  descrever              
a  representação  semântica  do  conteúdo  do  discurso.  Portanto,  descreve  como  o             
conteúdo  do  discurso  é  transferido  para  formas  lógicas  por  meio  da  semântica  da               
linguagem  formal.  Além  disso,  a  primeira  lógica  fornece  uma  escolha  (disponível             
paradigmaticamente)  das  relações  de  discurso  do  filme,  que  será  definida  em  termos              
de  significados  postulados  para  cada  relação  devido  aos  efeitos  condicionais  de             
verdade  que  elas  têm  no  discurso  fílmico.  (WILDFEUER,  2014,  p.22,  tradução             
nossa)   43

A  segunda  é  a   lógica  do  empacotamento  de  informação  e  atualização  do  discurso               

(ASHER  e  LASCARIDES,  2003)  que  explica  como  o  sentido  é  construído  e  atribuído  à                

43  No  original:   The  first  logic  gives  information  about  the  formal  language  which  is  supposed  to  describe  the                    
semantic  representation  of  the  discourse’s  content.  It  therefore  outlines  how  the  discourse’s  content  is  transferred                 
into  logical  forms  by  means  of  the  semantics  of  the  formal  language.  In  addition,  the  first  logic  provides  a                     
(paradigmatically  available)  choice  of  film  discourse  relations  which  will  be  defined  in  terms  of  meaning                 
postulates   holding   for   each   relation   due   to   the   truth   conditional   effects   they   have   on   filmic   discourse.   



39   

estrutura  do  discurso  durante  a  progressão  dos  seus  segmentos,  à  medida  em  que  o  discurso  é                  

atualizado.  Isso  é  feito  através  da  especificação  de  como  as  relações  retóricas  que  mantêm  a                 

estrutura  do  filme  são  inferidas  a  partir  do  contexto  semântico.  Essa  segundo  lógica  evidencia                

as  fontes  de  conhecimento  acessadas  para  o  processo  de  inferência  das  relações  discursivas.               

Seu  foco  é  a  articulação  sintagmática  das  relações  retóricas  na  representação  semântica  da               

estrutura  fílmica.  Ambas  as  lógicas  fornecem  ferramentas  analíticas  para  a  análise  de  filmes               

(WILDFEUER,   2014).   

A  segunda  lógica,  que  é,  seguindo  TRDS  (cf.  Asher  e  Lascarides  2003),  a  lógica  do                 
empacotamento  de  informações  e  atualização  do  discurso,  fornece  os  axiomas            
padrão  necessários  para  a  definição  das  relações  discursivas  na  estrutura  do             
discurso.  Produz  a  articulação  sintagmática  das  relações  na  representação  semântica            
de  um  trecho  de  texto  fílmico  concreto  e  explica  como  o  significado  é  construído  e                 
atribuído  ao  discurso  e  seus  segmentos.  Além  disso,  apresenta  como  as  relações              
discursivas  são  inferidas  devido  ao  contexto  particular  e  especifica  as  fontes  de              
conhecimento  ativadas  e  consultadas  para  o  processo  de  inferência.           44

(WILDFEUER,   2014,   p.   22,   tradução   nossa)   

Inferências  sobre  as  eventualidades,  e  sobre  as  relações  discursivas  que  as  conectam,              

caracterizam  o  processo  de  interpretação  realizado  para  a  criação  de  sentido  a  partir  do                

consumo  de  artefatos  multimodais  dinâmicos.  A  descrição  e  a  análise  da  atividade              

interpretativa  exigem  ferramentas  analíticas  que  são  fornecidas  pelas  duas  lógicas  brevemente             

apresentadas,  a  lógica  do  conteúdo  da  informação  e  a  lógica  do  empacotamento  e  atualização                

do  discurso  (WILDFEUER,  2014).  As  ferramentas  analíticas  da  lógica  do  conteúdo  da              

informação,  assim  como  a  terminologia  necessária  para  a  compreensão  da  primeira  parte  da               

análise  proposta  pela  TRDFS,  são  descritas  a  seguir.  Retomamos  com  a  lógica  do               

empacotamento   e   atualização   do   discurso   no   Capítulo   3.   

1.4   A   lógica   do   conteúdo   da   informação   

A  lógica  do  conteúdo  da  informação  trata  principalmente  das  eventualidades  que             

compõem  um  discurso.  Eventualidades  são  afirmadas  pelos  segmentos  de  um  texto,  são  as               

proposições  fornecidas  pelas  cláusulas  textuais  (ASHER  e  LASCARIDES,  2013).  Ao  assistir             

filmes,  inferimos  os  conteúdos  das  eventualidades  através  do  potencial  de  sentido  das              

44  No  original:   The  second  logic,  which  is,  following  SDRT  (cf.  Asher  and  Lascarides  2003),  the  logic  of                    
information  packaging  and  discourse  update,  provides  the  default  axioms  needed  for  the  definition  of  the                 
discourse  relations  within  the  discourse  structure.  It  produces  the  syntagmatic  articulation  of  the  relations  in  the                  
semantic  representation  of  a  concrete  filmic  text  excerpt  and  explains  how  meaning  is  constructed  and  attributed                  
to  the  discourse  and  its  segments.  Furthermore,  it  presents  how  the  discourse  relations  are  inferred  in  and  due  to                     
the   particular   context   andspecifies   the   knowledge   sources   activated   and   consulted   for   the   inference   process.     
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interações  dos  recursos  semióticos  que  as  compõem.  Em  outras  palavras,  as  eventualidades              

são  eventos  significativos  nos  quais  a  combinação  de  referentes  discursivos  -  representados              

nas  modalidade  sonora  e  visual  por  códigos  de  diferentes  recursos  e  modos  semióticos  -                

orientam  o  espectador  a  inferir  proposições  sobre  o  enredo,  com  agentes  e  processos.               

Podemos  entendê-las  como  eventos  individuais  que  formam  o  filme.  Dessa  forma,  durante  o               

processo   interpretativo,   um   filme   é   percebido   como   segmentado   (WILDFEUER,   2014).     

Eventualidades  não  devem  ser  confundidas  com  os  planos  cinematográficos .           45

Primeiro,  porque  uma  eventualidade  pode  ser  apresentada  por  uma  sequência  de  planos  curtos               

ou  até  mesmo  pela  combinação  de  vários  planos  exibidos  simultaneamente  através  do  efeito               

de  multiquadros.  Ambas  as  estratégias  se  referem  à  utilização  de  recursos  semióticos  do               

submodo  da  edição  de  vídeo.  Além  disso,  um  único  plano  sequência  de  um  filme  pode  conter                  

inúmeras  eventualidades.  Um  filme  inteiro  pode  ser  apresentado  em  um  único  plano              

sequência.     

As  eventualidades  são  percebidas  na  sequência  em  que  são  apresentadas.  Durante  o              

consumo  de  um  filme,  além  de  inferirmos  as  eventualidades,  também  as  relacionamos  umas               

às  outras  levando  em  conta  contexto  geral  do  filme  e  o  conhecimentos  do  espectador.  Na                 

TRDFS,  utilizamos  a  Estrutura  de  Representação  do  Discurso  Fílmico,  ou  ERDF             

(WILDFEUER,  2014)  para  transcrever  as  eventualidades  que  compõem  o  filme  para  a  sua               

forma  lógica.  Nessa  estrutura  são  listados  os  referentes  discursivos  mais  relevantes  para              

inferência  da  eventualidade.  Esses  referentes  discursivos  são  formados  pela  combinação  dos             

modos  e  recursos  semióticos  apresentados  nas  modalidades  visual  e  sonora  da  eventualidade.              

Em  seguida,  são  apontadas  na  estrutura  as  relações  entre  os  referentes  discursivos  em  cada                

eventualidade,  o  que  evidencia  seus  agentes  e  processos.  Através  dessas  relações,  e  levando               

em  conta  o  contexto  semântico  do  filme,  são  inferidos  os  predicados  das  eventualidades.  O                

predicado  de  uma  eventualidade  é  uma  palavra  que  traduz  o  evento  significativo  percebido.               

“Consequentemente,  trata-se  de  uma  construção  de  significado  multimodal  e  é  claramente             

45  Planos  cinematográficos  são  as  unidades  de  um  filme  localizadas  entre  os  cortes  e/ou  as  transições.  O  plano  é                     
um  trecho  da  tomada  escolhida  e  editada  para  compor  o  filme,  a  tomada  é  marcada  pelo  início  e  final  de  uma                       
gravação  de  vídeo.  Pode  haver  várias  tomadas  para  um  mesmo  plano.  Geralmente,  apenas  uma  tomada  é                  
escolhida   para   compor   o   plano   montagem   da   estrutura   do   filme.     
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necessário  consultar  a  interação  das  diferentes  modalidades  para  a  interpretação”            

(WILDFEUER,   2014,   p.   23,   tradução   nossa) .   46

Figura   3:   Síntese   das   lógicas   e   ferramentas   analíticas   da   TRDFS   (WILDFEUER,   2014)  

  
Fonte:   Autor   

A  ERDF  que  representa  a  forma  lógica  das  eventualidades  é  anotada  em  forma  de                

tabela.  Nela,  a  eventualidade  é  representada  em  um  rótulo  específico  “ eπn ”,  no  qual  “ e ”                

marca  que  se  trata  de  uma  eventualidade  e  “ πn ”  se  refere  à  sua  ordem  na  sequência  linear  do                    

filme,  de  modo  que   n  é  substituído  pelo  o  número  da  posição  da  eventualidade  na  estrutura  do                   

discurso  ( eπ1 ,   eπ2 ,   eπ3 ,  …   eπn ).  Também  são  listadas  na  ERDF  os  principais  referentes                

discursivos  que  compõem  a  eventualidade,  especialmente  os  que  participam  da  proposição             

inferida.  Os  referentes  discursivos  são  os  elementos  fílmicos  (objetos,  pessoas,  sons,  efeitos,              

etc)  presentes  nas  eventualidades  que  ao  se  relacionarem  com  os  demais  e  com  o  contexto  do                  

filme  cumprem  função  de  “fornecer”  as  informações  necessárias  para  o  processo  de  inferência               

do  espectador.  A  atenção  do  espectador  ao  ver  um  determinado  plano  do  filme  é  (e  deve  ser)                   

atraída  pelos  referentes  discursivos.  Nessa  listagem  há  a  especificação  do  que  é  o  referente                

discursivo,  da  modalidade  em  que  ele  é  apresentado  -   [ v ]  para  a  modalidade  visual  e   [ a ]  para                   

de   áudio   -   e   dos   recursos   semióticos   utilizados   para   representá-lo.     

Em  primeiro  lugar,  é  necessário  descrever  e  transferir  as  diferentes  modalidades  do              
extrato  de  filme  em  formas  lógicas,  conforme  usado  na  análise  da  tabela  2.3.  (...)                

46  No   original:    Consequently,   this   is   a   multimodal   meaning   construction,   and   it   is   clearly   necessary   to   consult   the   
interplay   of   the   different   modalities   for   the   interpretation.     
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ferramentas  analíticas  da  MDA  e  a  semântica  do  discurso  formal  serão  usadas  para               
examinar  as  modalidades  particulares  que  contribuem  para  os  processos  de            
inferência.   (WILDFEUER,   2014,   p.   31,   tradução   nossa)     47

Os  referentes  discursivos  são  descritos  como  componentes  de  um  processo  de  ação              

observável,  por  exemplo,  “ [ v ]  ator  desconhecido  ( n ) ”  e  “ [ v ]  botão  de  play  ( m ) ”.  Como                

pontuado  anteriormente,   [ v ]  especifica  que  é  na  modalidade  visual  que  os  referentes  “ator               

desconhecido”  e  “botão  play”  são  apresentados.   n  e   m  são  marcações  dadas  aos  referentes                

discursivos  que  serão  utilizadas  na  equação  que  descreve  a  forma  lógica  das  relações  de                

dependências  e  condições  existentes  entre  eles  dentro  da  eventualidade,  demonstrando  o            

processo  de  inferência.  Assim,  através  da  sua  transcrição  da  eventualidade  para  forma  lógica  é                

possível  mapear  os  agentes  e  processos  que  a  compõem.  (WILDFEUER,  2014).  Conforme              

Wildfeuer  (2014),  vale  ressaltar  que  essa  transcrição  em  si  já  configura  um  processo  de                

inferência  de  quem  a  realiza.  Na  figura  abaixo  são  apresentadas  duas  ERDF  elaboradas  por                

Wildfeuer  (2014).  A  descrição  da  forma  lógica  de  como  interagem  os  referentes  discursivos               

das   eventualidade   pode   ser   vista   nas   últimas   linhas   das   ERDF.   

Figura   4:   ERDF   das   duas   primeiras   eventualidades   do   curta   metragem   “WORDS”   (2010)   

  
Fonte:   Wildfeuer   (2014)   

47  No   original:    Firstly,   it   is   necessary   to   describe   and   transfer   the   different   modalities   of   the   film   extract   into   
logical   forms   as   used   in   the   example   analysis   above.   Consequently,   the   following   sections   will   outline   which   
analytical   tools   from   MDA   and   formal   discourse   semantics   will   be   used   to   examine   the   particular   modalities   
which   contribute   to   the   inference   processes.     
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Essas  tabelas  são  exemplos  da  transcrição  feita  por  Wildfeuer  (2014,  p.  30)  das  duas                

primeiras  eventualidades  do  curta  metragem  “ WORDS ”   (2010) ,  de  Daniel  Mercadante.  É             48

esse  tipo  de  transcrição  que  representa  as  eventualidades  em  Estruturas  de  Representação  do               

Discurso  Fílmico,  ou  ERDF.  As  estruturas  ERDF  acima  correspondem  ao  segundo  e  ao               

terceiro  plano  do  filme.  No  primeiro  plano,  é  apresentado  o  título  “WORDS”.  As  imagens                

acima  da  tabela  são   frames  (quadros  congelados)  desses  planos.  Vale  ressaltar  que  esse  tipo  de                 

análise  não  se  concentra  nas  imagens  estáticas  do   frame   do  plano,  mas  sim  no  desdobramento                 

espacial  e  temporal  das  eventualidades.  Portanto,  apesar  de  não  fazerem  parte  da  análise,  as                

imagens  usadas  no  exemplo  também  podem  ser  considerados  rótulos  das  eventualidade,  além              

das  marcações   eπn .  A  primeira  e  a  segunda  eventualidade  do  filme  “WORDS”  são  rotuladas,                

respectivamente,   como    eπ1    e     eπ2    na   primeira   linha   das   tabelas.     

Esse  estilo  de  marcação  por  rótulos   eπn   atribuídos  às  eventualidades  serão  essenciais              

para  as  transcrições  da  Estrutura  de  Representação  do  Discurso  Fílmico  Segmentado             

(ERDFS),  correspondentes  à  lógica  do  empacotamento  e  atualização  do  conteúdo,  a  qual              

tratamos  no  Capítulo  3.  Nela,  conforme  o  estilo  de  notação  proposto  na  Teoria  da                

Representação  do  Discurso  Segmentado  (ASHER  e  LASCARIDES,2003),  as  ERDF  serão            

mencionadas  como   Kx .  Portanto,  na  forma  lógica,  as  duas  estruturas  acima  são  chamadas  de                

Kπ1    e    Kπ2 .   

Na  transcrição  da  primeira  eventualidade  para  a  ERDF,  o  rótulo  dela  é  utilizado  na                

equação  presente  na  primeira  linha   eπ1  =  Play .  Essa  equação  expressa  que  a  eventualidade  ( e )                 

do  primeiro  segmento  fílmico  ( π1 )  corresponde  ao  predicado   Play .  Trata-se  da  representação              

abstrata  da  inferência  sobre  o  conteúdo  da  eventualidade.  Nas  linhas  seguintes,  estão              

especificados  os  referentes  discursivos  relevantes  para  a  inferência  da  eventualidade.  Na             

modalidade  visual,   [ v ] ,  do  primeiro  segmento  do  filme,   eπ1 ,  podemos  perceber  um  botão  com                

o  escrito  “play”  (que  aparenta  ser  de  um  gravador  de  som  antigo),  apresentado  em  plano                 

detalhe,  sendo  pressionado  pela  mão  de  um  ator  desconhecido.  Esta  mão  é  apresentada  no                

mesmo  plano  detalhe,  mas  com  o  movimento  de  entrar  em  cena.  Esses  referentes  são                

atribuídos  aos  rótulos   m  e   n ,  respectivamente.  Assim,  são  listados  na  ERDF  como   “ [ v ]  botão                 

de   “play”   ( m ) ”   e   “ [ v ]     ator   desconhecido   ( n ) ”.   

Paralelo  a  esses  agentes  e  processo  apresentados  na  modalidade  visual  de   eπ1 ,  uma               

música  rítmica  começa  a  ser  tocada  a  partir  do  acionamento  do  botão  play,  ela  caracteriza  um                  

48  Disponível   em:    https://vimeo.com/13768695 .   

https://vimeo.com/13768695
https://vimeo.com/13768695
https://vimeo.com/13768695
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referente  discursivo  apresentado  na  modalidade  de  áudio,   [ a ] ,  da  eventualidade.  Esse  referente              

auditivo  é  listados  na  ERDF  como   “ [ a ]   música  rítmica  começa ”.  Ele  não  foi  rotulado  pois  não                  

é   um   dos   componentes   relacionados   no   processo   de   inferência   da   eventualidade.   

Nessa  primeira  eventualidade,  os  referentes  discursivos  compõem  um  processo           

unidirecional,  ou  seja,  que  direciona  a  atenção  para  o  escrito  “ Play ”  do  botão.  Isso  é  feito                  

através  de  recursos  de  enquadramento  fotográfico,  como  o  plano  detalhe  e  o  foco  no  objeto  de                  

interesse,  e  de  recursos  de   layout ,  como  o  posicionamento  do  botão  com  o  escrito  “ Play ”  no                  

centro  do  plano.  Somado  a  estes  recursos  semióticos,  a  movimentação  da  mão  do  ator                

desconhecido  e  o  pressionamento  do  botão  contribuem  ainda  mais  para  guiar  a  atenção  do                

espectador   para   o   processo   representado.     

Dessa  forma,  a  relação  entre  os  referentes  discursivos  marcados  como   m  e   n ,  e  o                 

processo  que  os  envolve,  promovem  a  inferência  do  predicado   Play ,  que  representa  de               

maneira  abstrata  a  proposição  da  primeira  eventualidade,   eπ1 .  A  forma  lógica  dessa              

inferência   é   transcrita   na   última   linha   da   tabela   como   uma   equação   lógica.   

m ,    n    |∼    play    ( eπ1 )     

Essa  equação  demonstra  que  a  interação  dos  referentes  discursivos   m  e   n  na               

eventualidade  leva,  a  partir  do  raciocínio  abdutivo,  à  inferência  do  predicado   Play .  O  operador                

lógico   |∼  utilizado  indica  que  a  consequente  da  equação  lógica  é  uma  certeza  revogável                

inferida  através  do  raciocínio  abdutivo,  ou  seja,  trata-se  de  uma  relação  não  monotônica  (a                

certeza  inferida  não  é  absoluta,  uma  nova  informação  pode  revogá-la).  O  princípio  da               

interpretação  abdutiva  (PEIRCE,  1974),  que  opera  nos  processos  interpretativos,  foi            

apresentado   no   tópico   1.2.     

O  raciocínio  abdutivo  corresponde  ao   Defeasible  Modus  Ponens  (DMP)  apresentado            

por  Asher  e  Lascarides  (2003).  Esse  tipo  de  equação  contrasta  com  o  raciocínio  dedutivo  do                 

Modus  Ponens   (MP),  que  utiliza  o  operador  ⊢  para  demonstrar  que  as  consequentes  são                

certezas  válidas,  ou  seja,  a  relação  é  monotônica  (a  certeza  é  absoluta).  Se  no  MP  lemos  a                   

equação  com   se  (determinados  antecedentes)  então  (determinado  consequente) ,  no  DMP            

lemos   se  (determinados  antecedentes)  então  provavelmente  (determinado  consequente).   O           

então  provavelmente   representa  justamente  a  inferência  de  uma  certeza  que  pode  vir  a  ser                

anulada   com   uma   nova   informação,   o   que   representa   a   relação   não   monotônica   da   DMP.     
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Voltando  aos  exemplos  de  ERDF  apresentados  na  Figura  4,  a  segunda  eventualidade,              

eπ2 ,  possui  o  mesmo  predicado   Play   da  primeira  eventualidade,   eπ1 ,  mesmo  com  agentes,               

processos  e  códigos  semióticos  diferentes.  O  plano  do  vídeo  correspondente  à   eπ3  nos  orienta                

a  inferir  uma  apresentação  cênica  em  que  dois  atores  travam  ( playing )  uma  batalha  cômica  de                 

espadas.  Alguns  dos  códigos  semióticos  presentes  nessa  eventualidade  correspondem  a  um             

plano  geral  de  um  palco  de  teatro  com  cenário  e  dois  atores  desconhecidos  se  movimentando                 

e  interagindo  no  centro  do  enquadramento.  Na  parte  inferior  do  quadro  temos  ainda  uma  parte                 

das  cabeças  do  público  que  parece  assistir  à  peça.  Esses  códigos  dos  recursos  semióticos  da                 

fotografia  cinematográfica,  movimento  e   layout ,  são  percebidos  através  da  modalidade  visual,             

[ v ] .  Na  modalidade  auditiva,   [ a ] ,  temos  a  continuação  da  música  que  se  iniciou  na                

eventualidade  anterior.  Os  referentes  discursivos  principais  para  a  inferência  do  predicado             

Play  são  transcritos  e  marcados  na  ERDF  como  “ [ v ]   ator  desconhecido  ( o ) ,  “ [ v ]   ator                

desconhecido  ( p ) ”  e  “ [ a ]  música  calma ” .   A  equação  que  representa  o  raciocínio  abdutivo  para                

a   inferência   do   predicado   de    eπ2    é   transcrita   como:   

o ,     p     |∼    Play   (eπ2)   

Nessa  equação,  a  interação  dos  referentes   o   e   p   representa  um  processo  bidirecional               

que  conecta  os  dois  atores  desconhecidos  e  domina  o  processo  de  inferência  (WILDFEUER,               

2014).  Em  outras  palavras,  a  relação  dos  referentes  discursivos   o   e   p  nos  guia  a  inferir  o                   

predicado    Play     para   a   segunda   eventualidade.     

Neste  capítulo  introduzimos  a  Teoria  da  Representação  do  Discurso  Fílmico            

Segmentado,  TRDFS  (WILDFEUER,  2014),  apresentando  como  as  eventualidades  do           

discurso  fílmico,  e  seus  processos  de  inferência,  podem  ser  transcritos  para  a  forma  lógica                

através  da  lógica  do  conteúdo  da  informação.  A  segunda  parte  da  TRDFS,  referente  à  lógica                 

do  empacotamento  da  informação  e  atualização  do  discurso,  é  retomada  no  Capítulo  3.  É                

através  dela  que  as  ERDF  são  organizadas  na  Estruturas  de  Representação  do  Discurso               

Fílmico  Segmentado  (ERDFS),  onde  descrevemos  o  processo  concreto  para  a  interpretação  de              

filmes   (WILDFEUER,   2014).   

A  seguir,  apresentamos  a  proposta  de  adaptação  da  Estrutura  de  Representação  do              

Discurso  Fílmico  para  contemplar  as  especificidades  dos  filmes  360º.  Com  elas,  além  de               

demonstrar  a  forma  lógica  das  eventualidades  e  dos  seus  processos  de  inferência,  é  possível                

compreender  como  diferentes  recursos  e  modos  semióticos  interagem  nas  composições            
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esféricas  do  filme  e,  não  menos  importante,  como  certos  referentes  discursivos  cumprem  o               

papel   de   orientar   a   atenção   do   espectador   pelo   ambiente   360º.   

1.5   Estrutura   de   Representação   do   Discurso   para   Filmes   360º   

Para  demonstrarmos  como  os  referentes  discursivos  que  compõem  os  ambientes            

audiovisuais  esféricos  de  um  filme  360º  podem  orientar  as  atividades  de  navegação  espacial  e                

de  localização  dos  pontos  de  interesse  da  eventualidades,  propomos  a  análise  da  forma  lógica                

do  documentário  360º  “Ocupação  Mauá”  (2018),  de  Tadeu  Jungle.  Está  análise  nos  permite               

investigar  como  os  modos  e  recursos  semióticos  se  articulam  nos  filmes  360º  e  sobre  como                 

componentes  discursivos  podem  ser  empregados  em  ambientes  esféricos  para  guiar  a  atenção              

do  visitante.  Para  tal,  adotamos  a  metodologia  da  Teoria  da  Representação  do  Discurso               

Fílmico  Segmentado,  ou  TRDFS  (WILDFEUER,  2014),  introduzida  nos  tópicos  anteriores,            

para  a  transcrição  semântica  e  análise  das  eventualidades  e  da  estrutura  discursiva  do  filme                

360º   “Ocupação   Mauá”.     

Essa  análise  é  dividida  em  duas  etapas  principais.  Na  primeira,  com  base  na  lógica  do                 

conteúdo  da  informação  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003)  apresentada  anteriormente,           

propomos  a  adaptação  da  Estrutura  de  Representação  do  Discurso  Fílmico,  ERDF             

(WILDFEUER,  2014),  para  permitir  a  representação  da  distribuição  espacial  dos  referentes             

discursivos  pelas  diferentes  direções  das  composições  esféricas  e  das  implicações  desses             

arranjos  na  orientação  espacial  e  nos  processos  de  inferência  do  visitante.  Essa  atualização  da                

ERDF  resultou  na  Estrutura  de  Representação  do  Discurso  Fílmico  360º,  ERDF360.  A              

ERDF360  possibilita  especificar  os  referentes  que  podem  orientar  a  navegação  do  visitante  e               

também   como   e   para   onde   podem   promover   essa   orientação   espacial.    

Nas  ERDF360,  esses  referentes  de  navegação  são  descritos  em  equações  lógicas  que              

demonstram  como  podem  orientar  o  visitante.  Essas  equações  lógicas  de  orientação  espacial              

também  se  referem  a  processos  de  inferência,  portanto  são  certezas  revogáveis.  A  depender  de                

como  a  navegação  é  realizada  e  de  como  o  visitante  percebe  os  componentes  discursivos,                

tanto  as  direções  de  orientação  como  os  predicados  das  eventualidades  podem  variar.  As               

equações  de  navegação  são  rotuladas  como   Nx ,  sendo   x  a  variável  que  demonstra  o  número  de                  

equações  que  podem  ser  percebidas  na  eventualidade.  Tratamos  mais  sobre  essas  equações  de               

orientação   espacial   na   apresentação   do   modelo   ERDF360   neste   tópico   e   no   capítulo   2.     
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É  importante  ressaltar  que  essa  proposta  de  adaptação  é  uma  primeira  tentativa  de               

empregar  as  ferramentas  de  análise  fornecidas  pelas  TRDFS  (WILDFEUER,  2014)  e  pela              

lógica  do  conteúdo  da  informação  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003)  para  a  transcrição  e               

análise   semântica   dos   filmes   360º   e   das   suas   eventualidades   apresentadas   em   ambientes   360º.     

A  segunda  etapa  da  análise  é  realizada  no  capítulo  3.  Consiste  na  utilização  da                

Estrutura  de  Representação  do  Discurso  Fílmico  Segmentado  (ERDFS)  (WILDFEUER,           

2014)  e  da  lógica  do  empacotamento  de  informação  e  atualização  do  discurso  (ASHER  e                

LASCARIDES,  2003),  também  apresentada  no  terceiro  capítulo.  A  ERDFS  consiste  na             

representação  semântica  da  estrutura  do  discurso  fílmico,  demonstrando  a  sequência  das             

eventualidades  inferidas  e  as  relações  retóricas,  também  inferidas,  que  as  conectam.  Não  foi               

necessário  alterar  essa  segunda  parte  da  metodologia  da  TRDFS  para  a  análise  de  filmes  360º                 

pois  entendemos  que  à  medida  que  as  eventualidades  são  inferidas,  os  segmentos  dos  filmes                

360º  são  percebidos  e  relacionados  de  forma  semelhante  aos  filmes  convencionais  e  artefatos               

multimodais   dinâmicos.   A   seguir   apresentamos   o   processo   de   adaptação   das   ERDF360.   

1.5.1   Adaptação   da   ERDF   para   filmes   360º   

O  desafio  que  envolve  a  transcrição  da  forma  lógica  do  discurso  dos  filmes  360º  já                 

começa  no  primeiro  passo  da  aplicação  deste  método  de  análise:  a  transcrição  das               

informações  contidas  nos  planos  esféricos  do  filme  em  linguagem  verbal  escrita.  Não  parece               

ser  viável  a  transcrição  de  um  filme  360º  enquanto  ele  é  visualizado  como  conteúdo  esférico,                 

já  que  a  possibilidade  de  eleger  enquadramentos  próprios  limita  o  campo  de  visão  e  a  atenção                  

nas  direções  observadas  e  tira  de  vista  as  informações  disponíveis  no  ambiente  esférico               

restante.  Assim,  só  seriam  descritas  as  informações  da  modalidade  visual  percebidas  dentro              

do  campo  de  visão  que  o  pesquisador  teria  enquanto  visitante  do  filme  360º,  o  que  limitaria  a                   

transcrição   do   planos   e   a   análise   das   composições   visuais   esféricas.     

Para  evitar  que  isso  ocorra,  optamos  por  realizar  a  descrição  das  informações  do  filme                

360º  a  partir  da  visualização  adaptada  para  duas  dimensões  (2D),  no  formato  de  vídeo                

convencional.  Assim  podemos  ter  umas  visão  geral  da  composição  dos  planos  360º  e  de  todos                 

os  referentes  discursivos,  modos  e  recursos  semióticos  que  interagem  na  modalidade  visual  do               

filme  em  uma  tela.  Dispomos,  então,  de  duas  maneiras  para  visualizar  conteúdo  esférico               

adaptados   dos   filmes   em   2D.   
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Figura   5:    Frame    do   segundo   plano   do   filme   “Ocupação   Mauá”   adaptado   para   2D   por   navegador    web    de   

celular   que   não   suporta   vídeo   360º   

  
Fonte:   Reprodução   YouTube   

A  imagem  esférica  acima  é  adaptada  para  2D  de  modo  semelhante  à  representação  do                

planeta  Terra  em  um  mapa  plano.  A  Projeção  de  Mercator ,  utilizada  no  mapa  mundi                49

clássico,  é  uma  representação  cartográfica  do  tipo  cilíndrica.  Esse  tipo  de  projeção  conserva               

os  ângulos  das  direções  esféricas,  mas  distorce  de  forma  exagerada  as  regiões  mais  afastadas                

da  linha  horizontal  central.  No  caso  do  mapa  múndi,  os  países  do  hemisfério  norte  são                 

representados  com  até  o  dobro  do  tamanho.  Na  Figura  5,  há  a  centralização  da  direção  inicial                  

de  visualização  (DIV)  dos  filmes  esféricos  (GÖDDE  et  al.,  2018),  que  aparece  claramente  no                

centro  do  enquadro.  Nessa  adaptação,  a  direção  oposta  à  DIV  é  dividida,  separada  e  distorcida                 

nas  extremidades  laterais  do  quadro.  Essa  primeira  representação  2D  do  ambiente  esférico              

360º  não  permite  uma  visão  clara  das  outras  direções  além  da  DIV  pois  os  elementos  fílmicos                  

representados   nelas   são   notavelmente   distorcidos.   

    

49  A   Projeção   de   Mercator   foi   criada   em   1559   pelo   geógrafo   Gerhard   Kremer,   mais   conhecido   como   Gerhard   
Mercator.   O   modelo   de   mapa   mundi   que   leva   seu   nome   é   considerado   a   primeira   representação   com   todos   os   
continentes   após   a   expansão   marítima   europeia.   Informação   disponível   em:   
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-mapa-mundi-que-voce-conhece-distorce-e-muito-o-tamanho-real-do 
s-paises/.   
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Figura   6:    Frame    do   segundo   plano   do   filme   “Ocupação   Mauá”   adaptado   para   2D   em   navegador    web    de   

computador   que   não   suporta   vídeo   360º   

  
Fonte:   Reprodução   YouTube   

Na  imagem  acima  temos  o  segundo  tipo  de  representação  de  vídeos  360º  em  2D.  Nela,                 

há  uma  divisão  do  ambiente  360º  em  duas  faixas  horizontais.  A  DIV  (Direção  Inicial  de                 

Visualização)  é  apresentada  no  centro  da  faixa  superior,  que  representa  um  enquadre              

horizontal  estendido  de  metade  da  composição  esférica.  Como  ilustra  a  Figura  7,  vamos  nos                

referir  à  essa  direção  inicial  de  visualização  como  a  Direção  Norte  (DN)  do  ambiente  esférico.                 

As  laterais  esquerda  e  direita  dessa  faixa  superior  correspondem  respectivamente  às  Direções              

Oeste  (DO)  e  Leste  (DL).  O  sentido  oposto  à  DIV,  que  representa  a  Direção  Sul  (DS)  do                   

ambiente  360º,  é  apresentado  no  centro  da  faixa  inferior  da  imagem.  Como  podemos  notar,                

essa  faixa  é  um  enquadre  vertical,  inclinada  em  90º  para  o  sentido  horário,  da  outra  metade  da                   

composição  esférica.  A  lateral  esquerda  da  faixa  inferior,  então,  corresponde  à  Direção  do               

Piso  (DP)  e  a  lateral  direita  à  Direção  do  Topo  (DT).  Essa  forma  de  visualização  das  seis                   

direções  se  assemelha  aos  lados  de  um  cubo.  Apesar  de  ser  uma  representação  complexa  do                 

cenário  esférico,  essa  segunda  adaptação  para  2D  distorce  menos  as  direções  do  ambiente  e  os                 

referentes  discursivos  da  modalidade  visual  nelas  inscritos.  A  representação  do  vídeo  360º              

nessas  duas  faixas  2D  facilita  localização  e  análise  dos  elementos  fílmicos  e  oferece  uma                

visão  geral  de  como  eles  podem  guiar  os  enquadramentos  do  visitante  pelas  diferentes               

direções   do   ambiente   esférico.     
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Figura   7:   As   seis   direções   do   ambiente   360º   representadas   nas   faixas   da   adaptação   para   2D   

  
Fonte:   Autor   

Na  imagem  acima  temos  a  divisão  simplificada  do  ambiente  360º  nas  seis  direções               

descritas  anteriormente:  Direção  Oeste  (DO),  Direção  Norte  (DN),  Direção  Leste  (DL),             

Direção  Piso  (DP),  Direção  Sul  (DS)  e  Direção  Topo  (DT).  Essas  direções  serão  utilizadas                

para  o  processo  de  transcrição  das  informações  dos  planos  360º  e  na  construção  das  estruturas                 

ERDF360.  Isso  não  quer  dizer  que  o  visitante  está  limitado  a  realizar  o  enquadramento  apenas                 

dessas  seis  direções  e,  assim,  perceber  os  componentes  discursivos  como  será  descrito  para               

cada  uma  delas.  Se  o  objetivo  fosse  especificar  e  descrever  as  opções  de  enquadramento                

possíveis,  seria  necessário  definir  as  diferentes  combinações  dessas  principais  direções  e             50

descrever  exaustivamente  seus  componentes  discursivos  repetidas  vezes.  Essa  divisão  visa            

tornar  praticável  uma  transcrição  das  eventualidades  de  forma  que  possamos  demonstrar             

como   as   informações   são   distribuídas   pelo   ambiente   360º.   

A  transcrição  dos  planos  360º  para  linguagem  verbal  foi  realizada  sob  forma  de  tabela.                

Serão  seis  quadros  para  cada  uma  das  direções.  Cada  um  deles  terá  quatro  colunas:  descrição                 

50  Se  o  objetivo  fosse  descrever  as  combinações  possíveis  das  6  direções  principais  para  especificar  opções  de                   
enquadramento  do  ambiente  360º,  teríamos  que  incluir  na  análise,  pelo  menos,  os  sentidos:  sudoeste,  noroeste,                 
nordeste,  sudeste,  piso  do  sudoeste,  piso  do  oeste,  piso  do  noroeste,  piso  do  norte,  piso  do  nordeste,  piso  do  leste,                      
piso  do  sudeste,  piso  do  sul,  teto  do  sudoeste,  teto  do  oeste,  teto  do  noroeste,  teto  do  norte,  teto  do  nordeste,  teto                        
do   leste,   teto   do   sudeste   e   teto   do   sul.   
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da  imagem,  faixa  de  áudio ,  linguagem  falada  e  música.  Além  da  linha  do  título  dos  quadros                  51

e  das  colunas,  inserimos  a  descrição  do  plano  360º.  Para  facilitar  a  codificação,  quando  o                 

conteúdo  descrito  para  um  determinado  item  de  uma  das  direções  se  repetir  em  outra,                

descrevemos  “o  mesmo  apresentado  na  direção   x  ”.  Quando  as  informações  forem  as              52

mesmas  para  todas  as  direções,  elas  serão  descritas  no  quadro  da  Direção  Oeste  (DO)  e                 

marcadas   com   um   asterisco   (*),   para   significar   “nas   demais   direções”.     

O  exemplo  a  seguir  apresenta  a  transcrição  para  linguagem  verbal  do  segundo  plano               

360º  do  filme  “Ocupação  Mauá”.  É  importante  ressaltar  que  o   frame  acima  da  tabela  apenas                 

marca  o  plano  360º  e  não  é  utilizado  no  processo  de  transcrição.  A  transcrição  é  feita  a  partir                    

de  várias  visualizações  da  cena  em  vídeo  adaptada  para  essa  representação  em  2D,  se                

desdobrando   no   tempo   e   espaço.  
    

51  A   coluna   de   Faixa   de   Áudio   inclui   todos   os   sons,   ou   componentes   discursivos   da   modalidade   auditiva,   que   não   
sejam   músicas   ou   falas   (texto   verbal   falado).   Abrange   sons   ambientes   captados   juntamente   com   as   imagens   e   
efeitos   sonoros   inseridos   na   pós-produção   dos   vídeos.   
52  x   é   a   variável   que   representa   a   direção   do   ambiente   360º   que   possui   o   conteúdo   que   se   repete   em   outra(s)   
direção(ões)   
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Figura   8:   Transcrição   do   segundo   plano   do   filme   “Ocupação   Mauá”   para   a   linguagem   verbal   

  

  
Fonte:   Autor   

A  descrição  da  faixa  de  áudio,  da  linguagem  falada  e  da  música  apenas  no  quadro  da                  

direção  Oeste,  e  a  marcação  do  *  nas  demais,  demonstra  que  os  componentes  discursivos  da                 

modalidade  auditiva  são  percebidos  igualmente,  ou  seja,  não  vêm  de  nenhuma  direção              

específica.   Isso   porque   o   filme   360º   em   questão   não   utiliza   o   recurso   de   áudio   espacial.     
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Ao  utilizarmos  o  áudio  espacial  nos  filmes  360º,  o  que  é  possível  através  do  formato                 

de  áudio   First  Order  Ambisonics ,  a  simulação  da  presença  do  visitante  no  ambientes  360º                

pode  ser  potencializada .  Esse  recurso  faz  com  que  o  visitante  perceba  alterações  no  som  à                 53

medida  que  mova  a  cabeça  e  olhe  ao  redor.  Também  há  a  opção  de  utilizar,  no  áudio  espacial,                    

o  recurso  de  áudio  com  estéreo  relativo  à  cabeça  para  que  certos  componentes  sonoros,  como                 

narração  e  música  de  fundo,  não  se  alterem  quando  houver  movimentação  do  visitante.  Para  o                 

recurso  de  áudio  espacial  nos  planos  360º  é  necessário  utilizar  um  microfone  que  capta  360º                 

nas  gravações .  Além  disso,  o  dispositivo  utilizado  para  a  visualização  do  vídeo  360º  precisa                54

ser   compatível   com   o   recurso   de   áudio   espacial   e   o   visitante   deve   utilizar   fones   de   ouvido.   

Dessa  forma,  com  o   First  Order  Ambisonics ,  podemos  utilizar  referentes  discursivos             

na  modalidade  auditiva  vindos  de  direções  específicas.  A  depender  de  como  são  empregados               

no  ambiente  360º,  esse  componentes  sonoros  fornecem  ao  visitante  informação  sobre  a              

localização  dos  pontos  de  interesse  ( points  of  interesting  -  POI)  das  cenas  e,  assim,  podem                 

orientar  a  atenção  para  uma  determinada  direção  (GÖDDE  et  al.,  2018).  Isso  os  configura                

como  referentes  de  navegação  das  eventualidades.  Dessa  forma,  componentes  discursivos  da             

modalidade  auditiva   [ a ]  percebidos  em  algum  ponto  específico  do  ambiente  360º  devem  ser               

listados  na  caixa  de  direção  da  tabela  de  transcrição  e,  como  veremos,  da  estrutura  ERDF360                 

para,  em  seguida,  serem  acrescentados  às  equações  de  direcionamento  espacial  (ou  equações              

de   navegação).   

O  filme  360º  “Ocupação  Mauá”  não  possui  o  áudio  no  formato   First  Order               

Ambisonics .  Portanto,  o  áudio  do  filme  é  percebido  como  mono .  Independente  do  sentido               55

para  o  qual  visitante  estiver  direcionado,  a  percepção  da  faixa  sonora  será  a  mesma.  Mesmo                 

que  a  não  utilização  do  recurso  de  áudio  espacial  limite  as  possibilidades  de  uso  dos                 

referentes  discursivos  da  modalidade  auditiva  para  direcionar  a  atenção  do  visitante,  é              

possível  utilizar  estratégias  para  guiar  a  atenção  do  visitante  através  dos  sons,  ainda  mais                

quando  combinados  aos  componentes  visuais.  Sons  percebidos  como  mono  também  podem             

atrair  a  atenção  auditiva  do  visitante  e  fazê-lo  olhar  ao  redor  em  busca  da  fonte  sonora                  

(GÖDDE  et  al.,  2018).  Por  serem  mono,  os  componentes  discursivos  da  modalidade  auditiva,               

53  Disponível   em:    https://support.google.com/youtube/answer/6395969?hl .   
54  Também   há   a   opção   de   se   utilizar   efeitos   sonoros   em   áudio   espacial   inseridos   na   pós   produção,   mesmo   sem   a   
captação   com   microfone   360º   durante   a   gravação   dos   planos.   
55  O   áudio   mono,   ou   monofônico,   é   uma   mixagem   em   que   todos   os   sons   são   agrupados   em   um   único   canal   não   
havendo   distinção   do   que   vem   da   direita   ou   esquerda.   

https://support.google.com/youtube/answer/6395969?hl
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nessa  análise,  são  descritos  apenas  na  listagem  dos  principais  referentes  discursivos  das              

estruturas  ERDF360,  o  que  especifica  que  são  percebidos  como  estando  presentes  em  todas  as                

direções   do   ambiente   360º.   

Nas  estruturas  ERDF360  das  eventualidades  do  filme  360º,  será  acrescentado  um             

quadro  para  cada  umas  das  seis  direções  do  ambiente  esférico,  assim  como  na  tabela  de                 

transcrição  para  linguagem  verbal  dos  planos  360º.  Os  componentes  discursivos  serão             

descritos  e  rotulados  como  variáveis   x ,  assim  como  nas  ERDF  (WILDFEUER,  2014),  dentro               

de  cada  um  desses  quadros  direcionais  para  demonstrar  sua  distribuição  e  localização  na               

composição   audiovisual   esférica.     

Os  referentes  discursivos  relevantes  -  que  fornecem  informações  para  inferência  da             

eventualidade,  de  direções  de  navegação  e  para  o  contexto  semântico  do  filme  -  são                

incorporados  no  quadro  principal  das  ERDF360,  além  de  serem  incorporados  nos  quadros              

direcionais.  Nesse  quadro  principal  também  estão  listadas  a  equações  lógicas  que  formalizam              

como  os  componentes  discursivos  interagem  na  inferência  do  predicado  da  eventualidade   e,              

também,  sugerem  direções  para  a  navegação  espacial  no  ambiente  360º.  Além  da  listagem  dos                

componentes  visuais,   [ v ] ,  e  auditivos,   [ a ] ,  propomos  também  a  inserção  do  tempo  de  duração                

da  eventualidade  na  ERDF360  como  um  referente  discursivo,  classificado  com   [ t ] ,  que  é               

essencial  para  calcular  as  possibilidades  de  orientação  espacial.  Isso  porque  o  tempo              

adequado  para  percebermos  os  pontos  de  interesse  das  cenas  360º  é  de  pelo  menos  17                 

segundos  (GÖDDE  et  al.,  2018).  Abordamos  mais  sobre  as  implicações  do  tempo  de  duração                

das   eventualidades   no   próximo   capítulo.     

Além  da  marcação   [ v ]  e   [ a ],  que  especificam  se  os  referentes  são  da  modalidade  visual                 

ou  auditiva,  também  acrescentamos  à  descrição  semântica  dos  componentes  discursivos            

algumas  descrições  que  contribuem  para  avaliar  a  proeminência  de  cada  um  na  composição               

esférica.  Basicamente,  elas  expressam  as  distâncias  aproximadas  em  relação  à  câmera   [dx] ,  as               

dimensões  no  ambiente  esférico   [Dx] ,  os  tempos  de  duração  (por  quanto  tempo  estão               

disponíveis  para  serem  percebidos)   [xs] ,  e  se  possui  movimento   [M].  Essas  características              

devem  ser  consideradas  para  a  análise  das  eventualidades  360º  pois  a  composição  dos               

elementos  na  modalidade  visual,  que  é  definida  principalmente  pelo  posicionamento  da             

câmera  360º,  é  um  dos  pilares  para  a  criação  de  sentido  através  das  imagens,  conforme  a                  



55   

abordagem  da  sociossemiótica  multimodal  (van  LEEUWEN,  2005,  2009;  KRESS,  2009,            56

2010),  a  Gramática  do  Design  Visual  (KRESS  e  LEEUWEN,  1996,  2006),  os  princípios  da                57

Gestalt ,  do   layout   multimodal  e  da  proeminência  ( salience)  (FILATRO  e  BILESKI,             58 59 60

2015).     

Propomos  a  marcação  das  distâncias  aproximadas  dos  componentes  visuais  de  acordo             

com  o  seguinte  parâmetro:   [d0]  para  até  1  metro,  [d1]  para  até  2m,  [d2]  para  até  até  5m,   [d3]                     

para  até  10m,  [d4]  para  até  20m,   [d5]  para  até  50m,   [d6]  para  até  100m  e  [d7]  para  mais  de                      

100m.  O  estabelecimento  de  tais  parâmetros  nos  aproxima  da  abordagem  sociossemiótica             

multimodal,  que  considera  que  elementos  próximos  nas  fotografias  e  imagens  em  movimento,              

representados  em  planos  detalhes  ou   super  close ,  estabelecem  uma  relação  social  íntima  com               

o  espectador,  enquanto  elementos  apresentados  em  planos  abertos  ou  gerais  oferecem  uma              

maior  distância  social  (KRESS,  2001,  2009,  2010;  van  LEEUWEN,  2005,  2009;             

NOVELLINO,  2011).  Mesmo  em  vídeo  360º,  quanto  mais  próximos  os  componentes  estão  do               

visitante,  mais  potencial  têm  para  atrair  sua  atenção  (GÖDDE  et  al.,  2018),  constituindo,               

portanto,   equações   de   navegação   espacial   e   uma   variável   para   a   inferência   da   eventualidade.     

Para  além  da  distância,  a  proeminência  dos  componentes,  que  geralmente  corresponde             

à  sua  dimensão  espacial  (o  espaço  que  ele  ocupa  no  plano  360º),  também  influencia  a  atenção                  

de  um  visitante.  Por  exemplo,  no  segundo  plano  do  filme  “Ocupação  Mauá”  o  gesto  feito  pelo                  

56  A   análise   sociossemiótica   multimodal   objetiva   compreender   as   interações   dos   participantes   que   interagem   (o   
produtor   da   imagem   e   o   observador)   através   do   enquadramento   atribuído   aos   participantes   representados   no   
vídeo   (KRESS,   2009,   2010;   van   LEEUWEN,   2005,   2009;   NOVELLINO,   2011).   O   produtor   da   imagem   utiliza   
os   participantes   representados   (pessoas,   objetos,   locais)   para   mediar   sua   interação   com   o   observador,   sendo   que  
não   há   um   contato   presencial   entre   os   dois.   Apesar   do   enquadramento   dos   vídeos   convencionais   não   serem   
recursos   disponíveis   para   o   modo   de   vídeo   360º,   consideramos   que   os   realizadores   de   filmes   RV   também   
utilizam   os   participantes   representados   para   mediar   a   interação   com   os   visitantes   (observadores).   
57  Baseada   na   Gramática   Sistêmica   Funcional   (HALLIDAY,   1985,   1994),   a   Gramática   do   Design   Visual   (KRESS   
e   LEEUWEN,   1996,   2006)   é   uma   ferramenta   para   análise   de   imagens   que   as   considera   estruturas   sintáticas   
passíveis   de   análises,   como   a   linguagem   verbal,   e   propõem   uma   sistematização   específica   para   a   leitura   das   
imagens   como   textos   multimodais.     
58  De  acordo  com  a  teoria  da  Gestalt,  a  composição  define  estruturas,  resolve  ambiguidades  e  impõe  conexões                   
(FILATRO  e  BILESKI,  2015).  Percebe-se  a  composição  como  um  todo,  a  invés  de  suas  partes.  Quando  bem                   
elaborada,  o  tempo  da  interpretação  é  menor,  caso  contrário,  torna-se  um  processo  mais  difícil.  Para  saber  mais                   
sobre  os  princípios  da  composição  visual  figura-fundo,  proximidade,  continuidade,  alinhamento,  similaridade,             
repetição   e   contraste   (FILATRO   e   BILESKI,   2015).     
59  Segundo  Filatro  e  Bileski  (2015),  a  abordagem  do   layout   multimodal  compreende  que  o  valor  informacional                  
de  uma  composição  é  determinado  pela  disposição  dos  elementos  em  zonas  da  imagem:  margens  esquerda                 
(informações  já  conhecidas),  margem  direita  (informações  novas),  plano  superior  (essência  idealizada  da              
informação),  margem  inferior  (local  do  real,  informação  concreta),  centro  (núcleo  da  informação),  margens               
(elementos   de   dependentes   do   central).     
60  Proeminência  ( Salience )  corresponde  à  capacidade  dos  elementos  visuais  de  atraírem  a  atenção  em  níveis                 
variados  (FILATRO  e  BILESKI,  2015).  Através  dela,  cria-se  hierarquia  entre  os  elementos.  Ela  é  percebida                 
através   de   pistas   visuais   e   pelo   peso   (volume)   de   cada   elemento   na   composição.   
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garoto,  que  se  encontra  a  dois  metros  da  câmera,  ocupa  uma  região  correspondente  à  menos                 

de  1%  do  ambiente  360º.  As  paredes  da  construção  atrás  dele,  por  sua  vez,  estão  a                  

aproximadamente  cinco  metros  de  distância  e  se  estendem  por  quase  50%  do  espaço.  Por  essa                 

diferença  considerável  na  presença  volumétrica  dos  componentes  visuais  no  ambiente,  e  a              

depender  de  como  interagem  com  os  demais  referentes  e  com  contexto  semântico,              

entendemos  que  o  prédio  pode  chamar  mais  atenção  do  visitante  do  que  o  pequeno  gesto  do                  

garoto.  Assim,  através  da  percepção  de  componentes  visuais  com  grandes  dimensões,  sendo              

grande  demais  para  serem  observados  por  inteiro  com  a  observação  de  apenas  uma  direção,  a                 

atenção  do  visitante  pode  ser  conduzida  para  as  diferentes  direções  da  composição  visual               

onde   suas   “partes”   podem   ser   vistas.     

Por  isso,  codificamos  as  dimensões  dos  componentes  visuais  da  seguinte  maneira:            

[D1]  para  os  que  correspondem  a  até  1%  do  ambiente  esférico  (equivalente  a  1/16  dos  quadros                  

de  direção  que  compõem  as  faixas  verticais  da  representação  2D),   [D2]  para  até  2%  (⅛  dos                  

quadros  de  direção),  [D3]  para  até  4%  (¼  dos  quadros  de  direção),  [D4]   para  até  8%  (½  dos                    

quadros  de  direção),  [D5]  para  até  16%  (equivalente  à  um  quadro  de  direção),   [D6]  para  até                  

32%  (dois  quadros  de  direção),  [D7]   para  até  50%  (3  quadros  de  direção)  e  [D8]  para  mais  de                    

50%.   

A  descrição  do  tempo  de  duração,   [xs] ,  dos  componentes  discursivos  demonstra  por              

quanto  tempo  eles  permanecem  disponíveis  na  composição  audiovisual  esférica  para  serem             

percebidos.  Um  componente  que  permanece  por  5  segundos  no  ambiente  360º  é  marcado  com                

[5s] ,  por  exemplo.  Já  a  marcação   [M]  é  dada  somente  ao  componentes  discursivos  que                

possuem  movimento.  Ambos  fatores  podem  indicar  pontos  de  interesse  dos  planos  360º              

(GÖDDE   et   al.,   2018).   

A  seguir,  apresentamos  a  ERDF360  da  segunda  eventualidade  do  filme  “Ocupação             

Mauá”,  referente  à  transcrição  para  linguagem  verbal  do  segundo  plano  do  filme  apresentada               

na   Figura   8.   
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Figura   9:   ERDF360   da   segunda   eventualidade   do   filme   “Ocupação   Mauá”   

  

Fonte:   Autor   

eπ2    =    convocação   

  

[ a ]   som   ambiente   
[ a ][12s]   Grito   de   garoto:   “Luiz!   Aqui   embaixo.   Desce!   ...   Maria!   Vem,   desce!   ...   Tem   que   descer!”   ( n )     
[ v ][d1][D2][18s][M]    menino   virado   para   a   direita,   olhando   para   cima   e   gritando   ( m )   
[ v ][d1][D2][12s][M]    m    se   vira   para   a   esquerda   e   anda   para   trás   olhando   para   cima,   saindo   da   DN   e   entrando   na   DL   e   DP     ( h )   
[ v ][d1][D1][3s][M]    m    faz   gesto   de   “vem”   com   uma   das   mãos   ( l )   
[ v ][d2][D7][18s]   quatro   paredes   conectadas   sem   pintura,   tomadas   por   infiltrações,   com   tubulação   externa   improvisada   ( p )   
[ v ][d3][D3][18s]   pequeno   palco   ( u ),   
[ v ][d2][D2][18s]   objetos   de   uso   co�diano   distribuídos   pelo   horizonte   do   espaço   ( r )   
[ v ][d2][D5][18s]   pichações,   grafites   e   lambe-lambes   de   diferentes   cores   nas   paredes   ( t )     
[ v ][d3][D6][18s]   inúmeras   janelas,   abertas   e   fechadas,   com   diferentes   es�los   de   cor�na   ( s )     
[ v ][d2][D8][18s]   piso   de   cimento,   repleto   de   rachaduras   e   marcas   de   humidade   ( q )   
[ v ][d7][D3][18s]   céu   superexposto   ( x )     
[ v ][d3][D8][18s]    p ,    u ,    r ,    t ,    s ,    q ,    x    |∼   área   externa   central   de   prédio   com   seis   andares   ( y )   
[ t ]   18   segundos   

  
m ,    n ,    h     |∼   navegação   para   DN   e   DL,   notar    m ,    l ,    h ,    p ,    t ,    r ,    s     ( N1 )   
m ,    n,     l ,    p ,    s     |∼   navegação   para   DT,   notar    p ,     s ,    x ,    y    ( N2 )   
m ,    r ,    t    |∼   navegação   para   DL   e   DS,   notar    p ,    r ,    t ,    u ,    y    ( N3 )   
h,     r ,    t    |∼   navegação   para   DO   e   DS,   notar    p ,    r ,    t ,    u ,    y    ( N4 )   
n    |∼   navegação   para   DP,   notar    q ,    h    ( N5 )   
N1 ,    N2 ,    N3 ,    N4 ,    N5     |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    m ,    y    ( Neπ2 )   

  
m ,    h ,    l ,    n    |∼    convocação ( eπ2 )   

DO   DN   DL   

[ v ][d2]   paredes   sem   pintura,   tomadas   por   
infiltrações   e   com   tubulação   externa   
improvisada   ( p )   
[ v ][d2]   piso   de   cimento,   repleto   de   rachaduras   e   
marcas   de   umidade   ( q )   
[ v ][d2]   objetos   de   uso   co�diano   distribuídos   
pelo   espaço   ( r ):   antena    SKY   
[ v ][d3]   janelas,   abertas   e   fechadas,   com     
diferentes   es�los   de   cor�na   ( s ).   
[ v ][d2]   pichações,   grafites   e   lambe-lambes   de   
diferentes   cores   ( t )   
[ v ][d3]   parte   de   pequeno   palco   ( u )   

[ v ][d1][M]   menino   virado   para   a   direita,   
olhando   para   cima   e   gritando   ( m )   
[ v ][d1][M]    m    faz   gesto   de   “vem”   com   uma   das   
mãos   ( l )   
[ v ][d1][M]    m    se   vira   para   a   esquerda   e   anda   
para   trás   olhando   para   cima,   saindo   da   DN   e   
entrando   na   DL   e   DP   ( h )   
[ v ][d2]    p   
[ v ][d2]    q   
[ v ][d2]    r :   mesa   de   plás�co   e   alguns   entulhos   
[ v ][d3]    s   
[ v ][d2]    t   

[ v ][d2]    p   
[ v ][d2]    q   
[ v ][d2]    r :   escada,   mesa   de   plás�co,   jarro   
[ v ][d3]    s :   uma   delas   com   luz   acesa   
[ v ][d2]    t   
[ v ][d1][M]    m    entra   na   DL   (vindo   da   DN)   
andando   para   trás,   olhando   para   cima   e   
gritando   ( h )   
[ v ][d1][M]    l   

DP   DS   DT   

[ v ][d1]    q    com   poça   d’água   
[ v ][d1]    h :   pés   de    m    dando   passo   espaçados   de   
costas   

[ v ][d3]    p   
[ v ][d2]    q   
[ v ][d3]    r :   duas   bicicletas     
[ v ][d3]    s :   duas   delas   com   luz   acesa   
[ v ][d3]    t   

[ v ][d7]   céu   superexposto   ( x )   
[ v ][d4]    p:    as   quatro   paredes   do   prédio   
conectadas   
[ v ][d4]    s :   em   grande   quan�dade   
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Acompanhando  a  complexidade  da  transcrição,  para  linguagem  verbal,  das           

informações  do  plano  360º,  como  demonstrado  na  Figura  8,  a  transcrição  das  eventualidades               

de  um  filme  esférico  para  a  forma  lógica,  através  das  ERDF360,  também  é  extensa  e                 

trabalhosa.  Em  vários  aspectos  o  processo  segue  como  a  ERDF  (WILDFEUER,  2014),  mas  a                

ERDF360,  além  de  possuir  os  quadros  direcionais  e  equações  de  navegação,  geralmente              

possui  maior  quantidade  de  componentes  discursivos  e  exige  mais  classificações  nas  suas              

descrições.  A  seguir,  descrevemos  brevemente  as  equações  lógicas  de  inferência  da             

eventualidade  e  de  navegação  espacial,  e  também  dos  referentes  discursivos  que  participam              

desses  processos.  No  capítulo  seguinte  apresentamos  novamente  essa  ERDF360,  juntamente            

com  a  representação  semântica  dos  outros  segmentos  fílmicos  analisados,  com  um             

detalhamento  mais  aprofundado  das  estruturas  e  reflexões  sobre  os  recursos  utilizados  e              

combinados   na   composição   das   eventualidades.     

Na  primeira  linha  da  ERDF360  (Figura  9),  a  segunda  eventualidade,   eπ2 ,  é  associada               

ao  predicado   convocação .  O  processo  de  inferência  para  esse  predicado  é  representado  pela               

equação   lógica   não   monotônica   apresentada   na   última   linha   da   estrutura:   

m ,    h ,    l ,    n    |∼     convocação ( eπ2 )   

Essa  equação,  como  vimos  nos  tópicos  anteriores,  representa  uma  operação  lógica  não              

monotônica  pois  o  predicado  pode  variar  de  acordo  com  novas  informações  dadas  pelo               

discurso  ou  até  pela  leitura  que  o  visitante  fará  do  segmento  fílmico  360º.  Na  equação,  o                  

garoto  que  olha  para  cima,  marcado  como   m ,  os  gestos  de  “vem”  que  ele  executa  com  a  mão,                    

l ,  sua  movimentação,  h ,  e  a  linguagem  falada  utilizada  ao  gritar,   n ,  são  componentes                

discursivos  que  interagem  no  contexto  semântico  dessa  eventualidade  e  do  filme  para              

inferência   do   predicado    convocação .     

Mesmo  que  as  dimensões  dos  referentes  que  participam  da  inferência  do  predicado              

sejam  inferiores  às  dos  outros  que  compõem  o  segmento  fílmico,  ocupando  menos  de  2%  do                 

ambiente  esférico,   [D2] ,  há  alguns  fatores  que  configuram  proeminência  a  eles.  São              

percebidos  com  a  distância  entre  1  e  2  metros,   [d1] ,  sendo  os  referentes  discursivos  mais                 

próximos  do  visitante,  formando  o  que  seria  a  primeira  camada  de  elementos  fílmicos  do                

ambiente.  Outro  fator  é  que  esses  referentes  discursivos  participantes  do  processo  de              

inferência  correspondem  a  agentes  (actantes)  e  processos  (ações)  que  compõem  a             
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eventualidade,  o  que  dá  mais  peso  a  eles  no  contexto  semântico.  Por  si  só,  figuras  humanas                  

próximas   atraem   mais   atenção   que   os   outros   elementos   fílmicos   (GÖDDE   et   al.,   2018).     

O  predicado convocação   demonstra  ser  coerente  com  o  contexto  do  discurso  fílmico              

em  questão,  a  saber,  o  de  apresentar  a  Ocupação  Mauá.  Entendemos  que  nesse  segundo                

segmento  fílmico,  o  visitante  é  convocado  para  explorar  esse  e  os  vários  ambientes  da                

ocupação   que   serão   apresentados   ao   longo   do   filme.   

Os  demais  referentes  discursivos  descritos  na  ERDF360  de   eπ2 ,  não  participam             

diretamente  no  processo  de  inferência  do  predicado  da  eventualidade.  Entretanto,  alguns             

notoriamente  chamam  atenção  do  visitante,  principalmente  pelas  suas  grandes  dimensões,            

como  a  área  externa  de  um  prédio  com  seis  andares  ( y ),  que  ocupa  mais  da  metade  do                   

ambiente  esférico   [D8] ,  as  paredes  sem  pintura,  tomadas  por  infiltrações  e  com  tubulação               

externa  improvisada  ( p ),  que  ocupam  quase  metade  do  ambiente   [d7] ,  as  inúmeras  janelas  ( s ),                

que  ocupam  aproximadamente  32%  do  ambiente   [D6] ,  as  pichações,  grafites  e  lambe-lambes              

( t ),  que  ocupam  quase  16%   [D5] .  Estes  referentes  contribuem  para  ampliar  o  contexto              

semântico  da  segunda  eventualidade  e  do  filme,  com  informações  que  se  conectam  ao               

discurso.  Estão  ali  para  serem  explorados,  como  veremos  na  descrição  das  inferências  de               

navegação   espacial.   

Nesta  eventualidade,  identificamos  sete  referentes  discursivos  que  podem  guiar  a            

atenção  do  visitante  pelo  ambiente  (discursivo).  Eles  participam  das  cinco  equações  de              

orientação  espacial  -   N1 ,   N2 ,   N3 ,   N4   e   N5  -  listadas  na  ERDF360  de   eπ2  e  discutidas  a                    

seguir.   

m ,    n ,    h     |∼   navegação   para   DN   e   DL,   notar    m ,    l ,    h ,    p ,    t ,    r ,    s     ( N1 )   

A  primeira  equação  de  inferência  de  navegação  espacial,   N1 ,  mostra  que  ao              

mantermos  nossa  atenção  no  garoto  ( m )  que  está  gritando  ( n )  e  acompanharmos  sua               

movimentação  ( h )  pelo  ambiente  esférico  -  saindo  do  Direção  Norte  e  ingressando  na  Direção                

Leste  -,  podemos  ser  orientados  a  navegar  pelas  DN  e  DL.  Com  essa  navegação,  o  visitante                 

pode  perceber,  além  dos  próprios  componentes  de  navegação  que  são  relacionados  em   N1 ,  os                

gestos  realizados  pelo  garoto  ( l ),  as  paredes  ( p )  com  as  pichações  ( t ),  os  objetos  de  uso                  

cotidiano  encostados  nela  ( r )  e  as  várias  janelas  ( s ).  A  percepção  desses  referentes  possibilita                

a  inferência  de  outras  orientações  espaciais,  que  são  representadas  nas  outras  três  equações  de                

navegação   de    eπ2 .   
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m ,    n,     l ,    p ,    s     |∼   navegação   para   DT,   notar    p ,    s ,    x ,    y    ( N2 )   

m ,    r ,    t    |∼   navegação   para   DL   e   DS,   notar    p ,    r ,    t ,    u ,    y    ( N3 )   

h,     r ,    t    |∼   navegação   para   DO   e   DS,   notar    p ,    r ,    t ,    u ,    y    ( N4 )   

n    |∼   navegação   para   DP,   notar    q ,    h    ( N5 )   

As  equações  de  navegação   N2 ,   N3 ,   N4  e   N5 ,  e  os  processos  de  inferência  que                 

formalizam,  são  descritas  em  detalhes  no  capítulo  seguinte.  Para  a  contextualização  da              

adaptação  da  ERDF360,  objetivo  deste  tópico,  basta-nos  compreender  dois  aspectos            

evidenciados  por  elas.  O  primeiro  é  que  as  interações  dos  referentes  de  navegação,               

formalizadas  nas  equações  de  orientação  espacial,  podem  nos  guiar  para  todas  as  direções  do                

ambiente  esférico  de   eπ2 :   N1  para  a  DN  e  DL;   N2   para  DT;   N3   para  DL  e  DS;   N4  para  DO;  e                        

DS   N5  e  para  DP.  O  segundo  aspecto  observado  é  que  os  referentes  discursivos  proeminentes                 

da  eventualidade,  que  representam  o  actante  ( m )  e  ações  executadas  por  ele  ( h ,   l  e   n ),                  

participam,  mesmo  que  isoladamente,  de  todas  as  equações  de  navegação.  Isso  configura              

proeminência  também  à  todas  essas  possíveis  orientações  espaciais   eπ2 .  Se  houvesse  uma              

equação  sem  a  participação  de  pelo  menos  um  desses  referentes  relevantes,  a  navegação               

espacial   descrita   por   ela   teria   menos   proeminência   e   menor   probabilidade   de   ser   executada.   

A  proeminência  das  cinco  equações  de  navegação  de   eπ2  demonstram,  então,  que              

neste  segmento  fílmico  360º  podemos  ser  orientados  simultaneamente  para  todas  as  direções              

do  ambiente  360º.  Formalizamos  isso  através  da  Equação  de  Navegação  Preferida,  ou  ENP,               

da   eventualidade,   que   é   listada   na   ERDF360   abaixo   das   equações   de   navegação.     

N1 ,    N2 ,    N3 ,    N4 ,    N5    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    m ,    y    ( Neπ2 )   

Na  ENP  do  segundo  segmento  fílmico,  marcada  como   Neπ2 ,  as  equações  de              

navegação  da  segunda  eventualidade  indicam  que  a  orientação  de  navegação  preferida  é  para               

todas  as  direções.  Assim,  essa  informação  sobre  a  exploração  do  ambiente  passa  a  compor  o                 

contexto  semântico  desse  segmento  e  do  discurso  fílmico  que  está  em  constante  atualização               

durante  a  fruição  do  filme  360º.  Entendemos,  então,  que  a  proposta  dessa  segunda               

eventualidade  é  justamente  de  “convocar”  o  visitante  a  explorar  a  Ocupação  Mauá,  que  o                

cercará   ao   longo   da   experiência   de   visualização   do   filme   360º   em   questão.   

Para  finalizar  essa  apresentação  da  ERDF360,  é  importante  ressaltar  que,  em   eπ2 ,  é               

possível  inferir  o  predicado   convocação  mesmo  observando  apenas  a  DN.  Afinal,  os              
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componentes  que  participam  do  processo  de  inferência  da  segunda  eventualidade  podem  ser              

observados  nessa  direção.  Porém,  se  o  visitante  não  explorar  o  ambiente  esférico  desse               

segmento  fílmico,  ele  deixará  de  perceber  certos  referentes  discursivos  que  fornecem             

informações  que  podem  ser  agregadas  ao  contexto  semântico  do  filme,  como,  por  exemplo,  a                

locação  do  plano  360º  em  questão,  que  representa  uma  área  externa  do  prédio  com  seis                 

andares,  marcado  como   y .  No  decorrer  do  filme,  podemos  perceber  que  essa  é  a  área  de  lazer                   

da  Ocupação  Mauá.  Abordamos  mais  sobre  a  percepção  das  locações  dos  planos  360º  no                

próximo   capítulo.   

Aplicamos  essa  primeira  etapa  metodológica  da  Teoria  de  Representação  do  Discurso             

Fílmico  Segmentado  (WILDFEUER,  2014),  adaptada  aqui  para  os  filmes  360º,  no  trecho  de               

introdução  do  filme  “Ocupação  Mauá”  no  próximo  capítulo.  Com  base  na  lógica  do  conteúdo                

da  informação  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003),  fazemos  a  transcrição  dos  planos  360º  para               

a  linguagem  verbal  e,  em  seguida,  formalizamos  as  eventualidades  inferidas  através  das              

ERDF360.     

Com  a  descrição  das  ERDF360,  refletimos  e  demonstramos  como  recursos  e  modos              

semióticos  são  utilizados  e  combinados  de  modo  a  fornecer  informações  para  a  inferência  das                

eventualidades  e  para  a  orientação  espacial  pelos  ambientes  esféricos  do  filme.  Essa  primeira               

etapa  da  análise  fílmica  proporciona  uma  melhor  compreensão  de  estratégias  e  técnicas  para  o                

recurso  de  vídeo  360º  que  podem  direcionar  a  atenção  do  visitante  pelo  filme.  No  tópico  2.3,                  

no  capítulo  a  seguir  nos  aprofundamos  nas  questões  que  envolvem  a  orientação  espacial  no                

trecho  analisado.  A  segunda  parte  da  análise  é  demonstrada  no  capítulo  3,  após  a  apresentação                 

da  lógica  do  empacotamento  de  informação  e  atualização  do  discurso  (ASHER  e              

LASCARIDES,   2003),   que   a   conduz,   discutida   no   mesmo   capítulo.       
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2   ANÁLISE   SEMÂNTICA   DO   FILME   “OCUPAÇÃO   MAUÁ”     

Neste  capítulo,  apresentamos  a  primeira  etapa  da  análise  semiótica  do  filme  360º              

“Ocupação  Mauá”.  Parte  da  análise  consiste  na  identificação  e  transcrição  das  eventualidades              

do  filme  para  a  forma  lógica  do  discurso.  Como  vimos  no  capítulo  anterior,  a  descrição  das                  

Estruturas  de  Representação  do  Discurso  Fílmico  360º  (ERDF360)  das  eventualidades            

analisadas  também  nos  permite  calcular  os  fluxos  de  navegação  espacial  conforme  a              

interpretação  pragmática  preferida  (ASHER  E  LASCRIADES,  2003).  Esses  fluxos  de            

navegação  podem  ser  ativados  pelo  visitante  de  filme  360º  ao  interagir  com  a  composição                

audiovisual.  Dessa  forma,  no  final  do  capítulo  discutimos  como  os  referentes  discursivos  das               

eventualidades   analisadas   cumprem   o   papel   de   orientação   espacial.     

 Conforme  explicamos  no  capítulo  anterior,  as  especificidades  dos  vídeos  360º             

exigem  a  adaptação  das  Estruturas  de  Representação  do  Discurso  Fílmico  (ou  ERDF)  para  as                

ERDF360.  Dessa  maneira,  temos  condições  de  descrever  e  computar  a  forma  lógica  do               

discurso  dos  segmentos  dos  filmes  esféricos  e,  através  dela,  refletir  sobre  a  participação  dos                

referentes   de   navegação   no   processo   interpretativo   de   filmes   360º.     

O  primeiro  passo  para  realização  da  análise  foi  a  seleção  de  um  trecho  do                

documentário  “Ocupação  Mauá”.  Optamos  por  analisar  a  introdução  do  filme  pois             

consideramos  que  esse  momento  inicial  da  visualização  de  filmes  360º  é  propício  e               

fundamental  para  envolver  e  preparar  o  espectador  para  conhecer  a  história  que  será  contada                

e,  até  mesmo,  engajá-lo  a  prosseguir  com  a  experiência.  Como  vídeos  360º  ainda  não  são                 

consumidos  em  larga  escala  é  indicado  que  o  visitante  esteja  minimamente  orientado  ou               

familiarizado  com  a  experiência  que  está  por  vir  logo  nos  momentos  iniciais.  “Onde  estou?                

Para  que  estou  aqui?  Para  onde  devo  olhar?  Devo  buscar  algo?”  Um  visitante  que  conseguir                 

responder  a  essas  perguntas  nos  momentos  iniciais  do  filme  muito  provavelmente  terá  uma               

experiência   significativa   durante   a   visualização.   

A  introdução  de  “Ocupação  Mauá”  corresponde  aos  primeiros  1  minuto  e  42  segundos               

do  filme.  É  composta  por  nove  planos  360º,  que  incluem  imagens  internas  e  externas  da                 

ocupação,  personagens,  depoimentos,  locução  em   off ,  imagens,  sons  do  ambiente,  cenas             

aéreas,   trilha   sonora   e   o   título   animado   do   filme.   Este   último   marca   o   final   da   introdução.  
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2.1   Transcrição   dos   planos   do   filme   para   a   linguagem   verbal   

O  segundo  passo  da  análise  é  a  transcrição  para  a  linguagem  verbal  de  cada  um  dos                  

nove  primeiros  planos  de  “Ocupação  Mauá”.  Como  vimos  no  capítulo  anterior,  esse  processo               

de  “tradução”  (BALDRY  e  THIBAULT,  2006)  do  conteúdo  audiovisual  360º  do  filme  é               

realizado  em  uma  tabela  adaptada  para  a  transcrição  de  imagens  360º.  Além  dos  campos                

específicos  para  a  descrição  da  imagem,  da  faixa  de  áudio,  da  linguagem  falada  e  da  música,                  

que  são  percebidos  nos  segmentos  de  filmes,  a  tabela  adaptada  para  vídeos  360º  possui  uma                 

divisão  interna  para  a  descrição  desses  componentes  de  acordo  com  as  direções  específicas  do                

ambiente  360º  onde  são  percebidos:  direção  oeste  (DO),  direção  norte  (DN),  direção  leste               

(DL),  direção  piso  (DP),  direção  sul  (DS),  e  direção  teto  (DT).  As  orientações  para  este                 

primeiro  processo  de  transcrição  foram  feitas  no  tópico  1.5.  A  seguir,  estão  ordenadas  as                

tabelas  de  descrição  em  linguagem  verbal  dos  primeiros  nove  planos  360º  do  filme               

“Ocupação   Mauá”.   
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Figura   10:   Transcrição   do   primeiro   plano   do   filme   “Ocupação   Mauá”   para   a   linguagem   verbal   

  

  
Fonte:   Autor   
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Figura   11:   Transcrição   do   segundo   plano   do   filme   “Ocupação   Mauá”   para   a   linguagem   verbal   

  

  
Fonte:   Autor   
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Figura   12:   Transcrição   do   terceiro   plano   do   filme   “Ocupação   Mauá”   para   a   linguagem   verbal   

  

  
Fonte:   Autor   
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Figura   13:   Transcrição   do   quarto   plano   do   filme   “Ocupação   Mauá”   para   a   linguagem   verbal   

  

  
Fonte:   Autor   

    



68   

Figura   14:   Transcrição   do   quinto   plano   do   filme   “Ocupação   Mauá”   para   a   linguagem   verbal   

  

  
Fonte:   Autor   
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Figura   15:   Transcrição   do   sexto   plano   do   filme   “Ocupação   Mauá”   para   a   linguagem   verbal   

  

  
Fonte:   Autor   
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Figura   16:   Transcrição   do   sétimo   plano   do   filme   “Ocupação   Mauá”   para   a   linguagem   verbal   

  

  
Fonte:   Autor   
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Figura   17:   Transcrição   do   oitavo   plano   do   filme   “Ocupação   Mauá”   para   a   linguagem   verbal   

  

  
Fonte:   Autor   
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Figura   18:   Transcrição   do   nono   plano   do   filme   “Ocupação   Mauá”   para   a   linguagem   verbal   

  

  
Fonte:   Autor   
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2.2   Estruturas   de   Representação   do   Discurso   Fílmico   360º     

Após  a  transcrição  dos  planos  do  filme  para  a  linguagem  verbal,  seguimos  para  a                

terceiro  passo  da  análise,  a  saber,  a  elaboração  das  Estruturas  de  Representação  do  Discurso                

Fílmico  360º  (ou  ERDF360),  tema  do  tópico  1.5  do  capítulo  anterior.  Corresponde  à               

transcrição  do  conteúdo  dos  segmentos  do  filme  para  a  forma  lógica  do  discurso  utilizando  a                 

lógica  do  conteúdo  da  informação,  assim  como  as  ERDF  (WILDFEUER,  2014).             

Apresentamos  a  lógica  do  conteúdo  da  informação  e  o  método  de  descrição  das  ERDF  no                 

tópico  1.4.  Nessas  estruturas  de  representação,  especificamos  os  referentes  discursivos            

percebidos  nos  segmentos  fílmicos  e  demonstramos,  através  de  equações  lógicas  não             

monotônicas,  como  eles  podem  ser  acionados  no  processo  de  inferência  das  eventualidades              

que  compõem  a  estrutura  discursiva  do  filme.  Para  cada  segmento  fílmico,  ou  eventualidade,               

identificado  no  filme  analisado,  é  descrita  uma  ERDF,  com  o  objetivo  de  demonstrar  o                

processo   de   inferência   da   eventualidade   através   da   forma   lógica.   

Na  análise  da  forma  lógica  de  filmes  360º,  a  descrição  das  ERDF360  é  uma  atividade                 

ainda  mais  trabalhosa  por  se  tratar  de  um  ambiente  esférico.  Assim  como  nas  tabelas  de                 

transcrição  para  linguagem  verbal,  incorporamos  campos  específicos  dentro  das  ERDF360            

para  cada  uma  das  6  direções  do  ambiente  360º.  Com  essa  adaptação,  torna-se  possível                

expressar,  nas  estruturas,  a  distribuição  dos  referentes  discursivos  e  as  implicações  da              

composição  audiovisual  esférica  dos  segmentos  fílmicos.  Isso  nos  permite  investigar  também             

como  os  referentes  discursivos  podem  orientar  a  atenção  do  visitante  pelo  ambiente  esférico.               

Por  exemplo,  se  os  componentes  discursivos  que  precisam  ser  percebidos  e  relacionados  para               

a  inferência  de  uma  eventualidade  estão  principalmente  na  direção  sul  (DS)  do  segmento  do               

vídeo  360º,  se  faz  necessário  a  presença  de  referentes  de  navegação  nas  demais  direções  que                 

podem   promover   a   orientação   espacial   do   visitante   para   a   direção   a   direção   sul.     

Portanto,  nas  ERDF360,  além  de  demonstrar  os  componentes  discursivos  e  as             

equações  lógicas  para  inferência  das  eventualidades,  especificamos  os  referentes  de            

navegação  e  as  equações  lógicas  não  monotônicas  de  orientação  espacial  dos  segmentos  360º.               

Assim,  podemos  demonstrar  através  da  forma  lógica  como  os  referentes  de  navegação              

contribuem  para  os  processos  de  inferência  em  relação  à  orientação  espacial  do  visitante.  O                

processo   para   a   adaptação   das   ERDF360   foi   descrito   em   detalhes   no   tópico   1.5.1.   



74   

Antes  de  apresentarmos  as  ERDF360  da  introdução  do  filme  “Ocupação  Mauá”,  vale              

ressaltar  que  as  eventualidades  descritas  nas  estruturas  não  são  marcadas  pelo  início  e  fim  dos                

planos  360º,  como  foi  na  transcrição  para  linguagem  verbal  da  etapa  anterior.  Os  segmentos                

fílmicos  são  marcados  pela  possibilidade  de  inferência  de  um  evento  significativo  a  partir  de                

sua  visualização.  Esses  eventos  significativos  inferidos  com  a  visualização  dos  segmentos             

fílmicos  são  as  eventualidades,  ou  cláusulas,  que  compõem  a  estrutura  discursiva  do  filme.               

Trata-se  da  menor  unidade  do  discurso  que  forma  uma  proposição  (HALLIDAY  e              

MATTHIESSEN,  2004;  ASHER  e  LASCARIDES,  2003)  ou  uma  uma  unidade  sintagmática             

multimodal  (WILDFEUER,  2014;  BATEMAN,  2016).  No  capítulo  3,  vemos  que  as             

eventualidades,  como  enunciados  do  discurso,  são  conectadas  por  relações  retóricas  para             

resolver   outras   formas   de   subespecificação   semântica   (ASHER   e   LASCARIDES,   2003).   

Como  ressaltamos  na  tópico  1.4,  em  um  único  plano  do  filme  podemos  inferir  várias                

eventualidades,  assim  como  uma  eventualidade  pode  ser  inferida  com  a  visualização             

sequencial  de  vários  planos .  No  trecho  analisado  neste  trabalho,  identificamos            61

eventualidades  que  contêm  dois  e  até  três  planos,  e  planos  únicos  que  participam  de  duas                 

eventualidades.   

As  eventualidades,  durante  a  análise,  são  descritas  e  especificadas  pelo  pesquisador  a              

partir  da  experiência  de  visualização  do  trecho  do  filme  e,  também,  da  revisão  das  tabelas  de                  

transcrições  dos  planos  para  linguagem  verbal.  Entende-se  que  as  eventualidades  apresentadas             

nessa  pesquisa  também  são  inferências  de  um  processo  interpretativo,  ou  seja,  certezas              

revogáveis  que  podem  ser  alteradas  com  novas  informações.  Sistematizamos  com  mais             

detalhes  o  processo  de  interpretação  de  filmes  e  a  Teoria  da  Representação  do  Discurso                

Segmentado   no   capítulo   anterior,   respectivamente.   

Retomando  o  processo  de  descrição  das  ERDF360,  durante  a  revisão  das  tabelas  de               

transcrição  do  filme  para  linguagem  verbal  buscamos  identificar  os  referentes  discursivos  que              

podemos  perceber  nos  segmentos  fílmicos.  Para  cada  um  dos  eventos  significativos  inferidos              

neste  processo,  descrevemos  uma  estrutura  ERDF360  para  especificar  seus  componentes            

61  Uma   eventualidade   pode   ser   enunciada   por   uma   sequência   de   planos   curtos,   como   resultado   da   utilização   de   
recursos   do   submodo   semiótico   de   edição   de   vídeo.   Além   disso,   um   único   plano   sequência   de   um   filme   pode   
conter   inúmeras   eventualidades.   Um   filme   inteiro   pode   ser   apresentado   em   um   único   plano   sequência.     
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discursivos  e  para  descrever  a  forma  lógica  do  processo  de  inferência  da  eventualidade  e  da                 

orientação   de   navegação   do   visitante.     

2.2.1   Primeira   eventualidade   -    eπ1   

A  ERDF360  abaixo  corresponde  a  primeira  eventualidade,  marcada  como   eπ1 ,  que             

compõe  a  estrutura  do  discurso  do  filme.  Ela  demonstra  logicamente  que  o  predicado               

“preparação”  pode  ser  inferido,  ao  longo  da  visualização  do  primeiro  plano  do  documentário,               

marcando   assim   o   primeiro   segmento   fílmico.   

Figura   19:   ERDF360   da   primeira   eventualidade   do   filme   “Ocupação   Mauá”,    eπ1   

  

Fonte:   Autor   

eπ1    =    preparação   

  

[a][9s]   9   beeps,   um   por   segundo   ( c )   
[v][d1][D2][9s][M]   Contador   regressivo   animado   de   10   a   2   ( b )   
[v][D8][9s]   Fundo   preto   ( a )   
[t]   00:00   a   00:09   -   09   segundos   

  
c,   a    |∼   navegação   para   todas   as   direções,   notar    b     ( N1 )   
c,   a,   b    |∼   navegação   para   DN,   notar    b    ( N2 )   
N2     |∼   navegação   para   DN,   notar    b    ( Neπ1 )   

  
b,   c     |∼    preparação    ( eπ1 )   

Direção   Oeste   (DO)   Direção   Norte   (DN)   Direção   Leste   (DL)   

[v]   Fundo   preto   ( a )   
  

[v][d1]   Contador   regressivo   animado   de   10   a   2   ( b )   
[v]   Fundo   preto   ( a )   

[v]   Fundo   preto   ( a )   

Direção   Piso   (DP)   Direção   Sul    (DS)   Direção   Teto   (DT)   

[v]   Fundo   preto   ( a )   [v]   Fundo   preto   ( a )   [v]   Fundo   preto   ( a )   



76   

Nas  ERDF360,  os  referentes  discursivos  percebidos  na  modalidade  visual   [ v ]  são             

listados  nos  quadros  de  direção  da  estrutura,  rotulados  com  uma  letra  específica   ( x )  e                

marcados  de  acordo  com  sua  distância   [dx] .  Como  discutimos  no  tópico  1.5,  esses  quadros                62

de  direção  são  incorporados  às  estruturas  ERDF360  para  especificar  as  posições  e              

proeminência  ( salience )  dos  componentes  no  ambiente  esférico  do  filme.  É  o  caso,  por               

exemplo,  do  referente  discursivo  “ [ v ]  Fundo  preto  ( a ) ”  que  preenche  todo  o  ambiente  esférico                

e,   por   isso,   sua   notação   é   feita   em   todos   os   quadros   de   direção   da   ERDF360   de    eπ1 .     

A  depender  do  contexto  semântico  do  filme  naquele  momento  específico,  a  presença              

de  um  referente  discursivo  em  todas  as  direções  demonstra  proeminência  em  relação  aos               

outros  componentes  da  eventualidade.  A  distância  do  referente  discursivo   a  não  é              

especificada  com  o  marcador   [dx] ,  pois  a  cor  preta  preenchendo  toda  uma  tela  pode                

configurar   um   fundo   infinito   à   cena   ou   até   mesmo   a   ausência   de   um   cenário.   

Já  o   referente  discursivo  “ [v][d1]  Contador  regressivo  animado  (b) ”  foi  anotado  apenas              

no  quadro  da  direção  norte  (ou  DN)  para  demonstrar  que  é  onde  fica  o  ponto  específico  que                   

ocupa  no  ambiente  esférico.  A  distância  de   b  foi  descrita  como   [d1]  pois  o  referente                 

discursivo   pode   ser   percebido   como   estando   entre   um   e   dois   metros   da   posição   da   câmera.   

Os  quadros  de  direção  da  ERDF360  de   eπ1   demonstram  que  apenas  os  referentes   a  e                 

b  compõem  a  modalidade  visual   [ v ]   da  primeira  eventualidade.  Na  modalidade  auditiva   [ a ]  de                

eπ1 ,  podemos  perceber  o  referente  discursivo  “ [ a ][9s]  9  beeps,  um  por  segundo  ( c ) ”  que,  por                 

não  ser  percebido  como  vindo  de  uma  direção  específica ,  ele  é  descrito  diretamente  no                63

quadro   principal   ERDF360.     

No  quadro  principal  da  ERDF360,  abaixo  dos  quadros  de  direção,  os  referentes              

discursivos  da  modalidade  visual,  já  listados  e  que  participam  dos  processos  de  inferência  da                

eventualidade  e  de  orientação  espacial  do  visitante,  são  descritos  novamente  com  mais              

detalhes.  Por  exemplo,  os  referentes  “ [ v ][d1][D2][9s][M]  Contador  regressivo  animado  de  10             

a  2  ( b ) ”  e  “ [v][D8][9s]  Fundo  preto  ( a ) ”  são  novamente  apresentados,  mas  agora  com  as                 

marcações  de:  suas  dimensões  no  ambiente  360º  -   [D2]   para  até  2%  do  ambiente  esférico  e                  

[D8]  para  mais  de  50%  -,  o  tempo  em  que  podem  ser  percebidos  na  fruição  do  filme  -   [10s]                     

62  O   método   para   classificação   dos   referentes   discursivos   de   acordo   com   suas   distâncias   relativas   à   câmera   é   
descrito   no   tópico   1.5.   
63  Existe   a   possibilidade   de   captar   e   editar   áudio   espacial   para   vídeos   360º,   o   que   permite   posicionar   a   origem   
dos   sons   em   pontos   específicos   do   ambiente   esférico.   Esse   recurso   não   foi   utilizado   no   filme   “Ocupação   Mauá”.   
Algumas   das   possibilidades   do   uso   do   áudio   espacial   em   vídeos   360º   foram   discutidas   no   tópico   1.5   anterior,   
embora   não   faça   parte   do   objeto   empírico   da   pesquisa.   
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para  10  segundos  -,  e,  no  caso  do  contador  regressivo ( b ) ,  de  que  é  um  componente                 

discursivo  que  possui  movimento   [M] .   No  fim  dessa  lista  de  referentes  discursivos,  temos               64

também  a  marcação  da  cronometragem  e  do  tempo  de  duração  total  da  eventualidade               

representada:   [t]  00:00  a  00:09  -  9  segundos  .  Com  essas  informações,  é  possível  refletir  sobre                 

a  proeminência  dos  referentes  discursivos  e  algumas  implicações  da  composição  audiovisual             

esférica   do   segmento   fílmico.     

Abaixo  da  listagem  e  descrição  formal  dos  referentes  discursivos,  temos  as  equações              

lógicas  de  navegação  espacial,  que  formalizam  como  o  visitante  pode  ser  orientado  a  partir  da                 

experiência  de  visualização  do  segmento  fílmico.  As  equações  de  navegação  demonstram             

como  os  componentes  discursivos  da  eventualidade  podem  ser  relacionados  -  uns  aos  outros               

e/ou  ao  contexto  semântico  -  para  orientar  a  atenção  do  visitante  para  diferentes  direções  do                 

ambiente  esférico.  Essas  equações  são  rotuladas  com   Nx .  Os  referentes  discursivos  que              

participam  dessas  equações  de  orientação  espacial  são  considerados  também  referentes  de             

navegação.   Na   ERDF360   de    eπ1 ,    identificamos   duas   equações   de   navegação,    N1    e    N2 .   

c,   a    |∼   navegação   para   todas   as   direções,   notar    b     ( N1 )   

Na  primeira  equação  lógica  de  navegação  espacial  de   eπ1 ,  relacionamos  apenas  os              

referentes  discursivos:  som  dos  9  beeps   ( c )   e  o  fundo  preto   ( a ) .  Podemos  ser  orientados  a                  

navegar  pelo  ambiente  em  busca  da  origem  do  som   c  para  desvendar  o  que  está  acontecendo                  

naquele  instante  da  experiência  de  visualização  (GÖDDE  et  al.,  2018).  Percebemos   c   como               

vindo  de  todas  as  direções  simultaneamente.  Dado  que  quase  todo  o  ambiente  está  preenchido                

com   a ,  e  ao  relacionarmos  esses  dois  referentes  de  navegação,  não  somos  orientados  para                

nenhum  ponto  específico  do  ambiente.  Por  isso,  consideramos  que  eles  podem  nos  guiar  por                

todas   as   direções   disponíveis.     

Durante  a  exploração  do  ambiente  esférico  em  busca  da  origem  de   a ,  podemos               

perceber  o  contador  regressivo   ( b )  na  DN.  Uma  vez  que  o  referente  discursivo   b  é  percebido  e                   

relacionado   à    c    e    a ,   uma   segunda   orientação   de   navegação   pode   ser   inferida.   

c,   a,   b    |∼   navegação   para   DN,   notar    b    ( N2 )   
  

Ao  notarmos  que   c   está  em  sincronia  com   b ,  e  que  no  resto  do  ambiente  há  apenas  a  -                     

que  pode  ser  percebido  contextualmente  como  representando  a  ausência  de  referentes,  para              

64  O   movimento   dos   referentes   discursivos,   a   depender   da   configuração   da   composição   visual,   pode   atrair   
atenção   do   visitante   e   indicar   o   ponto   de   interesse   da   cena   360º   (GÖDDE   et   al.,   2018).   
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além  de  um  paratexto  (preâmbulo),  ou  um  vazio  - podemos  inferir  que  os  beeps  ( c )  pertencem                  

ao  contador  regressivo  ( b ).  A  segunda  equação  de  navegação,   N2 ,  demonstra  então  que  ao                

inferirmos  essa  relação  entres  seus  referentes  de  navegação,  no  contexto  semântico  “de  algo               

acontecerá  após  o  encerramento  da  contagem  regressiva”,  somos  orientados  a  nos  manter              

observando    b     na   DN.     

Após  o  levantamento  das  equações  de  navegação,  é  realizada  a  elaboração  da  equação               

de  navegação  preferida  (ou  ENP)  da  eventualidade.  Em  meio  às  várias  possibilidades  de              

orientação  que  podem  haver  nas  composições  audiovisuais  esféricas  dos  segmentos  fílmicos,             

a  ENP  demonstra  a(s)  principal(is)  direção(ões)  e  o(s)  ponto(s)  de  interesse  para  onde  o                

visitante  pode  ser  direcionado  durante  a  experiência  de  visualização.  Entendemos  que  as  ENP               

devem  orientar  nossa  atenção  aos  referentes  discursivos  que  precisam  ser  percebidos  e              

relacionados  para  inferirmos  o  evento  significativo  necessário  para  interpretar  o  filme  360º.  A               

seguir   temos   a   ENP   da   primeira   eventualidade,    Neπ1 .   

N2     |∼   navegação   para   DN,   notar    b    ( Neπ1 )   

A  equação  de  navegação  preferida   Neπ1   demonstra  que  a  principal  direção  para  a  qual                

podemos  ser  orientados  com  a  visualização  do  primeiro  segmento  do  filme  é  a  DN  e  o  ponto                   

de  interesse  da  eventualidade  é  o  contador  regressivo  ( b ).  O  favoritismo  dessa  ENP  é                

sustentado  pelas  equações  lógicas  de  navegação   N1  e   N2  e  por  outros  fatores  relacionados  à                 

proeminência  dos  referentes  visuais  na  composição  do  ambiente  audiovisual  esférico.  Um             

desses  fatores  é  a  presença  do  componente  discursivo   b  no  centro  da  DN  durante  o  primeiro                  

segmento  do  filme,  ele  está  localizado  justamente  na  direção  inicial  de  visualização  (DIV)  dos                

filmes  360º  (GÖDDE  et  al.,  2018).  Assim,  provavelmente  começamos  a  visualização  do  filme               

percebendo    b .     

Se  começássemos  explorando  as  outras  direções  do  ambiente  esférico,  a  presença             

apenas  do  fundo  preto  ( a )  e  a  percepção  dos  sons  dos  beeps  ( c )  nos  levariam  a  prosseguir                   

navegando  em  busca  de  algum  ponto  de  interesse,  o  que  poderia  nos  levar  a  perceber   b ,                  

conforme  expresso  pela  equação   N1 .  Isso  indica  uma  proeminência  de   b  em  detrimento  de                

outros  referentes  discursivos  e  atesta   N2  como  participante  da  equação  lógica  de  navegação               

favorita,   Neπ1 ,  e  que  provavelmente  será  raciocinada  por  nós  durante  a  fruição  de   eπ1 .  Além                 

disso,  contribui  para  tal  predicação  o  conhecimento  cultural  de  que  “algo  acontece  quando  um                

contador  regressivo  encerra  a  contagem”,  agregando,  portanto,  informações  ao  contexto            
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semântico  de  forma  que  podemos  nos  manter  atentos  a   b   durante  a  interpretação  do  primeiro                 

segmento   fílmico.     

Outro  ponto  importante  demonstrado  pela   Neπ1   é  uma  maior  probabilidade  do             

visitante  estar  com  sua  atenção  voltada  à  DN  no  momento  da  transição  para  o  segmento                 

fílmico  subsequente.  Consideramos  que  cada  segmento  de  um  filme  360º,  e  também  de  cada                

plano  360º,  tem  um  ponto  de  entrada  favorito  -  a  direção  por  onde  o  visitante  provavelmente                  

começa  a  visualização  -  e  um  ponto  de  saída  favorito  -  a  direção  por  onde  o  visitante                   

provavelmente  encerra  a  visualização  (BRILLHART,  2016).  Portanto,  o  ponto  de  saída             

favorito  de  um  segmento  fílmico,  que  é  marcado  pela  sua  ENP,  é  o  ponto  de  entrada  favorito                   

do   segmento   seguinte.     

Por  isso,  entendemos  que  os  referentes  de  navegação  cumprem  o  papel  de  guiar  o                

visitante  ao  que  Brillhart  (2016)  chama  de  pontos  de  interesse  (ou  PDI  ou   POIs ).  Segundo  a                  65

autora,  saber  exatamente  quais  são  os  PDIs  dos  planos  360º  e  montar  o  filme  prevendo  os                  

pontos  de  entrada  e  saída  de  modo  que  orientem  a  atenção  do  visitante  para  os  PDIs,  torna  as                    

transições  entre  os  “mundos”  mais  natural  (BRILLHART,  2016).  A  partir  disso,  a  autora               

introduziu  o  método  de  edição  experimental  probabilística  (ou  EEP),  afirmando  que  os              66

pontos  de  interesse  proeminentes  em  duas  cenas  360º  consecutivas  devem  estar  alinhados              

para   apresentar   ao   visitante   o   elemento   relevante   seguinte.     

A  imagem  a  seguir  ilustra  como  a  movimentação  do  POI  pelas  direções  do  ambiente                

ao  longo  da  fruição  do  primeiro  plano  360º  ( World  A )  orienta  a  atenção  do  visitante  para  o                   

POI   do   plano   seguinte   ( World   B ).   

    

65  No   original:    Points   of   interest   (POIs).    T.A.   
66  No   original:    Probabilistic   Experiential   Editing   (PPE) .   T.A.   
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Figura   20:   Demonstração   dos   pontos   de   entradas   e   saídas   em   uma   transição   entre   planos   360º   

  
Fonte:   Brillhart   (2016)   

A  partir  da  ERDF360  do  segundo  segmento  fílmico,  passamos  a  pontuar  os  pontos  de                

entrada  favoritos  dos  segmentos  com  a  repetição  da  ENP  do  segmento  anterior.  Essa               

informação  contribui  para  inferirmos  quais  podem  ser  os  referentes  discursivos  proeminentes             

do  segmento  e  para  verificar  se  o  filme  analisado  utiliza  a  EEP  a  fim  de  tornar  as  transições                    

entre   os   segmentos   mais   naturais   para   o   visitante.     

Retomando  a  descrição  da  ERDF360  do  primeiro  segmento,  na  linha  final  da  estrutura               

é  apresentada  a  equação  lógica  não  monotônica  de  inferência  da  eventualidade,  assim  como               

nas  ERDF  de  Wildfeuer  (2014)  apresentadas  no  tópico  1.4.  A  seguir,  temos  a  equação  lógica                 

de   inferência   da   primeira   eventualidade   ( eπ1 ).   

b,   c     |∼    preparação    ( eπ1 )   

Ao  relacionarmos  os  componentes  discursivos   b  e   c  associados  ao  contexto  de  início               

da  visualização  do  filme  e  ao  conhecimento  do  que  é  um  contador  regressivo  ativo  e  de  que                   
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algo  pode  acontecer  quando  este  chegar  a  zero,  podemos  inferir  que  o  predicado  do  evento                 67

significativo  de   eπ1  é   preparação .  O  contador  regressivo  anuncia  que  o  visitante  deve  se                

preparar   para   o   começo   de   algo   que   será   revelado   após   a   contagem.   

Após  a  descrição  da  equação  lógica  de  inferência  do  evento  significativo  na  última               

linha  da  ERDF360  do  segmento  fílmico,  associamos  a  eventualidade  ao  seu  predicado  na               

primeira  linha  da  ERDF360.  Em   eπ1 ,  portanto,  o  predicado  que  marca  o  enunciado  da                

eventualidade   é   “preparação”.   

eπ1    =    preparação   

  

Na  apresentação  de   eπ1  fizemos  uma  apresentação  da  ERDF360  para  esclarecer  o              

processo  de  descrição  das  estruturas  e  de  como  elas  devem  ser  interpretadas.  Visando  o                

objetivo  deste  trabalho,  na  descrição  das  ERDF360  dos  segmentos  fílmicos  seguintes  vamos              

priorizar  as  reflexões  sobre  os  referentes  de  navegação  e  equações  lógicas  de  orientação               

espacial,  assim  como  o  processo  de  inferência  das  eventualidades.  Uma  descrição  detalhada              

do   processo   de   notação   de   todas   as   ERDF360   demandaria   mais   tempo.     

2.2.2   Segunda   eventualidade   -     eπ2   

O  início  do  segundo  segmento  fílmico  é  marcado  pela  transição  em  fusão  entre  o                68

primeiro  e  segundo  plano  do  filme.  O  final  da  segunda  eventualidade  é  marcado  pelo  início                 

do  depoimento  de  um  rapaz  nos  segundos  finais  do  segundo  plano.  Essa  voz  que  se  sobrepõe                  

à  imagem  do  segundo  plano  é  percebida,  inicialmente,  apenas  pela  voz  na  modalidade  sonora.                

Nessa  eventualidade,  notamos  que  ao  relacionarmos  os  componentes  discursivos  de  sua             

composição  audiovisual  esférica   somos  convidados  a  explorar  o  ambiente  navegando  por             

todas  a  direções.  A  ERDF360  de   eπ2  do  filme  foi  brevemente  descrita  no  tópico  1.5  para                  

exemplificar   como   adaptamos   metodologia   da   TRDFS.     

67  O   predicado   aqui   é   a   descrição   em   uma   única   palavra   do   evento   significativo   da   eventualidade.   
68  Termo   utilizado   para   as   transições   com   efeito   de   opacidade   entre   planos   de   vídeo.   É   quando   uma   imagem   se   
sobrepõe   a   outra   gradativamente   suavizando   o   “corte”   entre   as   duas.     
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Figura   21:   ERDF360   da   segunda   eventualidade   do   filme   “Ocupação   Mauá”,    eπ2   

  

Fonte:   Autor   

eπ2    =    convocação   

  

[ a ]   som   ambiente   
[ a ][12s]   Grito   de   garoto:   “Luiz!   Aqui   embaixo.   Desce!   ...   Maria!   Vem,   desce!   ...   Tem   que   descer!”   ( n )     
[ v ][d1][D2][18s][M]    menino   virado   para   a   direita,   olhando   para   cima   e   gritando   ( m )   
[ v ][d1][D2][12s][M]    m    se   vira   para   a   esquerda   e   anda   para   trás   olhando   para   cima,   saindo   da   DN   e   entrando   na   DL   e   DP     ( h )   
[ v ][d1][D1][3s][M]    m    faz   gesto   de   “vem”   com   uma   das   mãos   ( l )   
[ v ][d2][D7][18s]   quatro   paredes   conectadas   sem   pintura,   tomadas   por   infiltrações,   com   tubulação   externa   improvisada   ( p )   
[ v ][d3][D3][18s]   pequeno   palco   ( u ),   
[ v ][d2][D2][18s]   objetos   de   uso   co�diano   distribuídos   pelo   horizonte   do   espaço   ( r )   
[ v ][d2][D5][18s]   pichações,   grafites   e   lambe-lambes   de   diferentes   cores   nas   paredes   ( t )     
[ v ][d3][D6][18s]   inúmeras   janelas,   abertas   e   fechadas,   com   diferentes   es�los   de   cor�na   ( s )     
[ v ][d2][D8][18s]   piso   de   cimento,   repleto   de   rachaduras   e   marcas   de   umidade   ( q )   
[ v ][d7][D3][18s]   céu   superexposto   ( x )     
[ v ][d3][D8][18s]    p ,    u ,    r ,    t ,    s ,    q ,    x    |∼   área   externa   central   de   prédio   com   seis   andares   ( y )   
[ t ]   00:09   à   00:27   -   18   segundos   

  
Neπ1     |∼   navegação   para   DN   
m ,    n ,    h     |∼   navegação   para   DN   e   DL,   notar    m ,    l ,    h ,    p ,    t ,    r ,    s     ( N1 )   
m ,    n,     l ,    p ,    s     |∼   navegação   para   DT,   notar    p ,     s ,    x ,    y    ( N2 )   
m ,    r ,    t    |∼   navegação   para   DL   e   DS,   notar    p ,    r ,    t ,    u ,    y    ( N3 )   
h,     r ,    t    |∼   navegação   para   DO   e   DS,   notar    p ,    r ,    t ,    u ,    y    ( N4 )   
n    |∼   navegação   para   DP,   notar    q ,    h    ( N5 )   
N1 ,    N2 ,    N3 ,    N4 ,    N5     |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    m ,    y    ( Neπ2 )   

  
m ,    h ,    l ,    n    |∼    convocação ( eπ2 )   

DO   DN   DL   

[ v ][d2]   paredes   sem   pintura,   tomadas   por   
infiltrações   e   com   tubulação   externa   
improvisada   ( p )   
[ v ][d2]piso   de   cimento,   repleto   de   rachaduras   e  
marcas   de   humidade   ( q )   
[ v ][d2]   objetos   de   uso   co�diano   distribuídos   
pelo   espaço   ( r ):   antena   SKY   
[ v ][d3]   janelas,   abertas   e   fechadas,   com     
diferentes   es�los   de   cor�na   ( s ).   
[ v ][d2]   pichações,   grafites   e   lambe-lambes   de   
diferentes   cores   ( t )   
[ v ][d3]   parte   de   pequeno   palco   ( u )   

[ v ][d1][M]   menino   virado   para   a   direita,   
olhando   para   cima   e   gritando   ( m )   
[ v ][d1][M]    m    faz   gesto   de   “vem”   com   uma   das   
mãos   ( l )   
[ v ][d1][M]    m    se   vira   para   a   esquerda   e   anda   
para   trás   olhando   para   cima,   saindo   da   DN   e   
entrando   na   DL   e   DP   ( h )   
[ v ][d2]    p   
[ v ][d2]    q   
[ v ][d2]    r :   mesa   de   plás�co   e   alguns   entulhos   
[ v ][d3]    s   
[ v ][d2]    t   

[ v ][d2]    p   
[ v ][d2]    q   
[ v ][d2]    r :   escada,   mesa   de   plás�co,   jarro   
[ v ][d3]    s :   uma   delas   com   luz   acesa   
[ v ][d2]    t   
[ v ][d1][M]    m    entra   na   DL   (vindo   da   DN)   
andando   para   trás,   olhando   para   cima   e   
gritando   ( h )   
[ v ][d1][M]    l   

DP   DS   DT   

[ v ][d1]    q    com   poça   d’água   
[ v ][d1]    h :   pés   de    m    dando   passos   espaçados   de   
costas   

[ v ][d3]    p   
[ v ][d2]    q   
[ v ][d3]    r :   duas   bicicletas     
[ v ][d3]    s :   duas   delas   com   luz   acesa   
[ v ][d3]    t   

[ v ][d7]   céu   superexposto   ( x )   
[ v ][d4]    p:    as   quatro   paredes   do   prédio   
conectadas   
[ v ][d4]    s :   em   grande   quan�dade   
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Alguns  aspectos  importantes  sobre  inferência  da  segunda  eventualidade,   eπ2 ,  como            

um  convite  à  exploração  são:  o  tempo  de  fruição  da  eventualidade,  a  presença  de  diferentes                 

equações  de  navegação  e  o  evento  significativo  inferido.  O  segundo  segmento  fílmico  tem  a                

duração  de  18  segundos,  é  o  segmento  com  maior  tempo  de  fruição  na  introdução  do  filme.                  

Conforme  Gödde  et  al.  (2018),  a  duração  dos  planos  360º  é  uma  das  principais  condições  para                  

que  o  visitante  perceba  os  componentes  discursivos  da  composição  audiovisual  esférica.  Os              

autores  consideram  o  tempo  de  17  segundos  como  uma  média  adequada  para  o  que  chamam                 

de  fase  de  orientação  do  visitante  (GÖDDE  et  al.,  2018).  A  fase  de  orientação  é  o  tempo                   

necessário  para  que  um  visitante  possa  explorar  e  perceber  os  PDIs  em  um  ambiente  esférico.                 

Os  autores  ainda  ressaltam  que  a  depender  da  complexidade  do  plano  360º  pode  ser                

necessário  um  tempo  de  permanência  maior  para  atender  à  fase  de  orientação  do  visitante.                

Portanto,  ao  durar  18  segundos,   eπ2  possibilita  que  o  espectador  explore  e  perceba  os                

componentes  discursivos  presentes  no  ambiente  para  que,  assim,  ele  possa  inferir  as  relações               

entre   eles.   Uma   duração   menor   poderia   comprometer   a   fase   de   orientação   nesse   segmento .   

O  segundo  aspecto  que  demonstra   eπ2   como  uma  eventualidade  e  que  nos  convoca  a                

explorá-la  são  as  equações  de  navegação  listadas  em  sua  ERDF360.  Elas  evidenciam  que  o                

visitante  pode  ser  orientado  para  diferentes  direções  durante  a  interpretação  do  segundo              

segmento   fílmico.     

Antes  da  descrição  das  equações  de  navegação  de   eπ2 ,  é  importante  considerar  o               

ponto  de  entrada  favorito.  Para  isso,  inserimos  na  ERDF360  de   eπ2  a  ENP  de   eπ1 ,   Neπ1 .                  

Como  já  afirmamos,  a  repetição  da  ENP  da  eventualidade  anterior  demonstra  qual  é  o                

provável  ponto  de  entrada,  ou  direção  inicial  de  visualização,  no  segmento  fílmico  que  está                

sendo  analisado.  Assim,  podemos  considerar  que  os  referentes  discursivos  inscritos  nela             

podem  ser  os  primeiros  a  serem  percebidos  como  pontos  de  interesse  e  também  que  a                 

navegação   espacial   na   eventualidade   em   questão   pode   ser   iniciada   a   partir   dessa   direção.     

No  segmento  fílmico  em  questão,  inferimos  através  da   Neπ1   que  o  ponto  de  entrada                

favorito  em   eπ2   é  a  direção  norte  (DN).  É  provável  que  o  primeiro  referente  discursivo                 

percebido  seja  o  menino  ( m )  posicionado  no  meio  dela.  Além  do  posicionamento  no  ponto  de                 

entrada  favorito  de   eπ2 ,  sua  proximidade  com  câmera   [d1]  e  o  fato  de  ser  o  único  referente                   

que  se  movimenta  no  segundo  segmento   [M] ,  também  atestam  a  proeminência  de   m  em                

relação   aos   demais   referentes   discursivos.     

[ v ][d1][D2][18s][M]   menino   virado   para   a   direita,   olhando   para   cima   e   gritando   ( m )   
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Retomando  a  descrição  das  equações  de  navegação  de   eπ2 ,  a  equação   N1  mostra  que                

ao  mantermos  nossa  atenção  no  garoto  ( m )  que  está  gritando  ( n )  e  acompanharmos  sua                

movimentação  ( h )  pelo  ambiente  esférico,  podemos  ser  orientados  a  navegar  pelas  DN  e  DL.                

Com  essa  navegação  ensejada  pela  composição,  podemos  perceber,  além  dos  próprios             

componentes  de  navegação  que  são  relacionados  em   N1 ,  os  gestos  ( l )  realizados  pelo  garoto,                

as  paredes  ( p )  com  as  pichações  ( t ),  os  objetos  de  uso  cotidiano  ( r )  encostados  nelas  e  as                   

várias   janelas   ( s ).   

m ,    n ,    h     |∼   navegação   para   DN   e   DL,   notar    m ,    l ,    h ,    p ,    t ,    r ,    s     ( N1 )   

A  equação   N2   demonstra  que  ao  percebermos  e  relacionarmos  a  presença  do  garoto               

olhando  ( m ),  chamando  ( n )  e  fazendo  sinais  ( l )  para  alguém  que  parece  estar  localizado  em                 

alguma  das  várias  janelas  ( s )  da  paredes  ( p )  do  prédio  de  forma  que  somos  orientados  a  olhar                   

para  cima,  em  direção  à  DT.  Podemos  perceber,  então,  o  topo  das  quatro  paredes  ( p )  do  prédio                   

que  estão  conectadas,  as  janelas  ( s )  que  marcam  os  andares  do  prédio,  o  céu  superexposto  ( x )                  

que   ilumina   o   ambiente   e   inferir   que   estamos   na   área   externa   de   um   prédio   de   6   andares   ( y ).     

m ,    n,     l ,    p ,    s     |∼   navegação   para   DT,   notar    p ,     s ,    x ,    y    ( N2 )   

  
Nas  equações   N3  e   N4 ,  primeiro  o  garoto  ( m )  olhando  para  a  direita,  depois  se  virando                  

e  olhando  para  a  esquerda  ( h ),  ao  serem  relacionados  aos  objetos  ( r )  encostados  nas  paredes                 

( p )  e  às  pichações  e  grafites  ( t ),  podem  nos  orientar  a  navegar  através  da  DL  e  DO,                   

respectivamente,  e  chegar  à  DS.  Assim,  podemos  notar  também  o  pequeno  palco  ( u )  e                

também   inferir    y .     

m ,    r ,    t    |∼   navegação   para   DL   e   DS,   notar    p ,    r ,    t ,    u ,    y    ( N3 )   

h,     r ,    t    |∼   navegação   para   DO   e   DS,   notar    p ,    r ,    t ,    u ,    y    ( N4 )   

A  equação   N5  demonstra  que  o  chamado  do  garoto  “Luiz!  Aqui  embaixo.  Desce!  ...                

Maria!  Vem,  desce!  Tem  que  descer!”  ( n )  percebido  sem  ser  associado  ao  menino  ( m )  pode                 

nos  direcionar  para  baixo,  em  direção  à  DP.  Assim,  podemos  perceber  o  piso  de  cimento                 

repleto  de  rachaduras  ( q )  e  os  pés  do  garoto,  quando  ele  se  movimenta  ( h )  para  a  DL.  Porém,                    

para  um  visitante  que  não  conhece  a  língua  portuguesa  e,  por  isso,  não  consiga  compreender                 

que  o  menino  ( m )  faz  um  chamado  para  seu  interlocutor  descer  ( n ),  ao  invés  de  um                  
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direcionamento  da  atenção  para  baixo  teríamos  uma  orientação  para  todos  as  direções  de               

navegação.   

n    |∼   navegação   para   DP,   notar    q ,    h    ( N5 )   

Essa  variedade  de  pontos  para  onde  podemos  ser  direcionados  ao  relacionar  os              

referentes  de  navegação  evidencia  que  em   eπ2   podemos  ser  orientados  para  todas  as  direções.                

Essa   configuração   é   expressa   na   ENP    Neπ2 .   

N1 ,    N2 ,    N3 ,    N4 ,    N5     |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    m ,    y    ( Neπ2 )   

Como  é  demonstrado  no  final  de   Neπ2 ,  os  pontos  de  interesse  da  segunda               

eventualidade  são  o  garoto  ( m )  e  a  área  externa  central  do  prédio  ( y ).  A  navegação  pelas                  

diferentes  direções  do  ambiente  esférico  nos  permite  perceber  os  referentes  discursivos             

espalhados   que,   ao   serem   relacionados,   nos   leva   a   inferir    y .     

Como  pode  ser  observado  na  ERDF360  de   eπ2 ,  o  referente   y  é  o  último  da  lista  dos                   

componentes  discursivos.  A  equação  lógica  em  sua  descrição  demonstra  que  para  a  área               

externa  do  prédio  ( y )  ser  inferida,  precisamos  perceber  e  relacionar  certos  componentes              

espalhados  pela  composição  audiovisual  esférica.  Caso  contrário,  podemos  não  inferir  que             

estamos   em    y .   

[ v ][d3][D7][18s]    p ,    u ,    r ,    t ,    s ,    q ,    x    |∼   área   externa   central   de   prédio   com   seis   andares   ( y )   

A  seguir,  veremos  que  o  referente  discursivo   y   não  participa  da  equação  lógica  na                

inferência  da  segunda  eventualidade.  Mesmo  assim,  sua  proeminência  afirmada  pela  ENP             

Neπ2   demonstra  que   y  é  um  componente  que  agrega  informação  ao  contexto  semântico  do                

filme.  Como  pode  ser  notado  ao  longo  de  todo  o  filme,  a  área  externa  central  do  prédio  é  um                     

dos  principais  pontos  de  referência  da  Ocupação  Mauá.  Além  disso,   y   é  a  locação  do  segundo                  

plano  do  filme,  o  que  para  Brillhart  (2016),  seria  o  mundo  para  o  qual  somos  levados  com  a                    

visualização   da   cena   360º.   

O  terceiro  aspecto  que  configura   eπ2  como  um  convite  à  exploração  é  justamente  a                

eventualidade  inferida:   convocação .  A  equação  lógica  para  a  inferência  de   eπ2   demonstra              

que,  ao  relacionarmos  o  garoto  ( m ),  os  movimentos  que  executa  para  chamar  alguém  ( h   e   l )  e                   

o  chamado  que  faz  para  que  outras  pessoas  desçam  até  ele  ( n ),  nos  leva  a  inferir  que  o  evento                     

significativo  do  segundo  segmento  fílmico  é  uma  convocação  feita  pelo  garoto.  Esse  convite               
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passa  a  fazer  parte  do  contexto  semântico  do  filme  e,  assim,  pode  participar  das  inferências  de                  

navegação   espacial    do   visitante.   

m ,    h ,    l ,    n    |∼    convocação    ( eπ2 )   

2.2.3   Terceira   eventualidade   -    eπ3   

Alguns  segundos  antes  da  transição  para  o  terceiro  plano  do  filme,  passamos  a  escutar                

a  voz  de  uma  rapaz  que  não  pode  ser  visto  no  segundo  plano.  Trata-se  do  início  de  um                    

depoimento  sobre  infância  na  ocupação.  O  trecho  do  depoimento  que  se  sobrepõe  ao  segundo                

plano  é:  “Ah,  eu  cheguei  com  10  anos.  Crescer  na  ocupação  foi,  pra  mim  que  mora  no                   

centro...”.  Ao  fim  desse  trecho  há  um  corte  seco  para  o  terceiro  plano  do  filme.  Mesmo  com  a                    

transição  dos  planos,  o  depoimento  continua.  Nesse  novo  ambiente  para  o  qual  somos               

levados,  que  aparenta  ser  uma  kitnet,  há  um  rapaz  posicionado  na  DN,  próximo  à  câmera,                 

falando  e  olhando  em  direção  à  câmera.  Isso  nos  permite  associar  a  voz  do  depoimento  ao                  

rapaz   em   evidência.     

Durante  a  exibição  do  terceiro  plano,  o  rapaz  continua  com  o  depoimento.  Mesmo               

antes  do  fim  do  depoimento,  ainda  enquanto  a  fala  do  rapaz  pode  ser  percebida,  há  uma                  

transição  em  corte  seco  para  o  quarto  plano  do  filme.  O  rapaz  não  está  presente  no  ambiente                   

do  quarto  plano,  que  parece  ser  uma  área  de  churrasco  com  um  grupo  de  meninas  preparando                  

comida.  Essa  composição  audiovisual  esférica  se  sobrepõe  ao  trecho  final  do  depoimento  do               

rapaz:  “...  Então  eu  cresci  sempre  rodeado  de  amigos”.  A  seguir  temos  o  texto  completo  do                  

depoimento   com   as   especificações   dos   momentos   em   que   ocorrem   as   transições   de   plano:   

“Ah,  eu  cheguei  com  10  anos.  Crescer  na  ocupação  foi,  pra  mim  que  mora  no                 

centro…”  -  início  do  3º  plano  -  “...  eu  acho  que  melhor  até  muitas  pessoas  que  moram  em                    

condomínio.  Porque  aqui  a  gente  tem  bastante  amigo.  A  gente  vivia  no  pátio,  ali  no  centro  ali.                   

Eu  e  sempre  um  monte  de  pessoal  da  mesma  idade  sempre  conversando.  …”  -  início  do  4º                   

plano   -   “...Então   eu   cresci   sempre   rodeado   de   amigos.”   (OCUPAÇÃO   Mauá,   2018).   

A  duração  total  do  depoimento  do  rapaz  é  de  17  segundos,  sendo  4  segundos  no  final                  

do  segundo  plano,  os  11  segundos  do  terceiro  plano  e  2  segundos  no  início  do  quarto  plano.                   

Essa  configuração  de  montagem  de  cenas  em  que  temos  imagens  que  se  sobrepõem  a  um                 

trecho  de  depoimento  indica  que  podemos  associá-las  ao  conteúdo  da  fala.  Ou  seja,  podemos                
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considerar  que  o  depoimento  é  coberto  com  imagens  que,  ao  serem  relacionadas  com  o  que                 69

é   dito,   potencializam   ainda   mais   os   sentidos   construídos   para   a   interpretação   deste   segmento.     

A  combinação  de  imagem  dinâmicas  que  se  sobrepõem  a  trechos  de  texto  falado  pode                

ser  investigadas  em  profundidade  a  partir  de  trabalhos  do  campo  da  multimodalidade  que               

sistematizaram  as  relações  entre  texto  e  imagem  (MARTINEC  e  SALWAY,  2005).  Porém,  a               

inclusão,  na  análise,  da  atividade  de  sistematização  das  relações  texto-imagem  entre  os              

depoimentos  e  as  imagens  sincronizadas  a  ele  exigiria  mais  tempo.  Dessa  forma,  optamos  por                

realizar  uma  breve  reflexão  sobre  os  referentes  discursivos  a  fim  de  identificar  se,  e  como,                 

podem   se   relacionar   nos   processos   de   inferência.     

No  depoimento  apresentado,  o  assunto  tratado  é  a  infância  do  rapaz  na  ocupação.  Os                

dois  planos  que  se  sobrepõem  ao  depoimento  mostram  crianças  em  cenários  da  ocupação.               

Com  a  possibilidade  de  associação  do  depoimento  do  rapaz  presente  no  terceiro  plano  e  das                 

imagens  do  segundo  e  quarto  plano,  podemos  considerar  que  o  terceiro  segmento  fílmico  é                

marcado  pelo  depoimento  e  pela  composição  visual  de  3  planos.  Demonstramos  através  da               

ERDF360  a  seguir  que  a  visualização  desse  segmento  fílmico  perpassa  diferentes  planos,  nos               

levando   a   inferir   a   terceira   eventualidade   do   filme.       

69  Termo   utilizado   para   se   referir   a   técnica   de   edição   de   vídeo   que   consiste   em   inserir   uma   imagem   ilustrativa   
sobre   o   depoimento   de   uma   personagem.   Essa   técnica   é   muito   utilizada   em   reportagens   televisivas   e   
documentários.   
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Figura   22:    Frames    dos   planos   que   compõem   a   terceira   eventualidade   do   filme   “Ocupação   Mauá”,    eπ3   

  
Fonte:   Autor   
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Figura   23:   ERDF360   da   terceira   eventualidade   do   filme   “Ocupação   Mauá”,    eπ3   

Fonte:   Autor   

Para  eventualidades  inferidas  a  partir  de  diferentes  planos,  como  é  o  caso  de   eπ3 ,                

optamos  por  acrescentar  um  novo  marcador  em  cada  um  dos  referentes  discursivos,  para               

especificar  em  qual  plano  eles  podem  ser  percebidos.  Na  ERDF360  de   eπ3 ,  os  marcadores  de                 

eπ3    =    lar   

  

  
[p2,p3,p4][a][16s]   Depoimento   de   rapaz:   [p2]   Ah,   eu   cheguei   com   10   anos.   Crescer   na   ocupação   foi,   pra   mim   que   mora   no   centro,   [p3]   eu   acho   que   melhor   
até   muitas   pessoas   que   moram   em   condomínio.   Porque   aqui   a   gente   tem   bastante   amigo.   A   gente   vivia   no   pá�o,   ali   no   centro   ali.   Eu   e   sempre   um   monte   
de   pessoal   da   mesma   idade   sempre   conversando.   [p4]   Então   eu   cresci   sempre   rodeado   de   amigos.   ( p )   
[p2][v][d1][D1][4s][M]   menino   virado   para   a   esquerda,   olhando   para   cima   e   gritando   ( m )   
[p2][v][d2][D7][4s]   área   externa   de   prédio   com   seis   andares   ( y )   
[p2,p3,p4][v]   cortes   secos   na   transição   entre   os   planos   ( d )   
[p3][v][d1][D2][11s][M]   rapaz   falando   e   olhando   para   câmera   ( h )   
[p3][v][d1][D6][11s]   objetos   de   quarto/pessoais   ( e ):   
[p3][v][d1][D1][11s][M]   2   cachorrinhos   se   movimentando   sobre   a   cama   ( f )   
[p3][v][d1][D3][11s]   janela   para   área   externa   superexposta   ( g )   
[p3,p4][v][d1][D6][13s]   detalhes   de   condições   improvisadas   ( j )   
[p3,p4][v][d1][D7][13s]   objetos   de   cozinha/serviços   ( i )   
[p3][v][d1][D8][11s]    e ,    f ,    g ,    i ,    j    |∼   cômodo   pequeno   improvisado   como   moradia   ( n )     
[p4][v][d1][D4][2s][M]   grupo   de   meninas   preparando   a   comida   ( k )   
[p4][v][d4][D6][2s]   varanda   com   vista   para   área   externa   de   um   prédio   com   seis   andares   ( l )   
[p4][v][d1][D8][2s]    i ,    j ,    k ,    l     |∼   varanda   u�lizada   como   cozinha   comunitária   ( o )   
[t]   00:26   à   00:42   -   16   segundos   

  
Neπ2    | ∼   navegação   por   todas   as   direções   
[p2]    p    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    m ,    y    ( N1 )   
[p3]    p    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    h ,    f ,    e ,    i ,    g ,     n    ( N2 )   
[p3]    p ,    h     |∼   navegação   para   DN,   notar    h    e    p    ( N3 )   
[p3]    f ,    e ,    i ,    g ,      |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    n ,    h    ( N4 )   
[p4]    p ,    k ,    i    |∼   navegação   para   DO,   DN   e   DL,   notar    k ,    i ,    o    ( N5 )   
N3 ,    N5    |∼   navegação   para   DN,   notar    h ,    p ,    k    ( Neπ3 )   

  
p ,    m ,    y ,    h ,    n ,    k ,    o ,    l    |∼    lar ( eπ3 )   

DO   DN   DL   

[p2][v][d2]   área   externa   de   prédio   com   seis   
andares   ( y )   
[p2,p3][v]   corte   seco   ( d )   
[p3][v][d1]   objetos   de   quarto/pessoais   ( e ):   
cama,   travesseiros,   TV,    videogame     
[p3][v][d1][M]   2   cachorrinhos   se   
movimentando   sobre   a   cama   ( f )   
[p3][v][d1]   janela   para   área   externa   
superexposta   ( g )   
[p3][v][d1]   detalhes   de   condições   improvisadas   
( j ):   pintura   descascada   no   teto   
[p3,p4][v]    d   
[p4][v][d1]   objetos   de   cozinha/serviços   ( i )   
churrasqueira,   pacotes   de   arroz   e   feijão,   
sacolas,   portas.  
[p4][v][d1]    j :   fios   passando   pela   parede,   teto   
sem   forro   com   telha   de   amianto   

  

[p2][v][d2]    y   
[p2,p3][v]    d   
[p3][v][d1][M]   rapaz   falando   e   olhando   para   
câmera   ( h )   
[p3][v][d1]    e :    armário,   roupas,   objetos   
pessoais,   porta   de   entrada   
[p3][v][d1]   objetos   de   cozinha/serviços   ( i ):   
fritadeira   elétrica   e   misteira     
[p3][v][d1]    j :   fios   soltos   pelo   teto   
[p3,p4][v]    d   
[p4][v][d1][M]   três   meninas   preparando   a   
comida   de   frente   para   a   câmera   ( k )   
[p4][v][d1]    i :   mesas   de   plás�co,   bacia   com   
tomates,   bandeja   com   alhos,   panelão   com   
farofa,   toucas   de   cozinha,   acesso   para   dispensa   
[p4][v][d1]    j :   marcas   de   infiltração   

  

[p2][v][d1][M]   menino   virado   para   a   esquerda,   
olhando   para   cima   e   gritando   ( m )   
[p2][v][d2]    y   
[p2,p3][v]    d   
[p3][v][d1]    i :    parede   azulejada,   armários   
suspensos,   papel   higiênico,   fogão,   panelas,   
utensílios   de   cozinha   e   tanquinho.   
[p3][v][d1]    j :   marcas   de   infiltração   
[p3,p4][v]    d   
[p4][v][d1]    i :   mesas   de   plás�co,   verduras,   frutas   
e   legumes,   pia   com   louças   
[p4][v][d2][M]   três   meninas   preparando   a   
comida   de   frente   para   a   câmera   ( k )   
[p4][v][d1]    j :   marcas   de   infiltração,   teto   sem   
forro   com   telha   de   amianto,   tubulações   à   
mostra   
[p4][v][d2]   parapeito   de   varanda   com   vista   para   
y    ( l )   

DP   DS   DT   

[p2][v][d2]   piso   de    y    ( q )   
[p2,p3][v]    d     
[p3][v][d1]    e :   cama,   banquinho,   ven�lador   de   
mesa   
[p3][v][d1]    i :   bo�jão   de   gás,   pano   de   chão,   
lixeira,   utensílios   domés�cos,   varal   de   chão   com   
roupas   e   chão   azulejado.   
[p3,p4][v]    d   
[p4][v][d1]    i :   panelão   com   sacolas   e   panelas,   
bandeja,   saco   de   pano     
[p4][v][d1]    j :   chão   de   cimento   ba�do   com   
algumas   falhas,   pintura   do   parapeito   gasta.   

[p2][v][d2]    y   
[p2,p3][v]    d   
[p3][v][d1]    i :   parede   azulejada,   porta   toalha   
com   toalha,   geladeira   
[p3][v][d1]    j :   marcas   de   infiltração   
[p3,p4][v]    d   
[p4][v][d4]   vista   de   varanda   para    y    ( l )   

[p2][v][d2]    y   
[p2,p3][v]    d   
[p3][v][d1]    j :   marcas   de   infiltração   
[p3][v][d1]    i :   lâmpada   acesa   superexposta   
[p3,p4][v]    d   
[p4][v][d1]    j :   teto   sem   forro   com   telha   de   
amianto,   lâmpadas   de   tubo   presas   na   estrutura   
de   madeira   
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plano  são   [p2] ,   [p3]  e [p4] .  Eles  especificam  se  os  referentes  discursivos  pertencem  ao                

segundo,  terceiro  ou  quarto  plano  do  filme,  respectivamente.  Por  exemplo,  o  referente   m               

(menino  virado  para  a  esquerda  olhando  para  cima  e  gritando)  é  marcado  com   [p2]  para                 

demonstrar  que  pertence  à  composição  do  segundo  plano  do  filme.  Já   h  (rapaz  falando  e                 

olhando  para  câmera)  é  marcado  como  componente  do  terceiro  plano  [p3]  e   k   (seis  meninas                 

preparando  a  comida)   do  quarto  plano  [p4] .  Nos  casos  em  que  referentes  discursivos               

participam  da  composição  de  mais  planos  em  um  mesmo  segmento  fílmico,  a  marcação  é                

feita  com  as  especificações  de  cada  um  deles.  O  referente  discursivo   i   (objetos  de                

cozinha/serviços)  é  classificado  com   [p3,  p4]  para  especificar  que  compõe  o  terceiro  e  quarto                

plano.  A  classificação   [p2,  p3,  p4]  no  referente   d  (cortes  secos  na  transição  entre  os  planos)                  

demonstra  que  o  corte  seco  pode  ser  percebido  nas  transições  do  segundo,  terceiro  e  quarto                 

planos   do   filme.     

Na  modalidade  sonora  de   eπ3  percebemos  apenas  o  depoimento  ( p )  do  rapaz.  Como   p                

participa  da  composição  sonora  de  todos  os  3  planos  do  segmento  fílmico,  também  fazemos  a                 

marcação  dos  planos  no  decorrer  do  texto  do  depoimento  para  especificar  quando  há  a                

transição   dos   planos.   

[p2,p3,p4][a][17s]   Depoimento   de   rapaz:   [p2]   Ah,   eu   cheguei   com   10   anos.   Crescer   na   ocupação   foi,   pra   mim   que   
mora   no   centro,   [p3]   eu   acho   que   melhor   até   muitas   pessoas   que   moram   em   condomínio.   Porque   aqui   a   gente   
tem   bastante   amigo.   A   gente   vivia   no   pá�o,   ali   no   centro   ali.   Eu   e   sempre   um   monte   de   pessoal   da   mesma   idade   
sempre   conversando.   [p4]   Então   eu   cresci   sempre   rodeado   de   amigos.   ( p )   

Outra  adaptação  que  realizamos  para  a  ERDF360  foi  a  adição  dos  conjuntos  de               

referentes  discursivos.  Esses  conjuntos  são  um  agrupamento  de  componentes  que  podem  ser              

percebidos  como  características  de  um  único  referente  discursivo  com  maior  grau  de              

abstração.  Esses  conjuntos  se  mostram  úteis  para  dar  conta  da  grande  quantidade  de               

componentes  sem  proeminência  do  terceiro  segmento  do  filme.  Utilizamos  uma  descrição             

abstrata  que  dê  conta  de  agrupar  esses  referentes  discursivos  menos  relevantes  para  as               

inferência  realizados  em   eπ3  e  que,  ao  mesmo  tempo,  possa  ser  percebida  como  um                

componente  discursivo  da  eventualidade.  O  componente  discursivo   e ,  listado  no  quadro             

direcional  da  direção  oeste  (DO),  e  repetido  na  DN  e  DP,  é  um  exemplo  desse  agrupamento.                  

Nele,  os  objetos  cama,  travesseiro,  TV  e   videogame ,  presentes  na  DO,  são  percebidos  como                

um   arranjo   que   expressa   objetos   de   quarto   e   objetos   pessoais.   

[p3][ v ][d1]   objetos   de   quarto/pessoais   ( e ):   cama,   travesseiros,   TV,    videogame     
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O  agrupamento  dos  referentes  menos  relevantes  em  componentes  discursivos  abstratos            

é  especificado  nos  quadros  de  direção  da  ERDFS.  Em   eπ3 ,   adotamos  os  rótulos   e  para                 

agrupar  objetos  de  quarto  e  objetos  pessoais,   i  para  objetos  de  cozinha  e  serviços  e   j  para                   

detalhes  de  condições  improvisadas.  Dessa  maneira,  a  presença  de  um  mesmo  conjunto  de               

referentes  menos  relevantes  em  direções  distintas  da  composição  audiovisual  esférica,  ou  em              

diferentes  planos,  pode  indicar  características  do  contexto  da  eventualidade  em  questão  e  do               

filme   em   geral.   

Outro  ponto  importante  sobre  a  ERDF360  de   eπ3  é  a  presença  de  equações  lógicas                

não  monotônicas  na  descrição  de  referentes   n  (cômodo  pequeno  improvisado  como  moradia)              

e   o  (varanda  utilizada  como  cozinha  comunitária).  Isso  demonstra  que  ambos  exigem  a               

associação  de  outros  componentes  discursivos  distribuídos  pelo  ambiente  esférico  para  serem             

inferidos.  O  mesmo  pode  ser  observado  também  na  eventualidade  anterior,   eπ2 ,   para              

inferência   da   área   externa   do   prédio   ( y ).     

Para  inferimos   n ,  precisamos  navegar  pelo  ambiente  durante  a  exibição  do  terceiro              

plano  para  percebermos  e  relacionarmos  os  referentes  discursivos:  objetos  de  quarto  ( e ),  dois              

cachorrinhos  ( f ),  janela  para  área  externa  ( g ),  objetos  de  cozinha  e  serviços  ( i )  e  os  detalhes  de                   

condições  improvisadas  ( j ).  Ao  associarmos  esses  referentes,  ou  parte  deles,  podemos  inferir              

que  a  locação  do  terceiro  plano  é  um  pequeno  cômodo  improvisado  como  moradia  ( n )  pelo                 

rapaz   presente   nele.     

[p3][ v ][d1][D8][11s]    e ,    f ,    g ,    i ,    j    |∼   cômodo   pequeno   improvisado   como   moradia   ( n )     

Da  mesma  maneira,  para  inferência  da  varanda  utilizada  como  cozinha  comunitária  ( o )              

o  visitante  precisa  navegar  pelo  ambiente  durante  a  fruição  do  quarto  plano  para  perceber  e                 

relacionar  os  referentes:  objetos  de  cozinha  e  serviços  ( i ),  detalhes  de  condições  improvisadas              

( j ),  seis  meninas  preparando  a  comida  ( k )  e  vista  da  varanda  para  área  externa  de  um  prédio                   

com  seis  andares  ( l ).  Mais  um  vez  o  referente  discursivo  que  exige  um  processo  de  inferência                  

representa   a   locação   do   plano.   

[p4][ v ][d1][D8][2s]    i ,    j ,    k ,    l     |∼   varanda   u�lizada   como   cozinha   comunitária   ( o )   

Sobre  a  navegação  espacial  durante  a  visualização  do  terceiro  segmento  fílmico,             

podemos  afirmar  que  não  há  um  ponto  de  entrada  favorito.  Isso  é  demonstrado  pela  ENP                 

Neπ2    que   foi     listada   na   ERDF360   de    eπ3,    antes   das   equações   de   navegação .   
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Neπ2    | ∼   navegação   por   todas   as   direções   

A  ENP  da  eventualidade  anterior  demonstra  que  somos  orientados  a  navegar  por  todas               

as  direções  da  composição  esférica.  Ao  realizarmos  essa  livre  exploração  durante  a  fruição  de                

eπ2 ,  não  há  como  prever  em  qual  direção  entraremos  no  terceiro  segmento  fílmico.  Podemos                

dizer  que  essa  transição  não  segue  a  EEP  de  Brillhart  (2016),  pois  o  ponto  de  saída  do                   

segundo  segmento  não  nos  orienta  diretamente  para  o  ponto  de  interesse  do  terceiro               

segmento.  Dessa  forma,  é  necessário  que  os  referentes  de  navegação  da  terceira  eventualidade               

dêem  conta  de  orientar  o  visitante  para  os  componentes  relevantes.  Caso  contrário,  podemos               

nos  perder  na  experiência  de  visualização,  ou  seja,  não  conseguimos  perceber  e  relacionar  os                

referentes   discursivos   para   inferir    eπ3 .     

Em  seguida,  temos  as  cinco  equações  de  navegação  espacial  que  podem  ser  inferidas  a                

partir  da  percepção  dos  componentes  de  navegação  da  terceira  eventualidade .   A  equação  de               

navegação   N1  demonstra  que  nos  quatro  segundos  iniciais  do  terceiro  segmento,  durante  a               

visualização  do  2º  plano  do  filme,  o  visitante  é  orientado  a  navegar  por  todas  a  direções  em                   

busca  da  pessoa  que  começa  a  falar  ( p ).  Como  o  rapaz  ( h )  que  dá  o  depoimento  será  revelado                    

apenas  no  terceiro  plano,  entendemos  que  o  visitante  não  é  orientado  para  nenhuma  direção                

específica  e  que  os  pontos  de  interesse  do  segundo  plano  são  o  menino  ( m )  e  a  área  externa  do                     

prédio   ( y ).     

[p2]    p    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    m ,    y    ( N1 )   

De  acordo  com   N2 ,  que  já  considera  a  fruição  do  terceiro  plano  do  filme,  a  percepção                  

isolada  do  referente  de  navegação   p ,  que  não  vem  de  nenhum  ponto  específico  do  ambiente,                 

novamente  pode  orientar  o  visitante  por  toda  a  composição  esférica.  Assim,  o  visitante  pode                

perceber  o  rapaz  ( h )  que  fala,  os  cachorros  ( f ),  os  objetos  de  quarto/pessoais  ( e ),  os  objetos  de                   

cozinha  ( i )  e  a  janela  ( g ),  podendo  até  inferir  o  cômodo  pequeno  improvisado  como  moradia                 

( n ).   

[p3]    p    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    h ,    f ,    e ,    i ,    g ,    n    ( N2 )   

A  equação   N3  demonstra  que  a  associação  do  depoimento  ( p )  e  do  rapaz  que  está                 

falando  ( h )  posicionado  no  centro  da  DN,  direcionam  o  visitante  para  este  ponto,  ou  seja,  para                  



93   

a  direção  norte  do  ambiente  esférico.  Assim,  a  atenção  do  visitante  é  orientada  para   h  e  para  o                    

conteúdo   de    p .     

[p3]    p ,    h     |∼   navegação   para   DN,   notar    h ,    p    ( N3 )   

Consideramos  que   N3  é  uma  das  equações  de  navegação  proeminentes  no  terceiro              

segmento  fílmico  por  ter  como  referentes  de  navegação  uma  figura  humana  que  interage  com                

a  câmera.  Conforme  Gödde  et  al.  (2018)  descreve,  a  figura  humana  é  um  dos  elementos  que                  

mais  chamam  atenção  nos  vídeos  360º.  Além  disso,  aspectos  como  as  ações  de  olhar  e  falar                  

em  direção  a  câmera,  a  movimentação,  a  proximidade  em  relação  a  câmera,  o  tempo  de                 

fruição  e  a  presença  na  DIV  (que  corresponde  com  a  DN),  potencializam  ainda  mais  o  poder                  

de  atração  da  figura  humana  (BRILLHART,  2016;  GÖDDE  et  al.,  2018).  Os  aspectos  citados                

podem   ser   verificados   nas   classificações   da   descrição   do   referente   discursivo   na   ERDF360     

[p3][v][d1][D2][11s][M]   rapaz   falando   e   olhando   para   câmera   ( h )   

Retomando  as  equações  de  navegação,   N4  demonstra  que  enquanto  o  visitante  navegar              

pela  composição  do  terceiro  plano  sem  perceber  ou  manter  a  atenção  em   h ,  ele  pode  ser                  

orientado  por  todas  as  direções  enquanto  percebe  os  cachorros  ( f ),  os  objetos  de               

quarto/pessoais  ( e ),  os  objetos  de  cozinha/serviços  ( i ),  a  janela  ( g ).  Assim,  o  visitante  pode                

inferir  que  está  em  um  cômodo  improvisado  como  moradia  ( n )  e,  também,  perceber  o  rapaz                 

( h )   que   provavelmente   mora   ali.   

[p3]    f ,    e ,    i ,    g ,      |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    n ,    h    ( N4 )   

Como  o  rapaz  ( h )  é  o  principal  ponto  de  interesse  do  terceiro  plano  do  filme,  podemos                  

considerar  que  o  ponto  de  entrada  favorito  no  quarto  plano  é  a  DN.  Dessa  forma,  logo  após  a                    

transição  para  o  quarto  plano,  o  visitante  pode  se  deparar  com  o  grupo  de  meninas  preparando                  

comida  ( k )  bem  no  momento  da  fala  “eu  cresci  sempre  rodeado  de  amigos”  ( p ).  A  associação                  

desses  dois  referentes  potencializa  e  ressalta  os  sentidos  produzidos  com  o  depoimento  do               

rapaz.  Além  disso,  percebendo  a  presença  das  meninas  preparando  a  comida  ( k )  e  dos  objetos                 

de  cozinha  ( i )  em  diferentes  direções  da  composição  esférica  do  quarto  plano,  é  possível  que  o                  

visitante  seja  orientado  a  navegar  panoramicamente  pelas  DO,  DN  e  DL  e  inferir  que  está  em                  

uma   cozinha   comunitária   improvisada   ( o ).   Essa   orientação   espacial   é   demonstrada   por    N5 .   

[p4]    p ,    k ,    i    |∼   navegação   para   DO,   DN   e   DL,   notar    k ,    i ,    o    ( N5 )   
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Entendemos  que  os  16  segundos  de  duração  de   eπ3  atendem  a  fase  de  orientação  do                 

visitante  (GÖDDE  et  al.  2018),  permitindo,  assim,  que  ele  possa  explorar  de  forma  adequada                

o   ambiente   esférico.   

Com  as  considerações  feitas  sobre  as  equações  de  navegação  de   eπ3  e  sobre  a                

proeminência  do  rapaz  ( h )  que  dá  o  depoimento,  fica  evidente  que  a  ENP   Neπ3  orienta  o                  

visitante  para  a  DN.  Os  pontos  de  interesse  são  o  rapaz  que  está  falando  ( h ),  o  depoimento                   

que   ele   dá   ( p )   e   as   e   as   meninas   que   preparam   comida   ( k ).   

N3 ,    N5    |∼   navegação   para   DN,   notar    h ,    p    e    k    ( Neπ3 )   

Por  fim,  a  ERDF360  de   eπ3  demonstra  que  ao  percebermos  e  relacionarmos  o               

depoimento  ( p )  sobre  como  foi  a  infância  do  rapaz  na  Ocupação  Mauá,  o  garoto  ( m )  na  área                   

externa  da  ocupação  ( y ),  o  rapaz  ( h )  que  dá  o  depoimento  presente  no  cômodo  ( n )  onde  vive  e                    

as  meninas  preparando  comida  juntas  ( k )  em  uma  cozinha  comunitária  improvisada  ( o )  com               

vista  para  a  área  externa  central  da  ocupação  ( l ),  o  visitante  pode  inferir  o  evento  significativo                  

marcado  pelo  predicado  “ lar ”.  O  rapaz  e  as  crianças  percebidas  no  terceiro  segmento  do                

documentário   têm   a   Ocupação   Mauá   como   lar.     

p ,    m ,    y ,    h ,    n ,    k ,    o ,    l    |∼    lar    ( eπ3 )   

2.2.4   Quarta   eventualidade   -    eπ4   

O  início  do  quarto  segmento  do  filme  é  marcado  pela  fala  de  uma  das  meninas  do                  

grupo  que  está  preparando  comida  no  quarto  plano  do  filme.  Ela  diz:  “Alguém  tá  usando  uma                  

faca  pra  poder  me  emprestar?...  Pra  cortar  isso  aqui,  gente”.  O  fim  do  quarto  segmento  é                  

marcado  pelo  corte  seco  para  o  quinto  plano  do  filme.  A  transição  entre  os  planos  coincide                  

com  o  fim  do  trecho  inicial  de  um  depoimento  que  se  sobrepõe  ao  final  do  quarto  plano.  A                    

voz  de  um  homem  mais  velho  é  ouvida  dizendo:  “O  que  tem  de  bom  aqui  é  que  tem  muito                     

amigo,  muita  gente  boa  (...)”.  Ao  todo,  o  tempo  de  fruição  do  quarto  segmento  é  de  16                   

segundos,   um   tempo   adequado   para   a   fase   de   orientação   do   visitante   (GÖDDE   et   al,   2018).   

Diferente  do  início  do  terceiro  segmento  fílmico,  marcado  pelo  começo  de  um              

depoimento,  em   eπ4 ,  o  trecho  de  depoimento  que  se  sobrepõe  ao  fim  do  quarto  plano  parece                  

não  configurar  o  indício  de  uma  nova  eventualidade.  Isso  porque  o  enunciado  expresso  em                

linguagem  verbal  falada  -  o  bom  da  ocupação  são  as  amizades  e  as  pessoas  -  pode  ser                   
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relacionado  aos  demais  referentes  discursivos  da  composição  audiovisual  esférica  de   eπ4  para              

a  inferência  da  eventualidade.  Trataremos  dessa  relação  mais  à  frente,  na  descrição  da               

equação   lógica   da   eventualidade.   
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Figura   24:   ERDF360   da   quarta   eventualidade   do   filme   “Ocupação   Mauá”,    eπ4     

  

Fonte:   Autor   

eπ4    =    comunidade   

  

  
[a][4s]   voz   de   menina:   Alguém   tá   usando   uma   faca   pra   poder   me   emprestar?...   Pra   cortar   isso   aqui,   gente.   ( p )   
[a][16s]   som   ambiente:   pessoas   conversando   em   voz   baixa   e   som   de   faca   picando   alimentos   ( q )   
[a][5s]   depoimento   de   homem:   O   que   tem   de   bom   aqui   é   que   tem   muito   amigo,   muita   gente   boa   (...)   ( r )   
[v][d1e2][D4][16s][M]   grupo   de   meninas   preparando   comida   ( k )   
[v][d1e2][D4][16s][M]   movimentos/interações   das   meninas   ( s )   
[v][d1][D7][16s]   objetos   de   cozinha/serviços   ( i )   
[v][d1][D6][16s]   detalhes   de   condições   improvisadas   ( j )   
[v][d4][D6][16s]   varanda   com   vista   para   área   externa   da   ocupação   ( l )   
[v][d1][D8][16s]    i ,     j ,    k ,    l    |∼   varanda   u�lizada   como   cozinha   comunitária   ( o )   
[t]   00:42   à   00:58   -   16   segundos   

  
Neπ3    |∼   navegação   para   DN   
p ,    q ,    r    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    k ,    s ,    i ,    l,   o    ( N1 )   
p ,    q ,    k ,    s    |∼   navegação   para   DO,   DN   e   DL,   notar    k ,    s ,    i ,    j ,    o    ( N2 )   
l    |∼   navegação   para   DS,   notar    l ,    o    ( N3 )   
N2    |∼   navegação   para   as   direções   DO,   DN   e   DL,   notar    k ,     s ,    o    ( Neπ4 )   

  
p ,    q ,    k ,    s ,    i ,    o ,    r    |∼    comunidade    ( eπ4 )   

DO   DN   DL   

[p4][v][d1]   objetos   de   cozinha/serviços   ( i ):   
churrasqueira,   pacotes   de   arroz   e   feijão,   
sacolas,   portas   
[p4][v][d1]   detalhes   de   condições   improvisadas   
( j ):   fios   passando   pela   parede,   teto   sem   forro   
[v][d][M]   movimento/interações   das   meninas   
( s ):   menina   entra   na   DO   vinda   da   DN,   e   para   
olhando   para   a   DN   enquanto   põe   a   touca   

[p4][v][d1][M]   grupo   de   meninas   preparando   
comida   ( k ):    três   meninas   preparando   a   comida     
[p4][v][d1][M]    s :   menina   de   preto   olha   para   a   
DL   e   fala   
[p4][v][d1]    i :   mesas   de   plás�co,   bacia   com   
tomates,   bandeja   com   alhos,   panelão   com   
farofa,   toucas   de   cozinha,   porta,   janela   para   
dispensa.   
[p4][v][d1]    j :     marcas   de   infiltração   
[v][d2][M]    s :   uma   quarta   menina   colocando   
touca   aparece   na   porta,   depois   anda   e   entra   na   
DO   
[v][d2][M]    s :   uma   quinta   menina   entra   na   DN   
vinda   da   DL,   para   e   pica   cebolinha   

[p4][v][d2][M]    k :   três   meninas   preparando   a   
comida,   duas   de   costas    k   
[v][d2][M]    s :   a   meninas   de   azul   claro   anda   e   
entra   na   DN   
[p4][v][d1]    i :   mesas   de   plás�co,   verduras,   frutas   
e   legumes,   pia   com   louças   
[p4][v][d1]    j :   marcas   de   infiltração,   teto   sem   
forro   com   telha   de   amianto,   tubulações    mostra   
[p4][v][d2]   parapeito   de   varanda   com   vista   para   
área   externa   ( l )   
[v][d2][M]    s :   nova   menina   se   revela   saindo   de   
trás   das   duas   de   costas,   anda   até   a   mesa   de   
plás�co,   e   retorna   para   o   local   de   onde   veio   

DP   DS   DT   

[p4][v][d1]    i :   panelão   com   sacolas   e   panelas,   
bandeja,   saco   de   pano     
[p4][v][d1]    j :   chão   de   cimento   ba�do   com   
algumas   falhas,   pintura   do   parapeito   gasta.   

[p4][v][d4]   varanda   com   vista   para   área   externa   
da   ocupação   ( l )   

  
  

[p4][v][d1]    j :   teto   sem   forro   com   telha   de   
amianto,   lâmpadas   de   tubo   presas   na   estrutura   
de   madeira   
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Todas  as  meninas  percebidas  na  fruição  do  quarto  segmento  fílmico  foram  rotuladas              

como  referente  discursivo   k .  Os  movimentos  e  interações  de   k  (grupo  de  meninas  preparando                

comida)  foram  rotuladas  com   s .  Portanto,   k  e   s  são  conjuntos  de  referentes  que  podem  ser                  

percebidos  como  componentes  discursivos  com  maior  grau  de  abstração.  Assim,   k   e   s  podem                

ser  relacionados  a  outros  referentes  nos  processos  de  inferência  de  navegação  espacial  e  do                

evento   significativo.    

Semelhante  aos  segmentos  anteriores,  também  há  na  ERDF360  de   eπ4  um  referente              

discursivo  que  exige  a  percepção  de  outros  componentes  distribuídos  pelo  ambiente  esférico              

para   ser   inferido.   Trata-se,   mais   uma   vez,   da   locação   do   plano.   

[ v ][d1][D8][16s]    i ,     j ,    k ,    l    |∼   varanda   u�lizada   como   cozinha   comunitária   ( o )   

Para  inferirmos  a  varanda  utilizada  como  uma  cozinha  comunitária  ( o ),  local  para              

onde  somos  levados  durante  a  visualização  do  quarto  segmento  fílmico,  precisamos  explorar              

o  ambiente  esférico,  de  forma  a  perceber  e  relacionar  os  componentes  discursivos:  objetos  de                

cozinha  e  serviços  ( i ),   detalhes  de  condições  improvisadas   ( j ),   grupo  de  meninas  preparando               

comida   ( k )   e   a   vista   da   varanda   para   área   externa   da   ocupação   ( l ).     

Conforme  a  ENP  da  eventualidade  anterior,   Neπ3 ,  o  ponto  de  entrada  favorito  do               

quarto  segmento  fílmico  é  a  DN.  Como  o  quarto  plano  do  filme  compõe  a  terceira  e  a  quarta                    

eventualidades,   eπ3   e   eπ4 ,  é  provável  que  o  visitante  inicie  a  visualização  do  quarto  segmento                 

na  DN  já  percebendo  o  grupo  de  meninas  preparando  comida.  Esse  grupo  de  meninas,  como                 

veremos   a   seguir,   é   um   dos   pontos   de   interesse   de    eπ4 .     

A  equação  de  navegação   N1  demonstra  que  a  percepção  isolada  dos  referentes              70

discursivos  da  modalidade  sonora   p   (fala  de  menina  pedindo  uma  faca),   q   (som  ambiente:                

pessoas  conversando  em  voz  baixa  e  a  faca  cortando  alimentos),   e   r   (depoimento  do                

personagem  que  não  aparece  no  plano)  pode  nos  orientar  a  navegar  por  todo  ambiente                

esférico  em  busca  da  origem  dos  sons.  Isso  porque   os  componentes  sonoros  do  filme  são                 

percebidos  como  se  viessem  simultaneamente  de  todas  as  direções.   Com  a  navegação  pelas               

diferentes  direções,  podemos  perceber  os  demais  referentes  que  compõem  o  ambiente  esférico              

da   eventualidade.   

70  A   percepção   isolada   dos   referentes   da   modalidade   visual   ocorre   quando   não   há   clareza   de   quem   fala   ou   emite   
o   som   percebido.   Assim,   uma   das   possíveis   reações   é   a   busca   pela   fonte   de   origem.   
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p ,    q ,    r    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    k ,    s ,    i ,    l,   o    ( N1 )   

Uma  vez  que  já  tenhamos  percebido  os  referentes  da  composição  visual   k  (grupo  de                

meninas  preparando  comida)  e   s   (movimentação  e  interação  das  meninas) ,   e  os  associado               

como  fontes  de  origem  dos  componentes  sonoros  -   p  (fala  de  menina  pedindo  uma  faca)  e   q                   

(som  ambiente)  -   k  e   s  passam  a  ser  os  pontos  de  interesse  do  segmento  fílmico.  A                   

proeminência  de   k  e   s ,  já  configurada  por  representarem  figuras  humanas,  é  potencializada               

pela   relação   direta   com   os   componentes   sonoros.     

A  orientação  espacial  promovida  por  essa  associação  de  referentes  será  expressa  pela              

equação   N2 .  Nela,  os  referentes  de  navegação   p ,   q ,   k  e   s  podem  orientar  nossa  atenção  pelas                   

DO,  DN  e  DL,  as  direções  por  onde   k  e   s  são  percebidos.  Com  essa  navegação,  podemos                   

acompanhar  os  movimentos  de   k  e   s ,  perceber  os  outros  componentes  distribuídos  nas               

mesmas  direções  -  os  objetos  de  cozinha/serviços  ( i )  e  os  detalhes  de  condições  improvisadas                

( j )   -   e   inferir   que   estamos   numa   varanda   utilizada   como   cozinha   comunitária   ( o ).     

p ,    q ,    k ,    s    |∼   navegação   para   DO,   DN   e   DL,   notar    k ,    s ,    i ,    j ,    o    ( N2 )   

A  equação   N3  demonstra  que  ao  percebermos  a  vista  da  varanda  para  a  área  externa  da                  

ocupação  ( l )  podemos  ser  orientados  para  a  DS.  Dessa  forma,  podemos  direcionar  nossa               

atenção  para   l ,  contribuindo  para  inferência  de  que  estamos  em  uma  varanda  utilizada  como               

cozinha   comunitária   ( o ).   

l    |∼   navegação   para   DS,   notar    l ,    o    ( N3 )   

Podemos  afirmar  que  neste  quarto  segmento  há  uma  certa  proeminência  dos             

componentes   k  e   s ,  e  da  equação  de  navegação   N2  que  os  têm  como  referentes  de  navegação.                   

Isso  porque  esses  referentes  representam  figuras  humanas,  posicionadas  a  poucos  metros  da              

câmera,  que  se  movimentam  e  interagem  entre  si  com  gestos,  olhares  e  verbalmente.  Dessa                

forma,  a  ENP  da  quarta  eventualidade,   Neπ4 ,  também  indica  um  favoritismo  para  a               

navegação  entre  as  direções  DO,  DN  e  DL  e  aponta  que  os  pontos  de  interesse  da                  

eventualidade   são    k ,    s    e    o .     

N2    |∼   navegação   para   as   direções   DO,   DN   e   DL,   notar    k ,     s ,    o    ( Neπ4 )   

Por  fim,  a  equação  lógica  de   eπ4  demonstra  que  podemos  inferir  o  predicado               

comunidade  como  a  quarta  eventualidade  do  discurso  fílmico.  Para  isso,  consideramos  o              



99   

contexto  do  filme  até  a  interpretação  do  quarto  segmento.  Também  relacionamos  os  seguintes               

referentes  discursivos:  voz  da  menina  pedindo  uma  faca  ( p ),  som  ambiente  de  conversa  e                

preparação  de  comida  ( q ),  grupo  de  meninas  preparando  comida  ( k )  e  se  movimentando  e                

interagindo  entre  si  ( s ),  varanda  improvisada  como  cozinha  comunitária  ( o )  e  voz  de  um                

homem  dizendo  “o  que  tem  de  bom  aqui  é  que  tem  muito  amigo,  muita  gente  boa...”  ( r ).                   

Inferimos  que  pessoas  que  compartilham  o  lar  em  uma  ocupação,  crescem  fazendo  atividades               

juntas,   são   amigas,   gostam   umas   das   outras   e   fazem   parte   de   uma   comunidade.   

p ,    k ,    s ,    i ,    o ,    r    |∼    comunidade    ( eπ4 )   

2.2.5   Quinta   eventualidade   -    eπ5   

O  quinto  segmento  fílmico,   eπ5 ,  tem  início  no  corte  seco  para  o  quinto  plano  do                 

filme.  Vale  ressaltar  que,  assim  como  na  transição  para  o  terceiro  plano,  o  depoimento  da                 

personagem  se  inicia  alguns  segundos  antes  do  início  do  plano  no  qual  podemos  vê-lo.  Com                

essa  configuração,  o  depoimento  se  sobrepõe  momentaneamente  à  composição  do  plano             

anterior.   

Na  visualização  do  quinto  plano  do  filme  nos  deparamos  com  um  homem  mais  velho                

em  pé  falando  e  olhando  para  a  câmera  em  um  cômodo  pequeno  repleto  de  objetos.  O                  

depoimento  que  percebemos  nos  momentos  finais  do  plano  anterior  é  dado  por  ele.  O  quinto                 

segmento   se   encerra   com   corte   seco   para   tela   preta   que   precede   o   sexto   plano   do   filme.     

A  duração  desse  segmento  fílmico  -  e  também  do  quinto  plano  -  é  de  sete  segundos.                  

De  acordo  com  Gödde  et  al.  (2018),  planos  360º  com  menos  de  15  segundos  podem  não  ser                   

adequados  para  fase  de  orientação  do  visitante.  Para  os  autores,  a  fase  de  orientação  (GÖDDE                 

et  al.,  2018)  é  necessária  para  explorarmos  o  ambiente,  percebermos  os  referentes  da               

modalidade   visual   e   identificarmos   o   ponto   de   interesse   da   eventualidade.     

No  caso  de   eπ5 ,  a  breve  duração  do  segmento  pode  indicar  uma  proeminência  do                

depoimento  que  compõe  a  modalidade  auditiva  da  eventualidade.  O  personagem  diz  no              

depoimento:  “...  que  não  é  o  que  o  pessoal  fala  aí  fora,  que  fala  que  a  ocupação  é  ladrão,  é                     

maloqueiro,  que  é  isso,  é  aquilo,  não  é  nada  disso”.  Veremos  mais  à  frente  que  o  conteúdo  do                    

depoimento   será   essencial   para   inferência   da   quinta   eventualidade.     
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Figura   25:   ERDF360   da   quinta   eventualidade   do   filme   “Ocupação   Mauá”,    eπ5     

  

Fonte:   Autor   

eπ5    =    preconceito   

  

  
[a][7s]   depoimento   de   homem:    “(...)   Que   não   é   o   que   o   pessoal   fala   aí   fora,   que   fala   que   a   ocupação   é   ladrão,   é   maloqueiro,   que   é   isso,   é   aquilo.   Não   é   
nada   disso”.   ( r )   
[v][d1][D2][7s][M]   homem   falando   e   olhando   para   a   câmera   ( b )   
[v][d1][D6][7s]   objetos   de   quarto/pessoais   ( e )   
[v][d1][D6][7s]   objetos   de   cozinha   ( i )   
[v][d1][D6][7s]   detalhes   de   condições   improvisadas   ( j )   
[v][d1][D5][7s]   janela   superexposta   com   rede   de   proteção   e   cor�nas   ( g )   
[v]   corte   seco   para   tela   preta   ( a )   
[v][d1][D8][7s]    e ,    i ,    j ,    g    |∼   cômodo   pequeno   improvisado   como   moradia   ( c )     
[t]   00:58   à   01:05   -   7   segundos   

  
Neπ4    |∼   navegação   para   as   direções   DO,   DN   e   DL,   notar    k ,     s ,    o    [16s]   
r     |∼   navegação   para   todas   as   direções,   notar    b ,    e ,    i ,    g ,    c    ( N1 )   
r ,    b     |∼   navegação   para   DN,   notar    r ,    b    ( N2 )   
e ,    i ,    g    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    b ,    j ,    c    ( N3 )   
N2     |∼   navegação   para   DN,   notar    b ,    r    ( Neπ5 )   

  
r ,    b ,    a    |∼    preconceito    ( eπ5 )   

Oeste   Norte   Leste   

[v][d1]   objetos   de   quarto/pessoais   ( e ):   cama,   
travesseiros,   mochila   
[v]   corte   seco   para   tela   preta   ( a )   
[v][d1]   detalhes   de   condições   improvisadas   ( j ):   
paredes   com   pintura   velha   

  

[v][d1][M]   homem   falando   e   olhando   para   a   
câmera   ( b )   
[v][d1]    e :   prateleira,   ven�lador,   caixas,   mala,   
toalha,   roupas,   objetos   pessoais,   TV,   som,   
relógio,   quadro,   porta,   piso   de   sinteco     
[v][d1]   objetos   de   cozinha   ( i ):   galão   de   água   20l,    
[v][d1]    j :   encanamento   e   cabo   externos   na   
parede   
[v]    a   

[v][d1]    i :   armário   suspenso   e   gaveteiro,   panelas,   
embalagem   de   ovos,   microondas,   liquidificador,   
geladeira,   pia,   louças   
[v][d1]    j :   encanamento   atravessando   
externamente   a   parede,   manchas   de   infiltração   
[v]    a   

Piso   Sul   Teto   

[v][d1]    e :   Cadeira   u�lizada   como   criado   mudo,   
objetos   pessoais,   banquinho,   parte   da   cama,   
piso   de   sinteco.   
[v][d1]    i :   parte   da   geladeira   e   do   gaveteiro,   
armário   abaixo   da   pia,   bo�jão   de   gás   e   fogão   
[v]    a   

[v][d1]   janela   superexposta   com   rede   de   
proteção   e   cor�nas   ( g )   
[v][d1]   ( i :   pano   de   prato   pendurado   na   parede,   
escorredor   de   louças   e   parte   da   pia.   
[v][d1]    j :   manchas   de   infiltração   
[v]    a   

[v][d1]    e :   teto   branco   e   luz   acesa   
[v]   corte   seco   para   tela   preta   ( a )   



101   

Na  ERDF360  de   eπ5 ,  o  componente  discursivo  da  eventualidade  que  precisa  ser              

inferido  é   c ,  um  pequeno  cômodo  improvisado  como  moradia.  Esse  referente  é  a  locação  do                 

quinto  plano  do  filme.  A  equação  para  inferência  de   c   demonstra  que  precisamos  perceber  e                 

relacionar  os  referentes:  objetos  de  quarto  ( e ),  objetos  de  cozinha  ( i ),  detalhes  de  condições                

improvisadas   ( j )   e   janela   para   área   externa   ( g ).   

[ v ][d1][D8][7s]    e ,    i ,    j ,    g    |∼   cômodo   pequeno   improvisado   como   moradia   ( c )     

A  ENP  do  segmento  anterior,   Neπ4 ,  demonstra  que  o  ponto  de  entrada  favorito  no                

quinto  segmento  fílmico  é  entre  DO,  DN  e  DL.  Desse  modo,  podemos  já   perceber  na  DN  o                   

homem  falando  e  olhando  para  câmera  ( b )  ao  iniciarmos  a  visualização  de   eπ5 .  De  acordo                 

com  a  EEP  de  Brillhart  (2016),  ter  a  DN  como  uma  possível  direção  de  entrada  evidencia  uma                   

proeminência  de   b   em  relação  aos  demais  referentes  que  podem  ser  percebidos  na               

composição   visual   da   quinta   eventualidade.   

Identificamos  três  equações  de  navegação  em   eπ5 .   Em   N1 ,  conforme  identificamos            

nos  segmentos  anteriores,  ao  percebermos  o  depoimento  ( r )   isoladamente,  sem  associá-lo  a              

quem  fala,  podemos  ser  orientados  para  todas  as  direções  do  ambiente  em  busca  da  origem  do                  

som.  Com  essa  navegação  é  possível  perceber  o  homem  que  fala  ( b ),  a  janela  ( g ),  os  objetos                   

pessoais  ( e )  e  domésticos  ( i )  e  até  mesmo  inferir  que  estamos  em  um  cômodo  improvisado                 

como   moradia   ( c ).     

r     |∼   navegação   para   todas   as   direções,   notar    b ,    e ,    i ,    g ,    c    ( N1 )   

Na  equação   N2 ,  ao  percebermos  e  associarmos  o  depoimento  ( r )   ao  homem  que  o  fala                 

( b ),  podemos  considerar   b  como  o  ponto  de  interesse  da  eventualidade  e,  assim,  nossa  atenção                 

é  direcionada  a  DN.  Dessa  forma,  ficamos  atentos  à  figura  do  homem  ( b )  e  ao  seu  depoimento                   

( r )   sobre   o   preconceito   das   pessoas   de   fora   com   a   ocupação.   

r ,    b     |∼   navegação   para   DN,   notar    r ,    b    ( N2 )   

Já   N3  demonstra  que  ao  percebermos  a  janela  ( g )  e  os  objetos  pessoais  ( e )  e                 

domésticos  ( i )  distribuídos  por  todos  os  lados  do  ambiente,  podemos  ser  orientados  a  explorar                

todo  o  ambiente  esférico.  Dessa  forma,  é  possível  perceber  os  detalhes  de  condições               

improvisadas  ( j ),  o  personagem  que  fala  ( b )  e  também  inferir  o  pequeno  cômodo  improvisado                

como   moradia   ( c ).     
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e ,    i ,    g    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    b ,    j    e    c    ( N3 )   

A  ENP  da  quinta  eventualidade,   Neπ5 ,  indica  que  a  DN  é  direção  favorita  para  onde                 

somos  orientados  com  a  fruição  do  quinto  segmento  fílmico.  A  equação  também  demonstra               

que  o  ponto  de  interesse  favorito  de   eπ5  é  o  homem  que  fala  ( b )  e  o  seu  depoimento  ( r ),  os                      

referentes   de   navegação   da   equação    N2 .     

A  proeminência  de   b   é  reforçada  por  ser  a  única  figura  humana  percebida  na                

eventualidade,  por  ser  o  único  componente  que  se  movimenta,  pela  proximidade  e  pelo  olhar                

de   b   para  a  câmera  e  por  estar  em  uma  das  direções  de  entrada  favoritas.  Por  ser  o  único                     

componente  da  modalidade  sonora  e  por  estar  associado  a   b ,  o  depoimento  ( r )  também  é                 

percebido  como  um  ponto  de  atenção  principal  de   eπ5 .  Além  desses  fatores,  também               

consideramos  que  o  pouco  tempo  disponível  para  exploração  da  composição  visual  do              

segmento   nos   indica   uma   proeminência   do   componente   sonoro    r .   

N2     |∼   navegação   para   DN,   notar    b ,    r    ( Neπ5 )   

A  equação  lógica  da  quinta  eventualidade  demonstra  que  o  predicado   preconceito              

pode  ser  inferido  como  o  evento  significativo.  Realizamos  essa  inferência  principalmente  a              

partir  do  depoimento  sobre  o  pré  julgamento  que  as  pessoas  de  fora  fazem  da  ocupação  ( r ),                  

apresentado  pelo  homem  ( b ).  Percebemos,  também,  que  ao  associarmos   r  e   b  ao  corte  seco                 

para   tela   preta   ( a ),   o   sentido   de   preconceito   é   potencializado.     

r ,    b ,    a    |∼    preconceito    ( eπ5 )   

Mesmo  que  não  seja  essencial  para  a  inferência,  a  participação  de   a  nessa  equação                

demonstra  como  raciocínios  subjetivos  podem  potencializar  a  inferência  das  eventualidades.            

mas  para  isso,  o  interlocutor  precisa  de  conhecimentos  específicos.  Na  eventualidade   eπ5 ,  o               

visitante  precisaria  conhecer  os  efeitos  das  transições  em  edições  de  vídeo  e  da  simulação  de                 

visão   em   primeira   pessoa,   ambos   recursos   da   linguagem   cinematográfica.     

Uma  transição  de  um  plano  para  a  tela  preta  pode  ser  interpretada  de  diferentes                

maneiras  a  depender  do  contexto  do  filme.  Em  planos  subjetivos,  que  simulam  a  visão  em                 

primeira  pessoa,  podemos  inferir  um  corte  para  tela  preta  como  “fechar  os  olhos”  ou  um                 

“apagar  das  luzes”.  A  visualização  de  filmes  360º  pode  ser  considerada  subjetiva  por  simular                

que  somos  um  observador  presente  no  ambiente.  Assim,  a  exibição  de   a   (corte  para  tela  preta)                  
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pode  ser  percebida  como  os  nossos  olhos  que  se  fecham  ou  como  as  luzes  que  se  apagam.  Ao                    

associarmos   a ,   r  e   b  no  contexto  do  filme  até  o  momento  do  corte,  principalmente  com  o                   

depoimento  sobre  o  pré  julgamento  que  as  pessoas  fazem  sobre  a  ocupação,  podemos               

entender  o  corte  para  a  tela  preta  como  um  “não  querer  enxergar”,  o  que  potencializa  a                  

inferência   de    preconceito    como   a   quinta   eventualidade.   

2.2.6   Sexta   eventualidade   -     eπ6   

A  partir  do  sexto  plano  do  filme  temos  uma  sequência  de  quatro  imagens  aéreas  360º.                 

Durante  a  exibição  destes  planos,  há  também  uma  locução  em   off  e  uma  trilha  sonora.  A                  71

transição  entre  os  planos  aéreos  utiliza  o  efeito  de  fusão,  ou  seja,  o  plano  seguinte  se  sobrepõe                   

ao  anterior  gradualmente.  A  transição  de  planos  em  fusão  pode  configurar  um  contexto  de                

continuidade  por  ser  mais  suave  do  que  um  corte  seco.  Gödde  et  al.  (2018)  apontam  a                  

transição  em  fusão  como  a  mais  adequada  em  filmes  360º  justamente  pela  suavidade  que  traz.                 

Os  autores  consideram  o  corte  seco  como  um  salto  espacial  que  pode  não  ser  agradável  para  o                   

visitante   do   filme   360º.     

Identificamos  quatro  eventualidades  nos  quatro  planos  aéreos.  Três  delas  são  marcadas             

pelo  conteúdo  do  texto  da  locução  e  fazem  parte  de  2  planos  diferentes.  Nas  imagens  aéreas                  

360º,  percebemos  um  número  elevado  de  componentes  discursivos  na  modalidade  visual  e,              

consequentemente,  de  equações  de  navegação  espacial.  Como  veremos  na  descrição  das             

próximas  ERDF360,  essa  grande  quantidade  de  referentes  discursivos  e  de  navegação  pode              

indicar  que  não  há  um  ponto  de  interesse  principal  na  modalidade  visual  das  eventualidades,  o                 

que  pode  configurar  uma  proeminência  dos  componentes  da  modalidade  sonora.  Os  referentes              

discursivos  que  compõem  as  três  eventualidades  foram  rotulados  de  diferentes  maneiras,  ou              

seja,   determinados   pelas   necessidades   de   cada   ERDF360.     

O  sexto  segmento  do  documentário   tem  início  na  transição  de  opacidade  do  fundo               

preto  para  o  sexto  plano  do  filme.  Neste  instante  também  se  inicia  a  trilha  sonora.  Aqui                  

percebemos  uma  mudança  drástica  nas  características  da  composição  visual  esférica.  O             

posicionamento  de  câmera,  que  até  então  era  fixo  em  um  determinado  ponto  da  locação  na                 

altura  média  de  uma  pessoa,  agora  passa  a  ser  aéreo  e  em  movimento.  Com  o  movimento  da                   

71  Chama-se   de   locução   em    off ,   ou   “voz   de   deus”,   a   técnica   de   utilizar   um   texto   falado,   geralmente   com   conteúdo   
expositivo,   sem   mostrar   a   pessoa   que   fala.   É   um   traço   característico   de   documentários   do   subgênero   expositivo   
que   são   frequentemente   usados   em   tele   reportagens   e   em   diferentes   estilos   de   documentários.   (NICHOLS,   2005)   
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câmera,  todos  os  referentes  discursivos  da  modalidade  visual  são  percebidos  como  se              

estivessem  em  movimento  contínuo.  Mesmo  que  estejam  aparentemente  se  movendo,  não             

adicionamos  o  marcador   [M]  nos  referentes  visuais  que  são  percebidos  em  movimento  devido               

ao   deslocamento   da   câmera.     

Na  composição  visual  desse  segmento  não  há  mais  os  detalhes  de  condições              

improvisadas  que  caracterizavam  as  locações  anteriores.  Esse  conjunto  de  referentes            

discursivos  percebidos  como  uma  característica  recorrente  nas  composições  visuais  esféricas            

anteriores  indicam  um  contexto  semântico  de  “condições  de  improviso”  aos  ambientes  da              

Ocupação   Mauá.   

A  locução  em   off   pode  ser  percebida  aos  6  segundos  de  fruição  do  sexto  segmento                 

fílmico.  Como  já  apontamos,  a  quantidade  elevada  de  elementos  na  composição  visual  dos               

planos  aéreos  e  a  grande  distância  deles  em  relação  à  câmera  podem  indicar  a  proeminência                 

dos  componentes  sonoros.  No  primeiro  trecho  significativo  da  locução,  uma  voz  masculina              

em  tom  sério  diz:  “São  Paulo...  é  a  maior  cidade  das  américas  com  mais  de  12  milhões  de                    

habitantes…”.  Esse  trecho  da  locução  é  um  dos  referentes  que  participam  da  inferência  da                

quinta  eventualidade.  Ele  se  sobrepõe  a  grande  parte  do  sétimo  plano  e  aos  segundos  iniciais                 

do   oitavo.     

O  segundo  trecho  significativo  da  locução  marca  o  fim  do  sexto  segmento.  Há  uma                

pausa  entre  os  trechos  que  é  preenchida  por  uma  variação  de  ritmo  na  trilha  sonora  de  fundo.                   

A  intensidade  da  trilha  sonora  cresce  nessa  pausa  entre  os  trechos  da  locução  e  diminui                 

novamente   com   a   volta   da   fala.   
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Figura   26:    Frames    dos   planos   que   compõem   a   sexta   eventualidade   do   filme   “Ocupação   Mauá”,    eπ6   

  

  
Fonte:   Autor   
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Figura   27:   ERDF360   da   sexta   eventualidade   do   filme   “Ocupação   Mauá”,    eπ6   

Fonte:   Autor   

eπ6    =    imensidão   

  

  
[p6,p7][a][15s]   música   instrumental   lenta,   contempla�va   e   melancólica   que   inicia   bem   baixa   e   eleva   o   ritmo   ( p )   
[p6,p7][a][5s]   voz   masculina   em   tom   sério:   “[p6]   São   Paulo.   É   a   maior   cidade   das   Américas   com   mais   [p7]   de   12   milhões   de   habitantes…”   ( q )   
[p6][v][3s]   transição   de   opacidade   vinda   da   cor   preta   ( d )   
[p6][v][d5][D6][10s]   avenida   sen�do   ao   horizonte   atravessando   a   DN,   DP   e   DS   ( a )   
[p6][v][d4][D8][10s]   imagem   aérea   de   cidade   abaixo   da   altura   dos   prédios   ( f )   
[p6][v][d7][D6][10s]   céu   azul   ( m )   
[p6][v][10s]   iluminação   natural   no   sen�do   da   DO   ( i )   
[p6][v][10s]   movimento   de   câmera    travelling    no   sen�do   da   DN   ( g )   
[p6,p7][v][1s]   transição   de   opacidade   entre   planos   que   eleva   a   altura   do   observador   ( h )     
[p7][v][d7][D7][4s]   imagem   aérea   de   cidade   acima   da   altura   dos   prédios   ( j )   
[p7][v][d7][D5][4s]   avenida   sen�do   ao   horizonte   atravessando   a   DO,   DP   e   DL   ( b )   
[p7][v][d7][D7][4s]   céu   azul   ( m )   
[p7][v][d5][D3][4s]   terraço   de   prédio   grande   ( n )   
[p7][v][d7][D1][4s]   serra   na   linha   do   horizonte   ( l )   
[p7][v][4s]   iluminação   natural   no   sen�do   da   DN   ( o )   
[p7][v][4s]   movimento   de   câmera:    travelling    para   cima   ( k )   
[t]   01:05   à   01:20   -   15   segundos   

  
Neπ5     |∼   navegação   para   DN   
[p6]    p,   q    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar     f ,    a ,    g ,    i    ( N1 )   
[p6]    a    |∼   navegação   entre   DN,   DP   e   DS,   notar    f ,    g ,    i    ( N2 )   
[p6]    a,   g    |∼   navegação   para   DN,   notar    f ,    i    ( N3 )   
[p6]    q,   f    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    f ,    a ,    g ,    i    ( N4 )   
[p6]    f,   i    |∼   navegação   para   DO,   notar    f ,    g    ( N5 )   
[p7]    q ,    h ,    j    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    j ,    b ,    n ,    m ,    l ,    o ,    k    ( N6 )   
[p7]    b    |∼   navegação   entre   a   DO,   DP   e   DL,   notar    j ,    b ,    n ,    l ,    o ,    k    ( N7 )   
[p7]    j ,    k ,    n ,    b    |∼   navegação   para   DP,   notar    j ,    b ,    n    ( N8 )   
[p7]    j ,    o     |∼   navegação   para   DN,   notar    j    ( N9 )   
N1 ,    N2 ,    N3 ,    N4 ,    N5 ,    N6 ,    N7 ,    N8 ,    N9    |∼   navegação   para   todas   as   direções,   notar    q,     f ,    j    ( Neπ6 )   
    

q ,    f ,    h ,    j ,    k ,    p    |∼    imensidão    ( eπ6 )   

DO   DN   DL   

[p6][v]   transição   de   opacidade   vinda   da   cor   
preta   ( d )   
[p6][v][d4]   imagem   aérea   de   cidade   abaixo   da   
altura   dos   prédios   ( f ):   terreno   baldio,   prédios,   
calçadas,   pedestres,   veículos   estacionados   
[p6][v][d7]   céu   azul   ( m )   
[p6][v]   iluminação   natural   ( i ):   luz   direta   
[p6][v]   movimento   de   câmera   ( g ):    travelling   
lateral   sen�do   DN     
[p6,p7][v]   transição   de   opacidade   entre   planos   
( h )   
[p7][v][d7]   Imagem   aérea   de   cidade   acima   da   
altura   dos   prédios   ( j ):   incontáveis   prédios,   
quarteirões   e   ruas   até   a   linha   do   horizonte   
[p7][v][d7]   avenida   sen�do   ao   horizonte   ( b )   
[p7][v][d7]    m   
[p7][v]   iluminação   natural   ( o ):   luz   lateral,   no   
sen�do   da   DN   
[p7][v]   movimento   de   câmera   para   cima   ( k )   

[p6][v]    d   
[p6][v][d5]   avenida   sen�do   ao   horizonte   ( a )   
[p6][v][d5]    f :   duas   vias   com   canteiro   central,   
ciclovia,   árvores,   postes,   carros   transitando,   
prédios,   calçada   
[p6][v][d7]    m   
[p6][v]    i :   luz   lateral,   no   sen�do   da   DO     
[p6][v]    g :    travelling    frontal   
[p6,p7][v]    h   
[p7][v][d7]    j :   incontáveis   prédios   até   a   linha   do   
horizonte   e   avenida     
[p7][v][d7]    m   
[p7][v]    o :   luz   direta   
[p7][v]    k   

[p6][v]    d   
[p6][v][d4]    f :   prédios,   paisagem   urbana   ao   
fundo   
[p6][v][d7]    m   
[p6][v]    i :   contra   luz   
[p6][v]    g :    travelling    lateral   sen�do   DN   
[p6,p7][v]    h   
[p7][v][d7]    j :   incontáveis   prédios,   quarteirões   e   
ruas   até   a   linha   do   horizonte   
[p7][v][d7]    b   
[p7][v][d7]   serra   na   linha   do   horizonte   ( l )  
[p7][v][d7]    m   
[p7][v]    o :   luz   lateral,   no   sen�do   da   DN   
[p7][v]    k   

DP   DS   DT   

[p6][v]    d   
[p6][v][d5]    a :   avenida   atravessando   da   DS   para   
DN   
[p6][v][d5]    f    duas   vias   com   canteiro   central,   
ciclovia,   carros   transitando,   calçada   e   pedestres   
[p6][v]    i :   luz   lateral,   no   sen�do   da   DO   
[p6][v]    g :    travelling    para   DN   
[p6,p7][v]    h   
[p7][v][d6]    b :   avenida   grande   atravessando   da   
DO   para   DL   
[p7][v][d6]    j :   pequenas   construções,   
estacionamento,   inúmeros   carros   nas   vias   e   
estacionado,   árvores   e   ciclovia     
[p7][v][d5]   terraço   de   prédio   grande   ( n )   
[p7][v]    o :   luz   lateral,   sen�do   da   DN   
[p7][v]    k   

[p6][v]    d   
[p6][v][d5]    f :   vias   com   canteiro   central,   ciclovia,   
árvores,   postes,   carros   transitando,   prédios,   
calçada,   terreno   baldio,   torre   da   Estação   da   Luz   
[p6][v][d7]    m   
[p6][v]    i :   luz   lateral,   no   sen�do   da   DO   
[p6][v]    g :    travelling    para   trás   
[p6,p7][v]    h   
[p7][v][d7]    j :   incontáveis   prédios,   quarteirões   e   
ruas   até   a   linha   do   horizonte   
[p7][v][d7]    b   
[p7][v][d7]    l   
[p7][v][d7]    m   
[p7][v]    o :   contra   luz     
[p7[v][d7]   sol   ( s )   
[p7][v]    k   

[p6][v]    d   
[p6][v][d5]    f :   topo   de   prédios   
[p6][v][d7]    m   
[p6[v][d7]    s   
[p6][v]    g :    travelling    para   DN   
[p6,p7][v]    h   
[p7][v][d7]    m   
[p7][v]    k   
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Como  a  sexta  eventualidade,   eπ6 ,  perpassa  o  sexto  e  sétimo  planos  do  filme,               

utilizamos  novamente  a  marcação  dos  planos  no  início  da  descrição  dos  referentes  discursivo               

e  equações  de  navegação:   [p6]  e   [p7] .  Apresentamos  este  tipo  de  marcação  na  descrição  da                 

ERDF360   da   terceira   eventualidade.     

Diferente  dos  planos  e  segmentos  fílmicos  anteriores,  notamos  que  em   eπ6   o  visitante               

pode  perceber  as  locações  que  compõem  a  eventualidade  sem  ter  que  explorar  e  relacionar                

referentes  distribuídos  pelo  ambiente  esférico.  Isso  porque  a  quantidade  e  a  distância  dos               

referentes  discursivos  em  relação  à  câmera  é  consideravelmente  maior,  o  que  permite              

relacionar  os  componentes  visuais  percebidos  em  uma  única  direção  para  inferir  a  locação  do                

plano.  Até  então,  nos  segmentos  anteriores,  os  referentes  discursivos  que  participam  do              

processo  de  inferência  das  locações  estavam  em  diferentes  direções  e  a  uma  média  de  5                 

metros,  geralmente  marcados  com   [d1] ,   [d2]  e   [d3] .  No  sexto  plano,  os  referentes  são                

percebidos  a  partir  de  20m   [d4] .  Já  no  sétimo  plano,  o  referente  discursivo  mais  próximo  é                  

percebido  a  cerca  de  50m.  Em  ambos  os  planos,  apenas  mantendo  a  atenção  na  DN,  por                  

exemplo,  é  possível  perceber  a  paisagem  aérea  de  uma  cidade  ( f  e   j )  como  um  referente                  

discursivo   e   como   as   locações   do   sexto   e   sétimo   planos.     

Neste  caso,  a  composição  esférica  com  referentes  discursivos  percebidos  como            

estando  distantes,  ao  invés  de  uma  orientação  espacial  por  todo  o  ambiente  para               

identificarmos  a  locação  dos  planos  360º,  parece  nos  provocar  a  permanecer  por  mais  tempo                

observando   a   grande   quantidade   de   informações   visuais   disponíveis   em   cada   direção.   

Além  da  elevada  quantidade  de  referentes  discursivos,  percebemos  um  total  de  nove              

equações  de  navegação  em   eπ6 ,  cinco  no  sexto  plano  e  quatro  no  sétimo  plano.  Nessas                 

equações,  diferentes  tipos  de  componentes  de  navegação  podem  conduzir  nossa  atenção  pela              

composição   esférica.     

Como  demonstra  a  ENP  da  eventualidade  anterior,   Neπ5 ,  o  ponto  de  entrada  em   eπ6                

provavelmente   será   na   DN.   

Neπ5     |∼   navegação   para   DN   

Na  equação  de  navegação   N1 ,  ao  perceber  o  início  da  trilha  sonora  ( p )  e  da  locução                  

( q ),  podemos  ser  orientados  a  navegar  para  todas  as  direções  em  busca  da  origem  dos  sons.                  

Dessa  maneira,  nossa  atenção  pode  ser  orientada  para  os  componentes  visuais  da  composição               

esférica:  imagem  aérea  da  cidade  abaixo  da  altura  dos  prédios  ( f ),  avenida  sentido  ao                
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horizonte  ( a ),  movimento  da  câmera  em   travelling  ( g )  e  a  iluminação  natural  no  sentido  da                 

DO   ( i ).   

[p6]    p,   q    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar     f ,    a ,    g ,    i    ( N1 )   

Em   N2 ,  a  avenida  ( a )  percebida  atravessando  a  DS,  DT  e  DN  do  ambiente  esférico,                 

pode  direcionar  nossa  atenção  por  entre  essas  direções.  Com  essa  navegação,  podemos  notar  a                

paisagem   aérea   da   cidade   ( f ),   o   movimento   de   câmera   ( g )   e   a   iluminação   natural   ( i ).   

[p6]    a    |∼   navegação   entre   DN,   DT   e   DS,   notar    f ,    g ,    i    ( N2 )  

Na  equação   N3 ,  percebemos  a  participação  de  um  referente  de  navegação  que  ainda               

não  havia  sido  utilizado  no  filme.  Trata-se  do  movimento  de  câmera   travelling  ( g ).  Nos                72

filmes  convencionais  (não  esféricos),  esse  movimento  de  câmera  pode  ser  para  trás  ou  para                

frente,  se  aproximando  ou  afastando  do  objeto  de  interesse,  ou  para  as  laterais  com  curva  ou                  

em  linha  reta,  mantendo  um  objeto  de  interesse  em  primeiro  plano  no  centro  da  imagem                 

enquanto  o  fundo  se  movimenta.  A  depender  de  como  é  utilizado,  pode  ser  relacionado  à                 

imagem   para   evocar   diferentes   sentidos.   

O  movimento  de   travelling  pode  ser  percebido  de  maneiras  diferentes  em  vídeos  360º.               

No  sexto  plano,  por  exemplo,  o  movimento  segue  no  sentido  da  DN,  a  câmera  voa  para  a                   

direção  norte  do  ambiente  esférico.  A  depender  da  direção  para  onde  estivermos  olhando,  o                

travelling  terá  características  diferentes.  Com  a  atenção  para  a  DL  ou  DO,  percebemos  um                

movimento  lateral.  Orientados  para  a  DS,  percebemos  um  movimento  de   travelling   para  trás,               

nos  afastando  dos  demais  componentes.  Olhando  para  a  DN,  notamos  o  movimento  de               

travelling    frontal,   que   se   aproxima   de   um   ponto   de   interesse.     

Segundo  Gödde  et  al.  (2018),  em  vídeos  360º  o  movimento  da  câmera  pode  orientar                

nossa  atenção  para  a  direção  do  movimento.  Assim,  consideramos  que  por   g   seguir  no  sentido                 

da  DN,  e  por  sobrevoar  a  avenida  que  também  se  estende  para  o  horizonte  ( a )  da  direção                   

norte,  podemos  ser  orientados  nesse  mesmo  sentido.  Com  essa  navegação,  nossa  atenção  é               

direcionada   para   a   cidade   ( f )   e   para   a   iluminação   natural   ( i ).     

[p6]    a,   g    |∼   navegação   para   DN,   notar    f ,    i    ( N3 )   

72   Travelling    é   um   termo   utilizado   para   se   referir   ao   movimento   de   câmera   que   se   desloca   horizontalmente   pelo   
espaço,   para   trás,   para   frente   ou   para   as   laterais,   com   curva   ou   em   linha   reta.   
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Em   N4 ,  ao  relacionarmos  o  início  do  depoimento  sobre  a  cidade  de  São  Paulo  ( q )  com                  

a  imagem  aérea  da  cidade  ( f ),  podemos  ser  orientados  a  explorar  todo  o  ambiente  esférico  e                  

perceber   mais   componentes   de    f    e   os   componentes    a ,    g    e    i .     

[p6]    q,   f    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    f ,    a ,    g ,    i    ( N4 )   

A  equação  de  navegação   N5  também  utiliza  outro  referente  de  navegação  que  ainda               

não  havia  sido  explorado  no  filme,  a  iluminação  natural  ( i ).  Como  a  locação  do  sexto  plano  é                   

externa  e  a  gravação  aconteceu  em  um  dia  ensolarado,  a  posição  do  sol  ilumina  os  referentes                  

de  uma  determinada  direção,  tornando-os  fáceis  de  serem  percebidos  ou,  dependendo  da              

configuração  da  câmera,  provocando  um  brilho  exagerado  por  superexposição.  Já  os             

referentes  discursivos  da  direção  oposta  ficaram  cobertos  por  suas  sombras,  o  que  pode               

dificultar  a  observação  de  detalhes  e  até  mesmo  escondê-los.  Portanto,  nesta  eventualidade             

inferimos  que  a  área  da  cidade  ( f )  iluminada  diretamente  pela  luz  do  sol  ( i )  pode  receber  mais                   

atenção  do  que  a  área  coberta  por  sombras.  Assim,  a  direção  para  a  qual  o  visitante  pode  ser                    

direcionado   ao   relacionar    f    e    i    é   a   DO,   a   direção   onde   os   prédios   estão   totalmente   iluminados.     

[p6]    f,   i    |∼   navegação   para   DO,   notar    f    e    g    ( N5 )   

Com  a  visualização  da  transição  em  fusão  ( h )  entre  o  sexto  e  o  sétimo  plano,  podemos                  

ter  a  impressão  de  que  somos  levados  para  um  ponto  mais  alto  em  relação  à  cidade.  Nesse                   

ponto  de  vista  mais  elevado  não  há  nenhum  componente  visual  que  esteja  entre  nós  e  a  linha                   

do  horizonte  que  possa  ser  percebido  além  da  imagem  aérea  da  cidade  ( j ),  a  mais  de  100m  de                    

distância.  Além  disso,  essa  transição  ( h )  com  efeito  de  elevação  é  realizada  no  momento  da                 

locução  ( q )  em  que  somos  informados  de  que  há  mais  de  12  milhões  de  habitantes  na  cidade                   

de  São  Paulo.  A  sensação  é  de  que,  a  partir  desse  momento,  temos  nossa  visão  ampliada  para                   

conseguirmos   perceber   a   imensidão   da   cidade.     

Dessa  maneira,  na   N6 ,  a  primeira  equação  de  navegação  do  sétimo  plano,  ao               

percebermos  e  relacionarmos  o  trecho  de  depoimento  ( q )  sobre  São  Paulo  ser  a  maior  cidade                 

das  Américas,  a  transição  entre  planos  que  amplia  o  alcance  da  nossa  visão  ( h )  e  a  imagem                   

aérea  da  cidade  ( j )  acima  da  altura  dos  prédios,  podemos  ser  orientados  a  explorar  as  direções                  

DO,  DN,  DL,  DS  e  DT,  onde   j  pode  ser  percebido.  Com  essa  orientação,  também  podemos                  
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perceber  a  grande  avenida  ( b ),  o  terraço  do  prédio  grande  ( n ),  o  céu  azul  ( m ),  as  montanhas                   

no   horizonte   ( l ),   a   iluminação   natural   ( o )   e   o   movimento   de   câmera   ( k ).   

[p7]    q ,    h ,    j    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    j ,    b ,    n ,    m ,    l ,    o ,    k    ( N6 )   

A  equação   N7  demonstra  que  a  grande  avenida  ( b )  que  perpassa  as  DO,  DP  e  DL  pode                   

orientar  nossa  atenção  por  essas  direções.  Dessa  forma,  além  de  percebermos  a  dimensão  de   b                 

no   ambiente   esférico,   também   podemos   perceber   os   referentes    j ,     n ,     l ,     o    e     k .     

[p7]    b    |∼   navegação   entre   a   DO,   DP   e   DL,   notar    j ,    b ,    n ,    l ,    o,   k    ( N7 )   

Apesar  desta  orientação  espacial  ser  semelhante  à  demonstrada  por   N2 ,  já  que  o               

referente  de  navegação  também  é  uma  avenida  que  corta  o  ambiente  esférico  ( a ),  percebemos                

uma  certa  diferença  no  grau  de  proeminência.  Conforme  demonstram  os  marcadores  de              

dimensão,   [Dx],  e  distância,   [dx] ,  dos  referentes  na  ERDF360,   a  pode  ser  percebido  como                

estando  mais  próximo  e  com  maior  dimensão  quando  comparado  à  b .   Com  isso,  percebemos                

uma   maior   proeminência   de    N2    quando   comparada   à    N7 .   

[p6][v][d5][D6][10s]   avenida   sen�do   ao   horizonte   atravessando   a   DN,   DP   e   DS   ( a )   

[p7][v][d7][D5][4s]   avenida   sen�do   ao   horizonte   atravessando   a   DO,   DP   e   DL   ( b )   

Como  o  movimento  de  câmera  ( k )  do  sétimo  plano  é  para  cima,  ou  seja,  no  sentido  da                   

DT,  poderíamos  considerar  que  esse  referente  de  navegação  nos  orienta  para  essa  direção.               

Porém,  como  o  céu  azul  ( m )  é  único  componente  visual  que  preenche  toda  a  DT,  o  que  nos                    

faz  percebê-la  como  uma  direção  do  ambiente  sem  pontos  de  interesse,  o  movimento  de                

câmera  ( k )  combinado  à  essa  configuração  visual  do  plano  360º  parece  não  nos  direcionar                

para   a   DT,   direção   que   a   câmera   segue.   

Em   N8 ,  quando  relacionamos  a  imagem  da  cidade  ( j ),  o  terraço  de  prédio  na  direção                 

DP  ( n )  -  que  é  o  referente  discursivo  percebido  como  o  mais  próximo  -  e  o  movimento  de                    

câmera  ( k )  que  sobe  se  afastando  da  cidade  -  que  pode  nos  fazer  perceber   j  ainda  mais                   

distante  e  imensa  -  consideramos  que  podemos  ser  orientada  para  a  DP.  Assim,  nossa  atenção                 

é   direcionada   para   referentes    j ,    b ,   e    n .     

[p7]    j ,    k ,    n ,    b    |∼   navegação   para   DP,   notar    j ,    b ,    n    ( N8 )   
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Na  equação   N9 ,  temos  novamente  a  iluminação  natural  do  ambiente  ( o )  como              

referente  de  navegação.  Dessa  vez,   o  projeta  luz  diretamente  na  parte  da  cidade  ( j )  que  pode                  

ser  visualizada  na  DN,  deixando-a  bem  iluminada  e  sem  sombras.  Nas  direções  DO  e  DL,   j  é                   

iluminado  lateralmente,  e  na  DS  percebemos  os  prédios  mais  distantes  de   j   nas  sombras  por                 

estarem  em  contra-luz.  Relacionando  os  referentes   o  e   j ,  então,  podemos  ser  orientados  para  a                 

DN   para   observar   a   área   da   cidade   ( j )   mais   iluminada.     

[p7]    j ,    o     |∼   navegação   para   DN,   notar    j    ( N9 )   

Podemos  perceber,  pelas  nove  equações  de  navegação  e  pelos  diferentes  tipos  de              

referentes  de  navegação,  que  nossa  atenção  pode  ser  orientada  para  direções  distintas  durante               

a  visualização  do  sexto  segmento  fílmico.  Com  a  proeminência  da  locução  sobre  a  imensidão                

da  cidade  de  São  Paulo  ( q )  e  com  as  equações  de  navegação  que  direcionam  a  atenção  do                   

visitante  principalmente  para  os  referentes   f  e   j   (a  cidade  vista  de  cima,  de  dois  pontos  de  vista                    

diferentes),  consideramos  que  a  ENP  do  sexto  segmento  do  filme, Neπ6 ,   orienta  a  exploração                

de  todo  o  ambiente  esférico  e  indica  que  o  ponto  de  interesse  da  eventualidade  é  a  cidade  de                    

São   Paulo   ( f    e    j )   e   o   que   é   dito   sobre   ela   ( q ).     

N1 ,    N2 ,    N3 ,    N4 ,    N5 ,    N6 ,    N7 ,    N8 ,    N9    |∼   navegação   para   todas   as   direções,   notar    q,     f ,    j    ( Neπ6 )   

Por  fim,  ao  relacionarmos  o  trecho  da  locução  sobre  a  imensidão  de  São  Paulo  ( q ),  às                  

imagens  aéreas  da  cidade  ( f  e   j ),  a  transição  entre  os  planos  que  nos  leva  para  um  ponto  onde                     

podemos  perceber  ainda  mais  a  dimensão  da  metrópole  ( h ),  o  movimento  de  câmera  para                

cima  que  revela  ainda  mais  a  imensidão  ( k )  e  a  trilha  sonora  que  começa  lenta  e  altera  para                    

um  ritmo  acelerado  ( p )  na  pausa  após  o  primeiro  trecho  da  locução,  podemos  inferir  o                 

predicado   imensidão   para  a  sexta  eventualidade  do  filme.  O  evento  significativo  inferido  ao               

relacionar   esses   referentes   discursivos   é   justamente   a   grandiosidade   da   cidade   de   São   Paulo.     

q ,    f ,    h ,    j ,    k ,    p    |∼    imensidão    ( eπ6 )   

2.2.7   Sétima   eventualidade   -    eπ7   

O  sétimo  segmento  fílmico  começa  com  o  início  do  segundo  trecho  da  locução,  nos                

segundos  finais  do  sétimo  plano  do  filme.  O  locutor  diz  em  tom  sério:  “um  milhão  e  200  mil                    

pessoas  vivem  em  condições  precárias  de  moradia”.  A  fala  perpassa  a  transição  do  sétimo                
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plano  para  o  oitavo.  Assim,  a  estrutura  ERDF360  de   eπ7   se  assemelha  à  anterior,   eπ6 .  Ambas                  

são  compostas  por  dois  planos  aéreos  da  cidade,  locução  em   off   e  trilha  sonora.  Também                 

percebemos   nas   duas   eventualidades   a   proeminência   do   texto   falado   pelo   locutor.   

Na  transcrição  da  ERDF360  da  sétima  eventualidade,   eπ7 ,  iremos  replicar  os             

referentes  discursivos  e  equações  de  navegação  do  sétimo  plano  do  filme  da  ERDF360  do                

segmento  anterior .   Consideramos  essa  possibilidade  pois  não  há  nenhuma  mudança            

significativa  na  composição  visual  do  sétimo  plano  durante  sua  interpretação,  caso  contrário,              

as  diferenças  e  os  novos  referentes  discursivos  percebidos  seriam  descritos.  A  listagem  dos               

componentes   discursivos   do   oitavo   plano   segue   normalmente.   
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Figura   28:    Frames    dos   planos   que   compõem   a   sétima   eventualidade   do   filme   “Ocupação   Mauá”,    eπ7   

  

  
Fonte:   Autor   
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Figura   29:   ERDF360   da   sétima   eventualidade   do   filme   “Ocupação   Mauá”,    eπ7   

Fonte:   Autor   

eπ7    =    desigualdade   

  

  
[p7,p8][a][11s]   música   instrumental   lenta,   contempla�va   e   melancólica   ( p )   
[p7,p8][a][5s]   voz   masculina   em   tom   sério:   “[p7]   ...   1   milhão   e   200   mil   pessoas   [p8]   vivem   em   condições   precárias   de   moradia   …   ( q )   
[p7][v][d7][D7][4s]   imagem   aérea   de   cidade   acima   da   altura   dos   prédios   ( j )   
[p7][v][d7][D5][4s]   avenida   grande   sen�do   ao   horizonte   atravessando   a   DO,   DP   e   DL   ( b )   
[p7][v][d7][D7][4s]   céu   azul   ( m )   
[p7][v][d5][D3][4s]   terraço   de   prédio   grande   ( n )   
[p7][v][d7][D1][4s]   serra   na   linha   do   horizonte   ( l )   
[p7][v][4s]   iluminação   natural   no   sen�do   da   DN   ( o )   
[p7][v][4s]   movimento   de   câmera:    travelling    para   cima   ( k )   
[p7,p8][v][1s]   transição   de   opacidade   entre   planos   ( h )   
[p8][v][d6][D6][8s]   imagem   aérea   de   favela   ( r )     
[p8][v][d6][D3][8s]   prédio   abandonado   pichado   ( s )   
[p8][v][d6][D4][8s]   linha   de   trem   sen�do   ao   horizonte   atravessando   a   DO,   DP   e   DL   ( t )   
[p8][v][d7][D6][8s]   imagem   aérea   de   região   urbana   nobre   ( u )   
[p8][v][d7][D7][8s]   céu   azul   ( m )   
[p8][v][8s]   iluminação   natural   no   sen�do   da   DN   ( i )   
[p8][v][8s]   movimento   de   câmera:    travelling    frontal   para   DN   ( g )   
[p8][v][d7]    r ,    t ,    u ,    q    |∼   linha   do   trem   dividindo   a   favela   e   região   urbana   nobre   ( x )   
[t]   01:20   à   01:31   -   11   segundos   

  
Neπ6     |∼   navegação   para   todas   as   direções   
[p7]    q ,    j    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    j ,    b ,    n ,    m ,    l ,    o ,    k    ( N1 )   
[p7]    b    |∼   navegação   entre   a   DO,   DP   e   DL,   notar    j ,    b ,    n ,    l ,    o ,    k    ( N2 )   
[p7]    j,   k,   n,   b    |∼   navegação   para   DP,   notar    j ,    b ,    n    ( N3 )  
[p7]    j,   o     |∼   navegação   para   DN,   notar    j    ( N4 )   
[p8]    q ,    r    |∼   navegação   entre   DO,   DN,   DL   e   DP,   notar    r ,    s ,    u ,    t ,    g ,    i ,    x    ( N5 )   
[p8]    q ,    r ,    g    |∼   navegação   para   DN,   notar    r ,    s ,    i    ( N6 )   
[p8]    s ,    g    |∼   navegação   para   DO,   notar    r ,    t ,    u ,    i ,    x    ( N7 )   
[p8]    t    |∼   navegação   entre   DO,   DP   e   DL,   notar    t ,    r ,    u ,    g ,    i ,    x    ( N8 )   
[p8]    u ,    i    |∼   navegação   para   DS,   notar    u ,    t ,    g ,    x    ( N9 )   
N1 ,    N2 ,    N3 ,    N4 ,    N5 ,    N6 ,    N7 ,    N8 ,    N9     |∼   navegação   para   todas   as   direções,   notar    q ,    j ,    r ,    t ,    u ,    x    ( Neπ7 )  

  
q,   j,   r,   u,   t,   x    |∼    desigualdade ( eπ7 )   

Oeste   Norte   Leste   

[p7][v][d7]   Imagem   aérea   de   cidade   acima   da   altura   dos   
prédios   ( j ):   incontáveis   prédios,   quarteirões   e   ruas   até   a   
linha   do   horizonte   
[p7][v][d7]   avenida   grande   sen�do   ao   horizonte   ( b )   
[p7][v][d7]   céu   azul   ( m )   
[p7][v]   iluminação   natural   ( o ):   luz   lateral,   no   sen�do   da   
DN   
[p7][v]   movimento   de   câmera   para   cima   ( k )   
[p7,p8][v]   transição   de   opacidade   entre   planos   ( h )   
[p8][v][d6]   Imagem   aérea   de   favela   ( r )   
[p8][v][d6]   Linha   de   trem   sen�do   ao   horizonte   ( t )   
[p8][v][d7]   Imagem   aérea   de   região   urbana   nobre   ( u ):   
viaduto   e   vários   prédios   na   linha   do   horizonte   
[p8][v][d7]    m   
[p8][v]   iluminação   natural   ( i ):   luz   lateral,   no   sen�do   da   DS   
[p8][v]   movimento   de   câmera   ( g ):    travelling    lateral   no   
sen�do   da   DN     
[p8][v][d6]   prédio   abandonado   pichado   ( s ):   entra   pela   DN   

[p7][v][d7]    j :   incontáveis   prédios   até   a   
linha   do   horizonte   e   avenida    
[p7][v][d7]    m   
[p7][v]    o :   luz   direta   
[p7][v]    k   
[p7,p8][v]    h   
[p8][v][d6]    r     
[p8][v][d6]    s :   sai   pela   DO   
[p8][v][d7]    u :   imensidão   de   prédios  
na   linha   do   horizonte   
[p8][v][d7]    m   
[p8][v]    i :   contraluz   
[p8][v]    g :    travelling    frontal     

[p7][v][d7]    j :   incontáveis   prédios,   quarteirões   e   
ruas   até   a   linha   do   horizonte   
[p7][v][d7]    b   
[p7][v][d7]   serra   na   linha   do   horizonte   ( l )  
[p7][v][d7]    m   
[p7][v]    o :   luz   lateral   no   sen�do   da   DN   
[p7][v]    k   
[p7,p8][v]    h   
[p8][v][d6]    r     
[p8][v][d6]    t     
[p8][v][d7]    u :   vários   prédios   na   linha   do   
horizonte   
[p8][v][d7]    m   
[p8][v]    i :   luz   lateral,   no   sen�do   da   DS   
[p8][v]    g :    travelling    lateral   no   sen�do   da   DN     

Piso   Sul   Teto   

[p7][v][d6]    b :   avenida   grande   atravessando   da   DO   para   DL   
[p7][v][d6]    j :   pequenas   construções,   estacionamento,   
inúmeros   carros   nas   vias   e   estacionado,   árvores   e   ciclovia     
[p7][v][d5]   terraço   de   prédio   grande   ( n )   
[p7][v]    o :   luz   lateral   sen�do   da   DN   
[p7][v]    k   
[p7,p8][v]    h   
[p8][v][d5]    r     
[p8][v][d5]   linha   de   trem   atravessando   da   DO   à   DL   ( t )   
[p8][v][d7]    m   
[p8][v]    i :   luz   direta   para   a   DS   
[p8][v]    g :    travelling    frontal   para   DN   

[p7][v][d7]    j :   incontáveis   prédios,   
quarteirões   e   ruas   até   a   linha   do   
horizonte   
[p7][v][d7]    b   
[p7][v][d7]    l   
[p7][v][d7]    m   
[p7][v]    o :   contra   luz     
[p7[v][d7]   sol   ( s )   
[p7][v]    k   
[p7,p8][v]    h   
[p8][v][d6]    u :   vários   prédios,   rua   com   
via   dupla,   árvores   e   carros   em   
movimento   e   estacionados   
[p8][v][d7]    m   
[p8][v]    i :   luz   direta   
[p8][v]    g :    travelling    para   trás   

[p7][v][d7]    m   
[p7][v]    k   
[p7,p8][v]    h   
[p8][v][d7]    m   
[p8][v]    g :    travelling    frontal   para   DN     
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Percebemos  na  ERDF360  de   eπ7   um  referente  discursivo   x  que  pode  ser  inferido  a                

partir  da  percepção  e  associação  entre  outros  componentes  visuais  em  diferentes  direções  do               

ambiente  esférico  do  oitavo  plano  do  filme.  A  equação  lógica  do  processo  de  inferência  de   x                  

demonstra  que  ao  associarmos  a  paisagem  da  favela  ( r ),  a  área  urbana  nobre  ( u ),  a  linha  de                   

trem  ( t )  e  a  locução  ( q )  sobre  a  quantidade  de  pessoas  que  vivem  em  condições  precárias  em                   

São  Paulo,  podemos  inferir  que  há  uma  divisão  simbólica  entre  favela  e  região  urbana  nobre                 

( x ).  Isso  porque,  pela  posição  da  câmera,   t  (linha  de  trem)  parece  estar  dividindo  o  ambiente                  

esférico  ao  meio,  com  os  referentes  discursivos   r  e   u  em  direções  opostas,  como  se  houvesse                  

uma  demarcação  entre  a  favela  e  a  região  nobre  da  cidade.  O  tema  da  locução  -  o  grande                    

número  de  pessoas  que  vivem  em  condições  precárias  em  São  Paulo  -  associado  à                

composição  visual  dos  dois  planos  de   eπ7  oferece  o  contexto  semântico  para  tornar  essa                

inferência   possível.   

[p8][v][d7]    r ,    t ,    u ,    q    |∼   linha   do   trem   dividindo   a   favela   e   região   urbana   nobre   ( x )   

Assim  como  nas  duas  eventualidades  anteriores,   eπ7  não  exige  a  associação  de              

referentes  discursivos  distribuídos  na  composição  esférica  para  inferirmos  que  as  locações  do              

segmento  são  paisagens  aéreas  da  cidade  de  São  Paulo.  Apenas  a  representação  da               

desigualdade  social  ( x ),  que  pode  ser  percebida  no  oitavo  plano,  exige  a  navegação  pelo                

ambiente   360º   para   ser   inferida.   

A  ENP  da  eventualidade  anterior,   Neπ6   ,  demonstra  que  não  há  um  ponto  de  entrada                 

favorito  na  sétima  eventualidade,  mas  revela  que  a  atenção  do  visitante  pode  estar  direcionada                

para   a   paisagem   aérea   da   cidade   ( j )   e   para   o   enunciado   da   locução   ( q ).   

Neπ6     |∼   navegação   para   todas   as   direções   

Percebemos  nove  equações  de  navegação  em   eπ7 ,  quatro  no  sétimo  plano  e  cinco  no                

oitavo  plano.  As  equações   N1 ,   N2 ,   N3  e   N4  correspondem  às  últimas  quatro  equações  de                 

navegação  da  eventualidade  anterior,   eπ6 .  Elas  demonstram  as  possíveis  orientações  espaciais             

que  podemos  executar  durante  a  visualização  do  sétimo  plano  do  filme.  A  descrição  delas  é                 

apresentada   no   tópico   anterior.   

[p7]    q ,    j    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    j ,    b ,    n ,    m ,    l ,    o ,    k    ( N1 )   

[p7]    b    |∼   navegação   entre   a   DO,   DT   e   DL,   notar    j ,    b ,    n ,    l ,    o ,    k    ( N2 )   
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[p7]    j,   k,   n,   b    |∼   navegação   para   DT,   notar    j ,    b ,    n    ( N3 )   

[p7]    j,   o     |∼   navegação   para   DN,   notar    j    ( N4 )   

As  próximas  5  equações  de  navegação  de   eπ7   especificam  as  possibilidades  de              

orientação  espacial  na  visualização  do  oitavo  plano  do  filme.   N5  demonstra  que  ao               

associarmos  o  conteúdo  da  locução  sobre  quantidade  de  pessoas  vivendo  em  condições              

precárias  em  São  Paulo  ( q )  e  a  imagem  aérea  de  favela  ( r ),  percebida  nas  DO,  DN,  DL  e  DT,                     

nossa  atenção  pode  ser  orientada  por  entre  essas  direções.  Dessa  forma,  podemos  notar  mais                

áreas  de   r ,  o  prédio  abandonado  ( s )  que  fica  dentro  da  favela,  partes  da  área  urbana  nobre  ( u ),                    

a  linha  de  trem  ( t ),  o  movimento  de  câmera  ( g )  e  a  iluminação  natural  ( i ).  Percebendo  e                   

associando  esse  componentes,  também  será  possível  inferir  a  divisão  simbólica  entre  favela  e              

região   urbana   nobre   ( x ).   

[p8]    q ,    r    |∼   navegação   entre   DO,   DN,   DL   e   DT,   notar    r ,    s ,    u ,    t ,    g ,    i ,    x    ( N5 )   

Em   N6 ,  ao  associarmos   q  (texto  de  locução)  e   r  (imagem  da  favela)  ao  movimento  de                  

câmera  no  sentido  da  DN  ( g ),  nossa  atenção  pode  ser  orientada  justamente  para  a  DN.                 

Olhando  para  essa  região  da  composição  esférica,   r  pode  ser  percebido  como  estando  mais                

próximo.  Além  de   r ,  o  outro  ponto  de  interesse  dessa  orientação  espacial  é   s  (prédio                 

abandonado).   

[p8]    q ,    r ,    g    |∼   navegação   para   DN,   notar    r ,    s ,    i    ( N6 )   

A  equação   N7   demonstra  que  se  estivermos  atentos  ao  prédio  abandonado  ( s )  enquanto               

ele  passa  da  DN  para  a  DO,  devido  ao  movimento  de  câmera  ( g ),  podemos  ser  direcionados                  

para  a  DO.  Com  essa  orientação  podemos  perceber  os  componentes   r ,   t ,   u  e   i ,  e  também                   

inferir    x .   

[p8]    s ,    g    |∼   navegação   para   DO,   notar    r ,    t ,    u ,    i ,    x    ( N7 )   

Na  equação   N8 ,  temos  a  linha  de  trem  ( t )  como  um  único  referente  de  navegação  que                 

pode  orientar  nossa  atenção  entre  as  DO,  DT  e  DL  se  -  ou  quando  -  explorado.  Dessa                   

maneira,  podemos  perceber  toda  a  linha  de  trem  ( t ),  a  favela  ( r ),  a  área  urbana  nobre  ( u )  e                    

também  inferir  a  representação  de  uma  divisão  entre  as  duas  áreas  ( x )  marcada  pela  própria                 

linha   de   trem.   Também   podemos   notar   a   iluminação   natural   ( i )   e   o   movimento   de   câmera   ( g ).   
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[p8]    t    |∼   navegação   entre   DO,   DP   e   DL,   notar    t ,    r ,    u ,    g ,    i ,    x    ( N8 )   

Em   N9  temos  novamente  a  iluminação  natural  ( i )  como  um  referente  de  navegação.               

No  oitavo  plano,  a  direção  iluminada  diretamente  pelo  sol  é  a  DS,  onde  a  área  urbana  nobre                   

( u )  pode  ser  percebida  como  estando  mais  próxima.  Assim,  ao  associarmos  esses  dois               

referentes  de  navegação,  podemos  ser  direcionados  para  a  DS.  Como  essa  orientação,  é               

possível   perceber    u ,    t ,    g     e   inferir    x .   

[p8]    u,   i    |∼   navegação   para   DS,   notar    u ,    t ,    g ,    x    ( N9 )   

Considerando  as  equações  de  navegação  de   eπ7 ,  entendemos  que  a  ENP  do  sétimo               

segmento  fílmico,   Neπ7 ,  demonstra  que  podemos  ser  orientados  para  todas  as  direções  do               

ambiente  esférico  durante  a  visualização.  Os  pontos  de  interesse  do  segmento  são  os               

referentes    q ,    j ,    r ,    t ,    u    e    x .   

N1 ,    N2 ,    N3 ,    N4 ,    N5 ,    N6 ,    N7 ,    N8 ,    N9     |∼   navegação   para   todas   as   direções,   notar    q ,    j ,    r ,    t ,    u,     x    ( Neπ7 )  

Uma  importante  consideração  é  sobre  o  tempo  de  duração,   [ t ] ,  de  11  segundos  da                

sétima  eventualidade.  Levando  em  conta  a  quantidade  elevada  de  referentes  discursivos  e  de               

navegação,  o  que  configura  uma  complexidade  das  composições  visuais  dessa  eventualidade,             

a  duração  de  11  segundos  parece  não  ser  adequada  para  a  fase  de  orientação  do  visitante.                  

Conforme  Gödde  et  al.  (2018),  quando  a  composição  dos  planos  360º  é  complexa,  podem  ser                 

necessários   até   mesmo   40   segundos   para   identificarmos   os   pontos   de   interesse.     

Entendemos  que  por   eπ7   não  ter  uma  duração  adequada  para  explorarmos  sua              

composição  visual,  há  a  proeminência  do  componente  sonoro q .  Percebendo  a  informação  da               

quantidade  de  pessoas  vivendo  em  condições  precárias  na  cidade  de  São  Paulo  ( q )  no                

contexto  semântico  do  filme  até  a  interpretação  da  eventualidade  em  questão,  podemos  inferir               

desigualdade  como  o  predicado  do  evento  significativo  do  sétimo  segmento.  As  condições              

para  essa  inferência  são  potencializadas  ainda  mais  quando  associamos   q  com  as  imagens               

aéreas  da  imensidão  de  São  Paulo  ( j ),  da  favela  ( r ),  da  área  urbana  nobre  ( u ),  da  linha  de  trem                     

( t )   e   da   representação   da   desigualdade   social   ( x ).   

q,   j,   r,   u,   t,   x    |∼    desigualdade ( eπ7 )   
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2.2.8   Oitava   Eventualidade   -    eπ8   

O  oitavo  segmento  fílmico  é  composto  pelo  oitavo  e  nono  planos  do  filme  e  pela  tela                  

preta  que  há  na  transição  entre  os  dois.  Esse  segmento  começa  nos  segundos  finais  do  oitavo                  

plano,  com  o  início  do  terceiro  trecho  da  locução  em   off .  O  locutor  diz:  “(...)  tanta  moradia,                   

tanto  teto…  e  tanta  gente  sem  casa,  e  sem  teto”.   Os  componentes  discursivos  da  modalidade                 

visual  e  as  equações  de  navegação  percebidos  na  fruição  do  oitavo  plano  serão  replicados  da                 

ERDF360  de   eπ7 .  O  nono  plano  também  é  uma  imagem  aérea.  Diferente  dos  3  planos                 

anteriores,  a  paisagem  mostrada  nesse  último  plano  analisado  é  a  da  área  externa  da  Ocupação                 

Mauá.  Essa  área  já  havia  sido  mostrada,  de  ângulos  diferentes,  no  segundo  e  quarto  planos  do                  

filme.  A  descrição  lógica  dos  referentes  discursivos  e  das  equações  de  navegação  seguem               

normalmente.     
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Figura   30:    Frames    dos   planos   que   compõem   a   oitava   eventualidade   do   filme   “Ocupação   Mauá”,    eπ8   

  
Fonte:   Autor     
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Figura   31:   ERDF360   da   oitava   eventualidade   do   filme   “Ocupação   Mauá”,    eπ8   

Fonte:   Autor   

eπ8    =    desigualdade   

  

  
[p8,p9][a][6s]   música   instrumental   lenta,   contempla�va   e   melancólica   ( p )   
[p8,p9][a][6s]   voz   masculina   em   tom   sério:   “[p8]   tanta   moradia,   tanto   teto,   …   [p9]   e   tanta   gente   sem   casa,   e   sem   teto”   ( q )   
[p8][v][d6][D6][3s]   imagem   aérea   de   favela   ( r )     
[p8][v][d6][D3][3s]   prédio   abandonado   pichado   ( s )   
[p8][v][d6][D4][3s]   linha   de   trem   sen�do   ao   horizonte   atravessando   a   DO,   DP   e   DL   ( t )   
[p8][v][d7][D6][3s]   imagem   aérea   de   região   urbana   nobre   ( u )   
[p8][v][d7][D7][3s]   céu   azul   ( m )   
[p8][v][3s]   iluminação   natural   no   sen�do   da   DN   ( i )   
[p8][v][3s]   movimento   de   câmera:    travelling    frontal   para   DN   ( g )   
[p8][v][d7]    r ,    t ,    u ,    q    |∼   linha   do   trem   dividindo   a   favela   e   região   urbana   nobre    ( x )   
[p8,p9][v][2s]   transição   de   opacidade   para   tela   preta   entre   planos   ( a )   
[p9][v][d3][D8][3s]   quatro   paredes   externas   sem   pintura,   tomadas   por   infiltrações   e   com   tubulação   externa   improvisada   ( b )   
[p9][v][d4][D4][3s]   área   externa   central   no   térreo   do   prédio   com   pessoas   transitando   ( f )   
[p9][v][d2][D3][3s][M]    le�ering    laranja   animado:   “Ocupação   Mauá”   ( e )     
[p9][v][d7][D5][3s]   céu   azul   ( m )   
[p9][v][3s]   iluminação   natural   no   sen�do   da   DN   ( d )   
[p9][v][3s]   movimento   de   câmera   para   cima   ( c )   
[p9][v][d4][D8][3s]    b ,    f ,    e    |∼   área   externa   central   da   Ocupação   Mauá   ( h )   
[t]   01:31   à   01:37   -   6   segundos   

  
Neπ7     |∼   navegação   para   todas   as   direções   
[p8]    q ,    r    |∼   navegação   entre   DO,   DN,   DL   e   DP,   notar    r ,    s ,    u ,    t ,    g ,    i ,    x    ( N1 )   
[p8]    q ,    r ,    g    |∼   navegação   para   DN,   notar    r ,    s ,    i    ( N2 )   
[p8]    s ,    g    |∼   navegação   para   DO,   notar    r ,    t ,    u ,    i ,    x    ( N3 )   
[p8]    t    |∼   navegação   entre   DO,   DP   e   DL,   notar    t ,    r ,    u ,    g ,    i ,    x    ( N4 )   
[p8]    u ,    i    |∼   navegação   para   DS,   notar    u ,    t ,    g ,    x    ( N5 )   
[p9]    b,   e    |∼   navegação   para   DN   ou   DS,   notar    e ,    c ,    d ,    h    ( N6 )   
[p9]    b,   d,   e    |∼   navegação   para   DN,   notar    e ,    c ,    h    ( N7 )   
[p9]    b,   c     |∼   navegação   para   DT,   notar    b ,    d ,    m    ( N8 )   
[p9]    b,   c,   f     |∼   navegação   para   DP,   notar    f ,    d ,    h    ( N9 )   
N1 ,    N2 ,    N4 ,    N5 ,    N6 ,    N7 ,    N9     |∼   navegação   entre   DN,   DP   e   DS,   notar     q ,    x ,    e ,    h    ( Neπ8 )   

  
q,   x,   a,   e,   h    |∼    desigualdade ( eπ8 )   

Oeste   Norte   Leste   

[p8][v][d6]   imagem   aérea   de   favela   ( r )   
[p8][v][d6]   linha   de   trem   sen�do   ao   horizonte   
( t )   
[p8][v][d7]   imagem   aérea   de   região   urbana   
nobre   ( u ):   viaduto   e   vários   prédios   na   linha   do   
horizonte   
[p8][v][d7]   céu   azul   ( m )   
[p8][v]   iluminação   natural   ( i ):   luz   lateral,   no   
sen�do   da   DS   
[p8][v]   movimento   de   câmera   ( g ):    travelling   
lateral   no   sen�do   da   DN     
[p8][v][d6]   prédio   abandonado   pichado   ( s )   
[p8,p9][v]   transição   de   opacidade   para   tela   
preta   entre   planos   ( a )   
[p9][v][d3]   paredes   externas   sem   pintura,   
tomadas   por   infiltrações   e   com   tubulação   
externa   improvisada   ( b )   
[p9][v]   iluminação   natural   ( d ):   luz   lateral   no   
sen�do   da   DN   
[p9][v]   movimento   de   câmera   para   cima   ( c )   

[p8][v][d6]    r     
[p8][v][d7]    u :   imensidão   de   prédios   na   linha   do   
horizonte   
[p8][v][d7]    m   
[p8][v]    i :   contraluz   
[p8][v]    g :    travelling    frontal     
[p8,p9][v]    a   
[p9][v][d4]    b   
[p9][v]    d :   luz   direta   
[p9][v]    c   
[p9][v][d7]    m   
[p9][v][d2][M]    le�ering    laranja   animado:   
“Ocupação   Mauá”   ( e )     

[p8][v][d6]    r     
[p8][v][d6]    t     
[p8][v][d7]    u :   vários   prédios   na   linha   do   
horizonte   
[p8][v][d7]    m   
[p8][v]    i :   luz   lateral,   no   sen�do   da   DS   
[p8][v]    g :    travelling    lateral   no   sen�do   da   DN     
[p8,p9][v]    a   
[p9][v][d3]    b   
[p9][v]    d :   luz   lateral   no   sen�do   da   DN   
[p9][v]    c   

  

Piso   Sul   Teto   

[p8][v][d5]    r     
[p8][v][d5]   linha   de   trem   atravessando   a   DO   até   
a   DL   ( t )   
[p8][v][d7]    m   
[p8][v]    i :   luz   direta   para   a   DS   
[p8][v]    g :    travelling    frontal   para   DN   
[p8/p9][v]    a   
[p9][v][d4]   área   externa   central   no   térreo   do   
prédio   com   pessoas   transitando   ( f )   
[p9][v][d4]    b   
[p9][v]    d :   contraluz     
[p9][v]    c   

[p8][v][d6]    u :   vários   prédios,   rua   com   via   dupla,   
árvores   e   carros   em   movimento   e   estacionados   
[p8][v][d7]    m   
[p8][v]    i :   luz   direta   
[p8][v]    g :    travelling    para   trás   
[p8,p9][v]    a   
[p9][v][d4]    b   
[p9][v]    d :   luz   do   sol   vinda   de   trás,   parede   em  
contra   luz   
[p9][v]    c   
[p9][v][d7]    m   
[p9][v][d2][M]    e     

[p8][v][d7]    m   
[p8][v]    g :    travelling    frontal   para   DN     
[p8/9][v]   ( a )   
[p9][v][d4]    b   
[p9][v][d7]    m   
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No  nono  plano  do  filme,  podemos  perceber  o   lettering  animado  de  cor  laranja               

“Ocupação  Mauá”  ( e ).  Até  então  o  recurso  de  inserção  de  elementos  gráficos  animados  havia                

sido  utilizado  apenas  no  primeiro  segmento  fílmico  representando  um  contador  regressivo.  O              

componente  visual  presente  no  nono  plano  se  sobrepõe  à  imagem  da  locação  na  DN  e  DS  da                   

composição  visual.  Fatores  como  ser  o  referente  da  composição  visual  percebido  como              

estando  mais  próximo  -  entre  dois  e  cinco  metros  em  relação  à  câmera  (marcado  como  [d2] )  -,                   

a  tipografia  em  caixa  alta,  a  cor  laranja  que  contrasta  com  as  de  fundo  e  a  movimentação  de                    

entrada  animada  demonstram  uma  possível  proeminência  de   e  em  relação  aos  outros              

componentes   visuais.     

[p9][v][d2][D3][3s][M]    le�erings    laranja   animado:   “Ocupação   Mauá”   ( e )     

O  nono  plano  do  filme  também  é  uma  imagem  aérea,  mas  bem  diferente  das                

anteriores.  Ao  invés  de  uma  visão  ampla  de  paisagem  urbana,  com  referentes  discursivos               

percebidos  a  vários  metros  de  distância,  o  visitante  se  depara  novamente  com  a  área  externa                 

central  da  Ocupação  Mauá  ( h ).  Percebendo  e  relacionando  as  paredes  externas  sem  pintura               

tomadas  por  infiltrações  e  com  tubulação  externa  improvisada  ( b ),  a  área  externa  central  ( f )                

no  térreo  do  prédio  e   lettering  animado  de  cor  laranja  “Ocupação  Mauá”  ( e ),  podemos  inferir                 

que  estamos  novamente  na  locação  do  segundo  plano  do  filme,  mas  dessa  vez  “voando”.  Esse                 

processo  de  inferência  é  descrito  no  referente  discursivo  que  corresponde  à  percepção  da               

locação   do   nono   plano.   

[p9][v][d4][D8][3s]    b ,    f ,    e    |∼   área   externa   central   da   Ocupação   Mauá   ( h )   

A  ENP  da  eventualidade  anterior,   eπ7 ,  demonstra  que  não  há  uma  direção  de  entrada                

favorita   no   oitavo   segmento   fílmico.     

Neπ7     |∼   navegação   para   todas   as   direções   

A  orientação  espacial  expressa  por   Neπ7  também  evidencia  que  nossa  atenção  pode              

ser  direcionada  aos  referentes  discursivos  do  oitavo  plano  necessários  para  inferirmos  a              

representação   de   uma   linha   divisória   entre   favela   e   cidade   ( x ).       

[p8][v][d7]    r ,    t ,    u ,    q    |∼   linha   do   trem   dividindo   a   favela   e   região   urbana   nobre   ( x )   
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As  cinco  primeiras  equações  de  navegação  de   eπ8  demonstram  as  possíveis             

navegações  que  podemos  executar  na  visualização  do  oitavo  plano.  Elas  são  as  mesmas               

listadas  na  ERDF360  de   eπ7 .  Fizemos  a  descrição  detalhada  dessas  cinco  equações  no  tópico                

anterior.     

[p8]    q ,    r    |∼   navegação   entre   DO,   DN,   DL   e   DP,   notar    r ,    s ,    u ,    t ,    g ,    i ,    x    ( N1 )   

[p8]    q ,    r ,    g    |∼   navegação   para   DN,   notar    r ,    s ,    i    ( N2 )   

[p8]    s ,    g    |∼   navegação   para   DO,   notar    r ,    t ,    u ,    i ,    x    ( N3 )   

[p8]    t    |∼   navegação   entre   DO,   DP   e   DL,   notar    t ,    r ,    u ,    g ,    i ,    x    ( N4 )   

[p8]    u ,    i    |∼   navegação   para   DS,   notar    u ,    t ,    g ,    x    ( N5 )   

As  quatro  equações  de  navegação  a  seguir  demonstram  as  possibilidades  de  orientação              

espacial  no  nono  plano  do  filme.  Em   N6 ,  ao  nos  atentarmos  para  as  paredes  e  janelas  ( b )  e                    

para  o  lettering  animado  ( e )  que  surge  simultaneamente  na  DN  e  na  DS,  podemos  ser                 

orientados  para  a  DN  ou  para  a  DS.  Assim,  nossa  atenção  pode  ser  direcionada  para   e ,  para  o                    

movimento  de  câmera  ( c ),  para  a  iluminação  natural  ( d )  e,  também,  para  a  inferência  de  que                  

estamos   na   área   externa   da   Ocupação   Mauá   ( h ).     

[p9]    b,   e    |∼   navegação   para   DN   ou   DS,   notar    e ,    c ,    d ,    h    ( N6 )   

A  equação  de  navegação   N7   é  similar  à  equação  anterior,  mas  inclui  a  iluminação                

natural  ( d )  como  referente  de  navegação.  A  fonte  de  luz  do  plano  ( d ),  que  torna  a  DN  a  área                     

do  ambiente  mais  iluminada,  associada  aos  referentes  de  navegação   b  e   e ,  podem  nos  orientar                 

para   a   DN.   Assim   também   seríamos   direcionados   para   os   componentes    e ,    c    e    h .     

[p9]    b,   d,   e    |∼   navegação   para   DN,   notar    e ,    c ,    h    ( N7 )   

Na  equação   N8 ,  ao  percebermos  e  associarmos  as  paredes  e  janelas  ( b )  que  se                

estendem  para  a  parte  superior  da  composição  visual  e  o  movimento  de  câmera  para  cima  ( c ),                  

podemos  ser  orientados  para  a  DT.  Dessa  forma,  nossa  atenção  será  direcionada  para  o  topo                 

das   paredes   ( b ),   para   o   céu   azul   ( m )   e   para   iluminação   natural   ( d ).    

[p9]    b,   c     |∼   navegação   para   DT,   notar    b ,    d ,    m    ( N8 )   

A  equação   N9   demonstra  que  ao  associarmos  a  área  externa  central  ( f )  no  térreo  do                 

prédio,  que  pode  ser  percebida  na  parte  inferior  da  composição  visual,  com   b  e   c ,  podemos  ser                   
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orientados  para  a  DP.  Dessa  forma,  nossa  atenção  é  direcionada  para   f ,  d   e  também  para  a                   

inferência   da   área   externa   central   da   Ocupação   Mauá   ( h ).   

[p9]    b,   c,   f     |∼   navegação   para   DP,   notar    f ,    d ,    h    ( N9 )   

Com  as  equações  de  navegação  e  com  as  marcações  dos  referentes  discursivos,              

percebemos  que  os  principais  pontos  de  interesses  do  oitavo  segmento  fílmico  são:  a  locução                

( q ),  a  divisão  entre  a  favela  e  a  área  urbana  nobre  ( x ),  os   letterings   animados  ( e )  e  a  inferência                     

da  área  externa  na  Ocupação  Mauá  ( h ).  Dessa  forma,  consideramos  a  proeminência  das               

equações  de  navegação  que  envolvem  esses  componentes  para  descrever  a  ENP   Neπ8 .  Essa               

ENP  demonstra  que  durante  a  interpretação  de   eπ8 ,  somos  direcionados  principalmente  para              

DN,   DS   e   DP,   as   direções   onde   podemos   perceber   os   pontos   de   interesse.   

N1 ,    N2 ,    N4 ,    N5 ,    N6 ,    N7 ,    N9     |∼   navegação   entre   DN,   DP   e   DS,   notar     q ,    x ,    e ,    h    ( Neπ8 )   

Em   eπ8 ,  também  notamos  novamente  o  uso  da  técnica  de  transição  de  opacidade  para                

o  fundo  preto  ( a )  entre  o  oitavo  e  o  nono  plano.  A  utilização  anterior  dessa  técnica  de  edição                    

foi  na  transição  do  quinto  para  o  sexto  plano  do  filme,  porém,  anteriormente  o  fundo  preto                  

marcou  o  final  de  uma  eventualidade  e  o  início  de  outra.  Agora,  a  transição  está  no  meio  da                    

eventualidade  entre  os  dois  planos  que  a  compõem.  Essa  técnica  de  transição,  ao  ser                

percebida  e  associada  a  outros  referentes  discursivos  da  eventualidade  potencializa  os             

sentidos   inferidos,   como   veremos   a   seguir.   

No  oitavo  segmento  fílmico  percebemos  novamente  a  proeminência  da  locução  em   off              

( q ).  Dois  fatores  que  demonstram  isso  são  a  complexidade  da  composição  visual  e  o  pouco                 

tempo  de  duração  do  segmento  (6  segundos)  para  a  fase  de  orientação  do  visitante.  A  fala  do                   

locutor  sobre  a  contradição  de  haver  tanta  moradia  e  ao  mesmo  tempo  tanta  gente  sem  teto  ( q )                   

associada  à  trilha  sonora  melancólica  ( p ),  a  representação  da  desigualdade  social  ( x ),  a               

transição  de  opacidade  para  a  tela  preta  entre  os  planos  ( a )  -  que  pode  nos  evocar  uma                   

sensação  de  “fechar  os  olhos”  ou  de  “apagar  da  luzes”  assim  como  na  quinta  eventualidade  -  e                   

a  área  externa  da  Ocupação  Mauá  ( h ),  possibilitam  a  inferência  do  predicado   desigualdade               

como  o  oitavo  evento  significativo  do  filme.  O  sentido  inferido  é  o  contraste  entre  a                 

quantidade   de   pessoas   sem   teto   e   cenas   da   cidade   São   Paulo   repleta   de   construções.   

q,   x,   a,   e,   h    |∼    desigualdade ( eπ8 )   
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No  capítulo  3,  onde  apresentamos  o  método  de  transcrição  do  discurso  para  a  forma                

lógica,  que  descreve  a  estruturação  dos  segmentos  fílmicos  inferidos  e  suas  relações  retóricas,               

demonstramos  as  implicações  da  recorrência  de  duas  eventualidades  semanticamente          

semelhantes,   como   é   o   caso   de    eπ7    e    eπ8    que   possuem   o   mesmo   predicado.     

2.2.9   Nona   Eventualidade   -    eπ9   

Ainda  no  nono  plano  do  filme  percebemos  um  nono  segmento  fílmico,  ele  encerra  o                

trecho  de  introdução.  O  início  do  segmento  é  marcado  pelo  fim  da  locução  em   off .  Neste                  

momento,  a  presença  do   lettering   “Ocupação  Mauá”  no  centro  da  DN  e  da  DS  pode  ser                  

percebido  como  o  principal  ponto  de  interesse.  A  fruição  do  nono  plano  segue  com  o                 

movimento  de  câmera  para  cima,  em  direção  ao  topo  do  prédio  da  Ocupação  Mauá.  O  nono                  

segmento  termina  ainda  no  nono  plano  com  o  desaparecimento  gradual  do   lettering   e  com  o                 

início  de  um  depoimento  de  uma  mulher  que  se  sobrepõe  à  composição  visual  nos  segundos                 

finais.   A   partir   desse   momento,   uma   nova   eventualidade   pode   ser   inferida.   
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Figura   32:    Frames    do   nono   plano   do   filme   “Ocupação   Mauá”   que   compõem   a   nona   eventualidade,    eπ9   

  

  
Fonte:   Autor     
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Figura   33:   ERDF360   da   nona   eventualidade   do   filme   “Ocupação   Mauá”,    eπ9   

Fonte:   Autor   

Os  referentes  discursivos  e  equações  de  navegação  que  participam  da  composição             

audiovisual  do  nono  plano  do  filme   foram  replicados  da  ERDF360  da  eventualidade  anterior,               

eπ8 .  Um  novo  componente  discursivo  adicionado  à  estrutura  foi  o  desaparecimento  gradual              

do    lettering    “Ocupação   Mauá”   ( j ).     

A  ENP  da  nona  eventualidade,   Neπ9 ,   demonstra  que  a  proeminência  do   lettering             

“Ocupação  Mauá”  ( e )  promove  um  favoritismo  para  as  orientações  espaciais  demonstradas             

pelas  equações  de  navegação   N1  e   N2  que  possuem   e  como  referente  de  navegação.  Assim,  as                  

direções  preferidas  para  onde  podemos  ser  conduzidos  com  a  visualização  do  novo  segmento               

são  as  DN  e  DS.  Os  componentes  para  os  quais  somos  direcionados  com  essa  orientação  são:                  

o   lettering  ( e ),  a  saída  de   e  ( j )  e  para  inferência  de  que  estamos  na  área  externa  da  Ocupação                     

Mauá   ( h ).     

eπ9    =    �tulo   

  

  
[a][5s]   música   instrumental   lenta,   contempla�va   e   melancólica   ( p )   
[v][d3][D8][3s]   quatro   paredes   externas   sem   pintura,   tomadas   por   infiltrações   e   com   tubulação   externa   improvisada   ( b )   
[v][d4][D4][3s]   área   externa   central   no   térreo   do   prédio   com   pessoas   transitando   ( f )   
[v][d2][D3][3s][M]    le�ering    laranja   animado:   “Ocupação   Mauá”   ( e )     
[v][d7][D5][3s]   céu   azul   ( m )   
[v][3s]   iluminação   natural   no   sen�do   da   DN   ( d )   
[v][3s]   movimento   de   câmera   para   cima   ( c )   
[v][d4][D8][3s]    b ,    f ,    e    |∼   área   externa   central   da   Ocupação   Mauá   ( h )   
[v][d2][M]    e    desaparece   com   efeito   de   opacidade   ( j )   
[t]   01:37   à   01:42    -    5   segundos   

  
Neπ8     |∼   navegação   entre   DN,   DS   e   DP   
b,   e    |∼   navegação   para   DN   ou   DS,   notar    e ,    c ,    d ,    h    ( N1 )   
b,   d,   e    |∼   navegação   para   DN,   notar    e ,    c ,    h    ( N2 )   
b,   c     |∼   navegação   para   DT,   notar    b ,    d ,    m    ( N3 )   
b,   c,   f     |∼   navegação   para   DP,   notar    f ,    d ,    h    ( N4 )   
N1 ,    N2     |∼   navegação   entre   DN   e   DS,   notar    e ,    j ,    h    ( Neπ9 )   

  
e,   p,   h,   j    |∼    �tulo ( eπ9 )   

Oeste   Norte   Leste   

[v][d3]   paredes   externas   sem   pintura,   tomadas   
por   infiltrações   e   com   tubulação   externa   
improvisada   ( b )   
[v]   iluminação   natural   ( d ):   luz   lateral   no   sen�do   
da   DN   
[v]   movimento   de   câmera   para   cima   ( c )   

  

[v][d4]    b   
[v]    d :   luz   direta   
[v]    c   
[v][d7]    m   
[v][d2][M]    le�ering    laranja   animado:   
“Ocupação   Mauá”   ( e )     
[v][d2][M]    e    desaparece   com   efeito   de   
opacidade   ( j )   

[v][d3]    b   
[v]    d :   luz   lateral   no    sen�do   da   DN   
[v]    c   

Piso   Sul   Teto   

[v][d4]   área   externa   central   no   térreo   do   prédio   
com   pessoas   transitando   ( f )   
[v][d4]    b   
[v]    d :   contraluz     
[v]    c   

[v][d4]    b   
[v]    d :   luz   do   sol   vinda   de   trás,   parede   em   contra   
luz   
[v]    c   
[v][d7]    m   
[v][d2][M]    e     
[v][d2][M]    j   

[v][d4]    b   
[v][d7]    m   
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N1 ,    N2     |∼   navegação   entre   DN   e   DS,   notar    e ,    j ,    h    ( Neπ9 )   

Na  exibição  dessa  eventualidade  temos  uma  duração  de  apenas  5  segundos,             

inadequada  para  a  fase  de  orientação  do  visitante  como  apresentada  anteriormente  por  Gödde.               

Esse  breve  tempo  de  navegação  pode  contribuir  para  percebermos  a  proeminência  do   lettering               

( e )  no  processo  de  inferência  da  nona  eventualidade.  Ao  associarmos   e ,  à  trilha  sonora  ( p ),  à                  

área  externa  da  Ocupação  Mauá  ( h )  e  ao  desaparecimento  gradual  do   lettering   ( h ),  podemos                

inferir  o  predicado   �tulo  como  o  evento  significativo  de   eπ9  e,  assim,  entendermos  que                

estamos   diante   do   título   do   filme.     

e,   p,   h,   j    |∼    �tulo    ( eπ9 )   

Com  isso,  encerramos  a  descrição  das  estruturas  de  representação  do  discurso  fílmico              

360º,  ERDF360,  das  nove  primeiras  eventualidades  do  filme  esférico  Ocupação  Mauá.  Essa  é               

a  primeira  fase  da  análise  semântica  do  discurso  para  filmes  proposta  pela  Teoria  de                

Representação  do  Discurso  Fílmico  Segmentado,  TRDFS  (WILDFEUER,  2014),  que           

introduzimos   no   capítulo   anterior.     

No  próximo  tópico,  a  partir  dos  referentes  de  navegação  e  das  equações  de  orientação                

espacial,  discutimos  o  fluxo  de  navegação  pelo  ambiente  esférico  da  introdução  do  filme.               

Pretendemos  refletir  as  estratégias,  técnicas,  modos  e  recursos  semióticos  acionados  pelos             

realizadores   do   filme   para   direcionar   a   atenção   do   visitante   durante   a   interpretação   do   filme.     

2.3   A   Orientação   Espacial   no   Filme   “Ocupação   Mauá”   

Como  vimos  anteriormente,  através  da  Teoria  de  Representação  do  Discurso  Fílmico             

Segmentado  (TRDFS)  de  Wildfeuer  (2014)  é  possível  especificar  e  descrever  os  recursos  que               

promovem  a  orientação  espacial  em  filmes  360º.  As  estruturas  de  representação  do  discurso               

fílmico  360º,  ERDF360,  descrevem  a  forma  lógica  dos  segmentos  fílmicos  e,  assim,              

permitem  a  análise  das  composições  audiovisuais  esféricas,  das  eventualidades  e  dos             

processos  de  navegação  espacial  do  visitante  durante  a  visualização  dos  segmentos  fílmicos.              

Através  dos  componentes  de  navegação  e  das  equações  lógicas  de  orientação  espacial,              

podemos  indicar  e  refletir  sobre  os  fluxos  de  orientação  espacial  em  filmes  360º.  As  estruturas                 

também  revelam  os  recursos  e  modos  semióticos  utilizados  para  expressar  os  referentes              

discursivos   nas   modalidades   sonora,   textual   e   visual.     
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Além  disso,  a  descrição  das  ERDF360  nos  permite  identificar  padrões  estruturais  entre              

os  segmentos  fílmicos.  Com  ela,  também  podemos  avaliar  se  há  o  método  de  edição                

experimental  probabilística  (ou  EEP)  no  filme  360º  (BRILLHART,  2016).  A  EEP  é  uma               73

técnica  de  posicionar  o  ponto  de  interesse  de  uma  cena  360º  na  direção  do  ambiente  esférico                  

onde  o  ponto  de  interesse  da  cena  anterior  estava.  Assim,  a  atenção  do  visitante  pode  ser                  

direcionado  para  os  pontos  de  interesse  de  maneira  natural  (BRILLHART,  2016;  GÖDDE  et               

al.,   2018).     

As  Equações  de  Navegação  Preferidas  (ou  ENPs)  indicam  as  prováveis  direções  de              

entrada  e  saída  na  composição  esférica  do  segmento  fílmico.  Elas  também  demonstram  quais               

são   os   pontos   de   interesse   das   eventualidades   e   suas   localizações.   

No  tópico  anterior,  utilizamos  as  ERDF360  para  descrever  a  forma  lógica  das              

eventualidades,  ou  segmentos  fílmicos,  da  introdução  do  filme  “Ocupação  Mauá”.  A  seguir,              

apresentamos  as  ENPs  e  os  componentes  de  navegação  das  eventualidades  que  compõem  o               

trecho  analisado.  A  partir  deles,  refletimos  sobre  os  fluxos  de  navegação  no  filme  360º  para                 

identificar   recursos   e   estratégias   que   podem   promover   a   orientação   espacial   do   visitante.     

As  descrições  a  seguir  sobre  componentes  de  navegação  que  participam  dos  fluxos  de               

orientação  espacial  exige  o  conhecimento  das  ERDF360  dos  nove  primeiros  segmentos  do              

filme   “Ocupação   Mauá”,   apresentado   no   anteriormente.     

Para  facilitar  a  compreensão  de  como  esses  referentes  de  navegação  podem  direcionar              

a  atenção  do  visitante  pelas  direções  dos  ambientes  nos  quais  estão  inseridos,  apresentamos  os                

frames  dos  planos  que  compõem  as  eventualidades  com  a  marcação  dos  rótulos  dos               

componentes  visuais  sobrepostos  às  suas  respectivas  representações  na  modalidade  visual  dos             

segmentos.  As  ilustrações  foram  feitas  utilizando  recursos  de  cor,  portanto  podem  ser  melhor               

compreendidas  na  versão  colorida .  Também  apresentamos  fragmentos  das  ERDF360           74

descritas  no  tópico  anterior,  contendo  as  ENPs  e  as  equações  de  navegação  de  cada  segmento                 

fílmico.     

A  entrada  no  primeiro  segmento  fílmico,   eπ1 ,  provavelmente  será  pela  DN,  a  direção               

inicial  de  visualização  (DIV)  dos  filmes  360º  (GÖDDE  et  al.,  2018).  Ao  longo  da                

73  No   original:    Probabilistic   Experiential   Editing   (PPE).    T.A.   
74  Disponíveis   em:   
https://drive.google.com/drive/folders/1VoGBIQvsM1B9j_N-svupxsvcP8YWi-6w?usp=sharing .   

https://drive.google.com/drive/folders/1VoGBIQvsM1B9j_N-svupxsvcP8YWi-6w?usp=sharing
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visualização,  somos  orientados  a  manter  a  atenção  na  DN,  conforme  demonstra  a  ENP   Neπ1 .                

O   ponto   de   interesse   do   segmento   é   o   contador   regressivo   animado   ( b )   posicionado   na   DN.     75

Figura   34:   ENP,   equações   e   referentes   de   navegação   da   primeira   eventualidade   de   “Ocupação   Mauá”,    eπ1   

  
Fonte:   Autor   

O  referente   b ,  o  efeito  sonoro  de  beeps  ( c )  e  o  fundo  preto  ( a )  -  recurso  da  edição                    76 77

de  vídeos  para  deixar  o  ambiente  vazio  -  são  os  componentes  de  navegação  que  podem                 

orientar  nossa  atenção  para  a  DN.  A  utilização  de  um  elemento  gráfico  animado,  com  efeito                 

sonoro,  posicionado  próximo  à  câmera  e  em  um  ambiente  esférico  sem  outros  componentes               

relevantes,  é  um  recurso  que  pode  atrair  a  atenção  do  visitante  e  podemos  considerá-lo  como                 

uma   estratégia   para   orientação   espacial.     

Além  disso,  a  presença  de   b  no  ponto  de  entrada  favorito,  a  DIV,  é  outra  estratégia                  

para  guiar  a  atenção  para  o  ponto  de  interesse  e  demonstra  a  utilização  do  recurso  da  Edição                   

Experiencial   Probabilística   (ou   EEP)   (BRILLHART,   2016)   .   

75  Listado   na   ERDF360   de    eπ1    como:   [v][d1][D2][10s][M]   Contador   regressivo   animado   de   10   a   2   ( b ).   
76  Listado   na   ERDF360   de    eπ1    como:   [a][10s]   9   beeps,   um   por   segundo   ( c ).   
77  Listado   na   ERDF360   de    eπ1    como:   [v][D8][10s]   Fundo   preto   ( a ).   

N2     |∼   navegação   para   DN,   notar    b    ( Neπ1 )   

[t]   00:00   à   00:09   -   09   segundos   
  

c,   a    |∼   navegação   para   todas   as   direções,   notar    b     ( N1 )   
c,   a,   b    |∼   navegação   para   DN,   notar    b     ( N2 )   
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 Como  evidencia  a  ENP   Neπ1 ,  o  ponto  de  entrada  (ou  PE)  favorito  no  segundo                 

segmento  fílmico,   eπ2 ,  é  a  DN.  Após  a  transição  entre  os  segmentos,  podemos  perceber  o                 

garoto  ( m ) ,  a  cerca  de  um  metro,  que  realiza  diversas  ações.  A  partir  do  garoto,  somos                  78

direcionados  para  outros  referentes  de  navegação  encontrados  em  direções  distintas  do             

ambiente   esférico   -   a   depender   das   combinações   que   realizamos   entre   os   componentes.     

Nesse  sentido,  a  ENP   Neπ2  demonstra  que  podemos  navegar  para  diferentes  direções              

da  composição  esférica  do  segundo  segmento.  Ela  também  apresenta   m  e  a  área  externa                

central  do  prédio  de  seis  andares  ( y )  como  os  pontos  de  interesse  da  segunda  eventualidade,                 79

eπ2 .  Essa  possibilidade  de  uma  livre  exploração  de   eπ2  é  reforçada  pela  duração  de  18                 

segundos,  considerada  um  tempo  adequado  para  a  fase  de  orientação  do  visitante  (GÖDDE  et                

al.   2018).     
    

78  Listado   na   ERDF360   de    eπ2    como:   [v][d1][D2][18s][M]    menino   virado   para   a   direita,   olhando   para   cima   e   
gritando   ( m ).   
79  Listado   na   ERDF360   de    eπ2    como:   [v][d3][D7][18s]    p ,    u ,    r ,    t ,    s ,    q ,    x    |∼   área   externa   central   de   prédio   com   
seis   andares   ( y ).   
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Figura   35:   ENP,   equações   e   referentes   de   navegação   da   segunda   eventualidade   de   “Ocupação   Mauá”,    eπ2   

  
Fonte:   Autor   

Além  de   m ,  os  componentes  de  navegação  que  podem  ser  percebidos  na  segunda               

eventualidade  são:  o  grito  do  menino  chamando  outras  pessoas  pra  descer  ( n ) ,  a  mudança  na                 80

direção  do  olhar  do  menino  ( h ) ,  os  gestos  de  “vem”  feitos  por  ele  ( l ) ,  as  paredes  ( p ) ,  as                   81 82 83

janelas   ( s ) ,   os   objetos   de   uso   cotidiano   ( r )   e   as   pichações   ( t ) .   84 85 86

O  referente   m  possui  proeminência  na  composição  do  segundo  segmento  por  ser  uma               

figura  humana  próxima  à  câmera  que  se  movimenta  e  fala.  Conforme  Gödde  et  al.  (2018),  o                  

80  Listado   na   ERDF360   de    eπ2    como:   [a][12s]   Grito   de   garoto:   “Luiz!   Aqui   em   baixo.   Desce!   ...   Maria!   Vem,   
desce!   ...   Tem   que   descer!”   ( n )   .   
81  Listado   na   ERDF360   de    eπ2    como:   [v][d1][D2][12s][M]    m    se   vira   para   a   esquerda   e   anda   para   trás   olhando   
para   cima,   saindo   da   DN   e   entrando   na   DL   e   DP     ( h ).   
82  Listado   na   ERDF360   de    eπ2    como:   [v][d1][D1][3s][M]    m    faz   gesto   de   “vem”   com   uma   das   mãos   ( l ).   
83  Listado   na   ERDF360   de    eπ2    como:   [v][d2][D3][18s]   quatro   paredes   conectadas   sem   pintura,   tomadas   por   
infiltrações,   com   tubulação   externa   improvisada   ( p ).   
84  Listado   na   ERDF360   de    eπ2    como:   [v][d3][D3][18s]   inúmeras   janelas,   abertas   e   fechadas,   com   diferentes   
estilos   de   cortina   ( s )   .   
85  Listado   na   ERDF360   de    eπ2    como:   [v][d2][D2][18s]   objetos   de   uso   cotidiano   distribuídos   pelo   horizonte   do   
espaço   ( r ).   
86  Listado   na   ERDF360   de    eπ2    como:   [v][d2][D5][18s]   pichações,   grafites   e   lambe-lambes   de   diferentes   cores   
nas   paredes   ( t ).   

N1 ,    N2 ,    N3 ,    N4 ,    N5     |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    m ,    y    ( Neπ2 )   

[ t ]   00:09   à   00:27   -   18   segundos   
  

m ,    n ,    h     |∼   navegação   para   DN   e   DL,   notar    m ,    l ,    h ,    p ,    t ,    r ,    s     ( N1 )   
m ,    n,     l ,    p ,    s     |∼   navegação   para   DT,   notar    p ,     s ,    x ,    y    ( N2 )   
m ,    r ,    t    |∼   navegação   para   DL   e   DS,   notar    p ,    r ,    t ,    u ,    y    ( N3 )   
h,     r ,    t    |∼   navegação   para   DO   e   DS,   notar    p ,    r ,    t ,    u ,    y    ( N4 )   
n    |∼   navegação   para   DP,   notar    q ,    h    ( N5 )   
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posicionamento  e  o  planejamento  das  ações  da  figura  humana  (movimentos,  olhares  e  falas)               

em  composições  esféricas  também  são  um  recurso  dos  vídeos  360º  que  pode  ser  utilizado  em                 

estratégias   para   promover   orientação   espacial.     

Outro  fator  que  demonstra  a  proeminência  de   m  é  seu  posicionamento  no  ponto  de                

entrada  favorito  em   eπ2 ,  a  DN.  Novamente  percebemos  a  técnica  da  EEP  (BRILLHART,               

2016),  que  consiste  em  posicionar  os  elementos  principais  nos  pontos  de  entrada  favoritos  da                

cena   no   momento   da   transição   entre   os   segmentos.   

A   Neπ2  também  demonstra  que  não  há  um  ponto  de  entrada  favorito  do  terceiro                

segmento  fílmico,   eπ3 .  Como  podemos  ser  direcionados  para  todas  as  direções  durante  a               

visualização   de    eπ2 ,   não   há   como   prever   uma   única   entrada   favorita   em    eπ3 .     

Como  descrito  na   Neπ3 ,  durante  a  interpretação  do  terceiro  segmento  fílmico  nossa              

atenção  pode  ser  direcionada  principalmente  para  a  DN.  Os  pontos  de  interesse  do  segmento                

são  o  rapaz  ( h )  que  aparece  no  terceiro  plano,  o  grupo  de  meninas  cozinhando  ( k )  no                  87 88

quarto   plano   e   o   depoimento   ( p )   que   sobrepõe   os   três   planos   que   compõem   a   eventualidade.   89

    

87  Listado   na   ERDF360   de    eπ3    como:   [p3][v][d1][D2][11s][M]   rapaz   falando   e   olhando   para   câmera   ( h ).   
88  Listado   na   ERDF360   de    eπ3    como:   [p4][v][d1][D4][2s][M]   grupo   de   meninas   preparando   a   comida   ( k ).   
89  Listado   na   ERDF360   de    eπ3    como:   [p2,p3,p4][a][17s]   Depoimento   de   rapaz:   [p2]   Ah,   eu   cheguei   com   10   
anos.   Crescer   na   ocupação   foi,   pra   mim   que   mora   no   centro,   [p3]   eu   acho   que   melhor   até   muitas   pessoas   que   
moram   em   condomínio.   Porque   aqui   a   gente   tem   bastante   amigo.   A   gente   vivia   no   pátio,   alí   no   centro   alí.   Eu   e   
sempre   um   monte   de   pessoal   da   mesma   idade   sempre   conversando.   [p4]   Então   eu   cresci   sempre   rodeado   de   
amigos.   ( p ).   
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Figura   36:   ENP,   equações   e   referentes   de   navegação   da   terceira   eventualidade   de   “Ocupação   Mauá”,   eπ3   90

  

  
Fonte:   Autor   

90  O    frame    do   segundo   plano   do   filme   “Ocupação   Mauá”,   o   primeiro   que   participa   desta   segunda   eventualidade,   
pode   ser   conferido   na   Figura   35.   

N3 ,    N5    |∼   navegação   para   DN,   notar    h ,    p ,    k    ( Neπ3 )   

[t]   00:26   à   00:42   -   16   segundos   
  

[p2]    p    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    m ,    y    ( N1 )   
[p3]    p    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    h ,    f ,    e ,    i ,    g ,     n    ( N2 )   
[p3]    p ,    h     |∼   navegação   para   DN,   notar    h    e    p    ( N3 )   
[p3]    f ,    e ,    i ,    g ,      |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    n ,    h    ( N4 )   
[p4]    p ,    k ,    i    |∼   navegação   para   DO,   DN   e   DL,   notar    k ,    i ,    o    ( N5 )   
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Os  referentes   h ,   p ,  e   k  também  são  os  componentes  de  navegação  de   eπ3  que  podem                  

ser  combinados  com  outros  para  orientar  nossa  atenção  para  a  DN.  Eles  possuem               

proeminência  por  serem  voz  ( p )  e  figuras  humanas  ( h  e   k ).  O  rapaz  ( h ),  que  é  a  figura  humana                     

que  pode  ser  percebida  por  mais  tempo,  está  próximo  à  câmera,  falando  e  olhando  em  direção                  

à  ela.  Esses  fatores  configuram  uma  proeminência  ainda  maior  de   h .  Como  vimos  no                

segmento  anterior,  podemos  considerar  a  maneira  como  apresentamos  figura  humana  na             

composição   esférica   como   um   recurso   do   vídeo   360º   para   orientação   espacial.     

Outros  componentes  de  navegação  do  terceiro  segmento  fílmico  são:  a  janela  ( g )              91

posicionada  na  DO,  os  cachorrinhos  ( f )  posicionados  na  DO  e  DS,  os  objetos  pessoais  ( e )  e                  92 93

os  utensílios  domésticos  ( i ) ,  ambos  distribuídos  por  grande  parte  do  ambiente  de   eπ3 .               94

Mesmo  sendo  menos  relevantes  do  que  a  figura  humana,  os  referentes  que  oferecem               

informações  para  inferência  da  locação  podem  orientar  nossa  atenção  por  toda  a  composição               

esférica.     

Entendemos  que  a  orientação  para  exploração  do  ambiente  é  potencializada  quando  a              

locação  do  plano  360º  for  um  local  que  dificilmente  será  identificado  pelo  visitante  se  este                 

não  observar  diferentes  direções.  Em  espaços  pequenos,  precisamos  perceber  e  associar  os              

referentes  discursivos  distribuídos  nas  diferentes  direções  para  inferirmos  o  local  onde             

estamos.  Por  ser  um  processo  de  inferência,  qualquer  nova  informação  percebida  com  a               

navegação  pode  alterar  a  nossa  interpretação.  Dessa  forma,  podemos  considerar  o  uso  de               

ambientes  pequenos  ou  complexos  como  recurso  do  vídeo  360º  que  pode  orientar  a               

exploração   da   composição   esférica   pelo   visitante.     

No  quarto  segmento  fílmico,   eπ4 ,  o  ponto  de  entrada  favorito  é  a  DN.  A  ENP   Neπ4                  

demonstra  que  com  a  visualização  do  segmento  podemos  ser  orientados  a  navegar  entre  as                

DO,  DN  e  DL  e,  assim,  nossa  atenção  pode  ser  direcionada  para  os  pontos  de  interesse  da                   

eventualidade:  as  meninas  cozinhando  ( k ) ,  as  ações  delas  ( s )  e  área  de  cozinha  comunitária                95 96

( o ) .     97

    

91  Listado   na   ERDF360   de    eπ3    como:   [p3][v][d1][D3][11s]   janela   para   área   externa   superexposta   ( g ).   
92  Listado   na   ERDF360   de    eπ3    como:   [p3][v][d1][D1][11s][M]   2   cachorrinhos   se   movimentando   sobre   a   cama   
( f ).   
93  Listado   na   ERDF360   de    eπ3    como:   [p3][v][d1][D6][11s]   objetos   de   quarto/pessoais   ( e ).   
94  Listado   na   ERDF360   de    eπ3    como:   [p3,p4][v][d1][D7][13s]   objetos   de   cozinha/serviços   ( i ).   
95  Listado   na   ERDF360   de    eπ4    como:   [v][d1e2][D4][16s][M]   grupo   de   meninas   preparando   comida   ( k ).   
96  Listado   na   ERDF360   de    eπ4    como:   [v][d1e2][D4][16s][M]   movimentos/interações   das   meninas   ( s ).   
97  Listado   na   ERDF360   de    eπ4    como:   [v][d1][D8][16s]    i ,     j ,    k ,    l    |∼   varanda   utilizada   como   cozinha   comunitária   
( o ).   
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Figura   37:   ENP,   equações   e   referentes   de   navegação   da   quarta   eventualidade   de   “Ocupação   Mauá”,    eπ4   

  
Fonte:   Autor   

Como   k  e   s  estão  posicionados  na  direção  de  entrada  favorita  da  composição  esférica,                

a  DN,  consideramos  que  também  há  a  técnica  EEP  na  transição  de   eπ3   e   eπ4 .  Os  referentes   k                    

e   s  são  também  os  componentes  de  navegação  em  proeminência  na  composição  de   eπ4 .  Isso                 

porque  são  figuras  humanas  que  se  movimentam  e  interagem  a  poucos  metros  da  câmera  nas                 

direções  DO,  DN  e  DL.  Esses  componentes  visuais  são  complementados  com  a  voz  de  uma                 

das  meninas  falando  para  as  outras  ( p )  e  pelo  som  das  atividades  que  elas  executam  ( q )                  98 99

durante   a   preparação   da   comida.     

Os  referentes  sonoros p  e   q ,  quando  associados  às  meninas  cozinhando  ( k )  e               

interagindo  ( s ),  agregam  informação  e  relevância  à  esses  componentes  visuais  e,  assim,              

podem  orientar  o  visitante  pelas  direções  onde  estão.  Porém,  se   p  e   q   forem  percebidos                 

isoladamente,  podem  orientar  o  visitante  a  explorar  as  diferentes  direções  do  ambiente              

esférico  em  busca  da  fonte  de  origem  do  som  (GÖDDE  et  al.,  2018).  Assim,  consideramos  a                  

98  Listado   na   ERDF360   de    eπ4    como:   [a][4s]   voz   de   menina:   Alguém   tá   usando   uma   faca   pra   poder   me   
emprestar?...   Pra   cortar   isso   aqui,   gente.   ( p ).   
99  Listado   na   ERDF360   de    eπ4    como:   [a][16s]   som   ambiente:   pessoas   conversando   em   voz   baixa   e   som   de   faca   
picando   alimentos   ( q ).   

N2    |∼   navegação   para   as   direções   DO,   DN   e   DL,   notar    k ,     s ,    o    ( Neπ4 )   

[t]   00:42   à   00:58   -   16   segundos   
  

p ,    q ,    r    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    k ,    s ,    i ,    l ,    o    ( N1 )   
p ,    q ,    k ,    s    |∼   navegação   para   DO,   DN   e   DL,   notar    k ,    s ,    i ,    j ,    o    ( N2 )   
l    |∼   navegação   para   DS,   notar    l ,    o    ( N3 )   
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utilização  de  componentes  sonoros  sem  uma  fonte  de  origem  visual  facilmente  percebida              

como   mais   um   recurso   dos   vídeos   360º   para   orientar   o   visitante   a   explorar   o   ambiente.   

Há  também  no  quarto  segmento   os  componentes  de  navegação:  a  voz  de  homem  que                

não  aparece  no  plano  ( r )  e  a  vista  da  varanda  para  área  externa  ( l ) .  O  primeiro  é  um                    100 101

referente  da  modalidade  sonora  que,  como  vimos,  pode  orientar  o  visitante  para  diferentes              

direções.  O  segundo  é  um  componente  visual  percebido  na  DS  que  pode  orientar  nossa                

atenção   para   ela.   

No  quinto  segmento  fílmico,   eπ5 ,  os  pontos  de  entrada  favoritos  são  as  DO,  DN  e  DL.                  

A  ENP   Neπ5  demonstra  que  nesse  segmento  o  visitante  pode  ser  direcionado  principalmente              

para  a  DN  e  que  os  pontos  de  interesse  são  o  homem  ( b )  -  em  pé  próximo  à  câmera  falando                      102

e   olhando   para   ela   -   e   o   depoimento   ( r )   dado   por   ele   103

    

100  Listado   na   ERDF360   de    eπ4    como:   [a][5s]   depoimento   de   homem:   O   que   tem   de   bom   aqui   é   que   tem   muito   
amigo,   muita   gente   boa   (...)   ( r ).   
101  Listado   na   ERDF360   de    eπ4    como:   [v][d4][D6][16s]   varanda   com   vista   para   área   externa   da   ocupação   ( l ).   
102  Listado   na   ERDF360   de    eπ5    como:   [v][d1][D2][7s][M]   homem   falando   e   olhando   para   a   câmera   ( b ).   
103  Listado   na   ERDF360   de    eπ5    como:   [a][7s]   depoimento   de   homem:    “(...)   Que   não   é   o   que   o   pessoal   fala   aí   
fora,   que   fala   que   a   ocupação   é   ladrão,   é   maloqueiro,   que   é   isso,   é   aquilo.   Não   é   nada   disso”   ( r ).   
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Figura   38:   ENP,   equações   e   referentes   de   navegação   da   quinta   eventualidade   de   “Ocupação   Mauá”,    eπ5   

  
Fonte:   Autor   

Ao  serem  associados,  os  referentes   b  e   r   podem  orientar  o  visitante  a  manter  atenção                 

na  DN.  Por  ser  uma  figura  humana  percebida  a  poucos  metros,  olhando  e  falando,  em  direção                  

à  câmera,  consideramos  que   b  possui  maior  proeminência  entre  os  componentes  visuais  de               

eπ5 .   

Os  outros  componentes  de  navegação  do  quinto  segmento  são  os  objetos  pessoais  ( e )             

,  os  objetos  de  cozinha  ( i )  e  e  a  janela  ( g ) .  Por  estarem  distribuídos  pela  composição                  104 105 106

visual  esférica,  podem  ser  considerados  como  informações  para  a  inferência  da  locação  do               

plano.  Assim,  ao  serem  associados,  os  referentes   e ,   i   e   g   podem  orientar  o  visitante  a  explorar                   

todas  as  direções  do  ambiente  360º.  Porém,  como  a  duração  de  sete  segundos  do  segmento                 

fílmico  não  é  adequada  para  a  fase  de  orientação,  dificilmente  haverá  tempo  suficiente  para  a                 

composição  visual  de   eπ5  ser  explorada  pelo  visitante.  Esse  fator  também  pode  promover               

maior   relevância   aos   referentes   sonoros   da   eventualidade.     

104  Listado   na   ERDF360   de    eπ5    como:   [v][d1][D6][7s]   objetos   de   quarto/pessoais   ( e ).   
105  Listado   na   ERDF360   de    eπ5    como:   [v][d1][D6][7s]   objetos   de   cozinha   ( i ).   
106  Listado   na   ERDF360   de    eπ5    como:   [v][d1][D5][7s]   janela   superexposta   com   rede   de   proteção   e   cortinas   ( g ).   

N2     |∼   navegação   para   DN,   notar    b ,    r    ( Neπ5 )   

[t]   00:58   à   01:05   -   7   segundos   
  

r     |∼   navegação   para   todas   as   direções,   notar    b ,    e ,    i ,    g ,    c    ( N1 )   
r ,    b     |∼   navegação   para   DN,   notar    r ,    b    ( N2 )   
e ,    i ,    g    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    b ,    j ,    c    ( N3 )   
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Como  um  dos  três  pontos  de  entrada  favoritos  no  quinto  segmento  é  a  DN,  direção                 

onde  podemos  perceber   b ,  o  ponto  de  interesse  visual,  consideramos  que  há  a  técnica  de  EEP                  

na  transição  entre   eπ4  e   eπ5 .  Se  houvesse  mais  pontos  de  entrada  além  das  direções  DO,  DN                   

e  DL,  haveria  menos  chances  do  visitante  perceber   b  no  início  da  visualização  do  quinto                 

segmento,   o   que   tornaria   o   recurso   de   EEP   nulo.   

O  ponto  de  entrada  favorito  no  sexto  segmento  fílmico,   eπ6 ,  é  a  DN.  Nesse  segmento,                 

temos  dois  planos  aéreos  da  cidade  de  São  Paulo.  O  primeiro,  captado  abaixo  da  altura  dos                  

prédios  e  o  segundo  bem  acima,  revelando  grande  parte  da  região  metropolitana.  A  ENP                

Neπ6  demonstra  que,  com  a  visualização  desse  segmento,  o  visitante  pode  ser  orientado  a                

explorar  todas  as  direções  do  ambiente  esférico.  Os  pontos  de  interesse  do  segmento  são  a                 

locução  em   off   ( q ) ,  a  imagem  aérea  urbana  abaixo  da  altura  dos  prédios  ( f )  e  a  imagem                   107 108

aérea   da   cidade   bem   acima   da   altura   dos   prédios   ( j ) .   109

    

107  Listado   na   ERDF360   de    eπ6    como:   [p6,p7][a][5s]   voz   masculina   em   tom   sério:   “[p6]   São   Paulo.   É   a   maior   
cidade   das   américas   com   mais   [p7]   de   12   milhões   de   habitantes…”   ( q ).   
108  Listado   na   ERDF360   de    eπ6    como:   [p6][v][d4][D8][10s]   Imagem   aérea   de   cidade   abaixo   da   altura   dos   
prédios   ( f ).   
109  Listado   na   ERDF360   de    eπ6    como:   [p7][v][d7][D7][4s]   Imagem   aérea   de   cidade   acima   da   altura   dos   prédios   
( j ).   
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Figura   39:   ENP,   equações   e   referentes   de   navegação   da   sexta   eventualidade   de   “Ocupação   Mauá”,    eπ6   

  
Fonte:   Autor   

N1 ,    N2 ,    N3 ,    N4 ,    N5 ,    N6 ,    N7 ,    N8 ,    N9    |∼   navegação   para   todas   as   direções,   notar    q,     f ,    j    ( Neπ6 )   

[t]   01:05   à   01:20   -   15   segundos   
  

[p6]    p,   q    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar     f ,    a ,    g ,    i    ( N1 )   
[p6]    a    |∼   navegação   entre   DN,   DP   e   DS,   notar    f ,    g ,    i    ( N2 )   
[p6]    a,   g    |∼   navegação   para   DN,   notar    f ,    i    ( N3 )   
[p6]    q,   f    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    f ,    a ,    g ,    i    ( N4 )   
[p6]    f,   i    |∼   navegação   para   DO,   notar    f ,    g    ( N5 )   
[p7]    q ,    h ,    j    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    j ,    b ,    n ,    m ,    l ,    o ,    k    ( N6 )   
[p7]    b    |∼   navegação   entre   a   DO,   DP   e   DL,   notar    j ,    b ,    n ,    l ,    o ,    k    ( N7 )   
[p7]    j ,    k ,    n ,    b    |∼   navegação   para   DP,   notar    j ,    b ,    n    ( N8 )   
[p7]    j ,    o     |∼   navegação   para   DN,   notar    j    ( N9 )   
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Esse  favoritismo  para  a  exploração  de  todo  o  ambiente  esférico  é  evidenciado  pelo              

grande  número  de  equações  de  navegação  da  sexta  eventualidade.  Há  diversos  componentes              

de  navegação  que  podem  ser  associados  de  diferentes  maneiras  pelo  visitante,  direcionando-o              

para   direções   distintas.   

No  primeiro  plano  aéreo   [p6] ,  os  componentes  sonoros   q   e   p  -  o  primeiro  trecho  da                  110

locução  e  trilha  sonora,  respectivamente  -  por  não  terem  uma  fonte  de  origem  visual  evidente,                 

podem  promover  a  navegação  do  visitante  em  todas  as  direções  para  buscá-las.  A  associação                

do  trecho  de  locução  sobre  São  Paulo  ( q )  com  a  imagem  aérea  da  cidade  ( f ),  que  ocupa                   

grande  parte  da  composição  esférica,  também  podem  direcionar  o  visitante  para  todas  as               

direções,  promovendo  a  exploração  de   f .  Já  a  avenida  ( a )  que  ocupa  três  direções  da                 111

composição,  a  DN,  DP  e  DS,  pode  orientar  o  visitante  entre  entre  elas.  Porém,  se   a  for                   

associada  ao  movimento  de  câmera   travelling  em  direção  à  DN  ( g ) ,  provavelmente  a               112

orientação  espacial  será  apenas  para  a  DN.  Por  fim,  a  combinação  de   f  com  a  iluminação                  

natural  ( i ) ,  que  ilumina  os  prédios  na  direção  DO  e  deixa  os  da  DL  nas  sombras,  pode                   113

promover   a   navegação   para   a   DO.   

No  segundo  plano  aéreo   [p7],  os  processos  das  equações  de  navegação  são              

semelhantes.  A  combinação  da  locução  ( q )  com  a  imagem  aérea  da  cidade  acima  da  altura  dos                  

prédios  ( j )  -  que  eleva  o  ponto  de  vista  do  visitante,  ampliando  sua  visão  da  cidade  -  e  a                     

transição  em  fusão  entre  os  planos  ( h )  podem  promover  a  exploração  de  toda  a  composição                 114

360º.  A  grande  avenida  ( b )  que  corta  a  DO,  DP  e  DL  pode  orientar  o  visitante  por  entre                    115

essas  direções.  A  associação  dos  componentes   j  e   b  com  o  movimento  de  câmera  para  cima                  

( k )  e  o  terraço  do  prédio  ( n )  na  DP,  que  é  o  componente  mais  próximo  da  câmera,  podem                    116 117

orientar  o  visitante  para  a  DP.  Por  fim,  a  combinação  de   j  com  a  iluminação  natural  ( o ) ,  que                   118

110  Listado   na   ERDF360   de    eπ6    como:   [p6,p7][a][14s]   música   instrumental   lenta,   contemplativa   e   melancólica   
que   inicia   bem   baixa   e   eleva   o   ritmo   ( p ).   
111  Listado   na   ERDF360   de    eπ6    como:   [p6][v][d5][D6][10s]   avenida   sentido   ao   horizonte   atravessando   a   DN,   DP   
e   DS   ( a ).   
112  Listado   na   ERDF360   de    eπ6    como:   [p6][v][10s]   movimento   de   câmera   travelling   no   sentido   da   DN   ( g ).   
113  Listado   na   ERDF360   de    eπ6    como:   [p6][v][10s]   iluminação   natural   no   sentido   da   DO   ( i ).   
114  Listado   na   ERDF360   de    eπ6    como:   [p6,p7][v][1s]   transição   de   opacidade   entre   planos   que   eleva   a   altura   do   
observador   ( h ).     
115  Listado   na   ERDF360   de    eπ6    como:   [p7][v][d7][D5][4s]   avenidas   grande   sentido   ao   horizonte   atravessando   a   
DO,   DP   e   DL   ( b ).   
116  Listado   na   ERDF360   de    eπ6    como:   [p7][v][4s]   movimento   de   câmera:   travelling   para   cima   ( k ).   
117  Listado   na   ERDF360   de    eπ6    como:   [p7][v][d5][D3][4s]   terraço   de   prédio   grande   ( n ).   
118  Listado   na   ERDF360   de    eπ6    como:   [p7][v][4s]   iluminação   natural   no   sentido   da   DN   ( o ).   
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ilumina  diretamente  a  região  da  cidade  posicionada  na  DN,  pode  orientar  o  visitante  para  essa                 

direção.   

Por  não  haver  figuras  humanas  como  referentes  discursivos  nesse  segmento,  a             

dimensão  e  proximidade  dos  demais  componentes  da  composição  360º  são  fatores  que  podem               

indicar  a  proeminência  e,  assim,  promover  a  orientação  espacial  do  visitante.  Em   eπ6 ,  os                

componentes  com  maior  dimensão  são  justamente  as  imagens  aéreas  da  cidade,   f  no  primeiro                

plano  aéreo  e   j  no  segundo  plano  aéreo,  seguidos  pelas  avenidas   a  e   b .  No  segundo  plano                   

aéreo [p7] ,  o  componente  percebido  como  sendo  o  mais  próximo  é  o  terraço  do  prédio  na  DP,                   

rotulado   como    n .   

As  dimensões  e  distâncias  dos  componentes  visuais  em  planos  360º  são  resultados  do               

posicionamento  da  câmera.  É  no  momento  da  captação  do  vídeo  que  podemos  fazer  as                

decisões  relacionadas  à  composição  visual  esférica.  Portanto,  entendemos  que  a  fotografia             

360º  -  a  ação  de  planejar  e  captar  os  planos  esféricos  -  é  mais  um  recurso  para  promover  a                     

navegação  espacial.  Assim,  vale  dizer  que  o  posicionamento  da  câmera  360º  deve  levar  em                

conta   os   pontos   de   interesse   que   queremos   evidenciar.     

Outros  dois  recursos  do  vídeo  360º  para  promover  a  orientação  espacial  do  visitante               

identificado  nesse  segmento  fílmico  são  os  movimentos  de  câmera  e  a  iluminação  do  cenário.                

O  movimento  de  câmera   travelling   para  um  determinado  ponto  do  plano  360º  pode  direcionar                

nossa  atenção  para  essa  direção  (GÖDDE  et  al.,  2016).  É  o  caso  do  movimento  de  câmera                  

travelling   sentido  à  DN ( g ),  percebido  no  primeiro  plano  aéreo  de   eπ6 ,  que  pode  direcionar  o                  

visitante  para  essa  direção.  Esse  movimento  pode  nos  instigar  a  direcionar  nossa  atenção  para                

a  direção  para  onde  estamos  indo.  Entretanto,  o  movimento  de   travelling   também  pode  ser                

combinado  com  outros  referentes  para  direcionar  a  atenção  para  o  sentido  oposto  em  que  a                 

câmera  segue,  de  modo  que  o  visitante  observe  do  que  ele  está  se  afastando.  Um  exemplo                  

dessa  situação  está  no  segundo  plano  aéreo,  em  que  temos  um  movimento  de   travelling   para                 

cima  ( k ).  Como  na  DT  não  há  nenhum  outro  referente  além  do  céu  azul,  o  visitante  pode  ser                    

orientado  a  olhar  para  a  direção  oposta  e  perceber  os  componentes  relevantes  que  estão                

abaixo   dele,   na   DP.   

Já  a  iluminação  do  cenário,  seja  natural  ou  artificial,  pode  ser  utilizada              

estrategicamente  para  direcionar  o  visitante  para  os  pontos  do  ambiente  esférico  mais              

iluminados.  No  primeiro  plano  aéreo  de   eπ6 ,  o  visitante  pode  ser  direcionado  para  a  DO  pois                  

é  a  direção  onde  pode  observar  em  mais  detalhes  a  composição  visual  devido  à  iluminação                 
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natural  ( i ).  Ao  olhar  para  a  DL,  os  elementos  visuais  seriam  percebidos  na  sombra,  o  que  pode                   

dificultar  a  observação.  No  segundo  plano  aéreo,  a  DN  é  a  direção  que  melhor  pode  ser                  

observada  pois  toda  a  paisagem  urbana  é  iluminada  diretamente.  Essa  iluminação  natural  no               

sentido  da  DN  ( o )  também  dificulta  a  observação  dos  detalhes  na  DS,  já  que  a  paisagem  nessa                   

direção   fica   em   contraluz.     

O  sétimo  segmento  fílmico,   eπ7 ,  também  é  composto  por  dois  planos  aéreos:  o               

segundo  plano  aéreo  do  filme   [p7]  com  a  imagem  da  cidade  acima  da  altura  dos  prédios  -  que                    

também  participa  do  segmento  anterior  -  e  um  terceiro  plano  aéreo   [p8] ,  que  foi  captado  na                  

altura   dos   prédios.     

Não  há  uma  direção  de  entrada  favorita  no  sétimo  segmento.  A  ENP   Neπ7  demonstra                

que  o  visitante  continua  sendo  orientado  para  todas  as  direções  do  ambiente  e  que  os  pontos                  

de  interesse  são:  o  segundo  trecho  da  locução  sobre  o  grande  número  de  pessoas  vivendo  em                  

condições  precárias  de  moradia  ( q ) ,  a  imagem  aérea  acima  da  altura  dos  prédios  ( j ) ,  a                 119 120

imagem  aérea  de  uma  favela  ( r ) ,  a  imagem  aérea  de  uma  região  urbana  nobre  ( u ) ,  a  linha                   121 122

de  trem  que  passa  pela  DO,  DP  e  DL  ( t )  e  a  representação  de  uma  linha  divisória  entre  a                     123

favela   e   a   área   urbana   nobre   ( x ) .     124

    

119  Listado   na   ERDF360   de    eπ7    como:   [p7,p8][a][5s]   voz   masculina   em   tom   sério:   “[p7]   ...   1   milhão   e   200   mil   
pessoas   [p8]   vivem   em   condições   precárias   de   moradia   …   ( q ).   
120  Listado   na   ERDF360   de    eπ7    como:   [p7][v][d7][D7][4s]   Imagem   aérea   de   cidade   acima   da   altura   dos   prédios   
( j ).   
121  Listado   na   ERDF360   de    eπ7    como:   [p8][v][d6][D6][8s]   Imagem   aérea   de   favela   ( r ).   
122  Listado   na   ERDF360   de    eπ7    como:   [p8][v][d7][D6][8s]   Imagem   aérea   de   região   urbana   nobre   ( u ).   
123  Listado   na   ERDF360   de    eπ7    como:   [p8][v][d6][D4][8s]   Linha   de   trem   sentido   ao   horizonte   atravessando   a   
DO,   DP   e   DL   ( t ).   
124  Listado   na   ERDF360   de    eπ7    como:   [p8][v][d7]    r ,    t ,    u ,    q    |∼   linha   do   trem   dividindo   a   favela   e   região   urbana   
nobre   ( x ).   



143   

Figura   40:   ENP,   equações   e   referentes   de   navegação   da   sétima   eventualidade   de   “Ocupação   Mauá”,    eπ7   

  
Fonte:   Autor   

N1 ,    N2 ,    N3 ,    N4 ,    N5 ,    N6 ,    N7 ,    N8 ,    N9     |∼   navegação   para   todas   as   direções,   notar    q ,    j ,    r ,    t ,    u ,    x    ( Neπ7 )  

[t]   01:20   à   01:31   -   11   segundos   
  

[p7]    q ,    j    |∼   navegação   por   todas   as   direções,   notar    j ,    b ,    n ,    m ,    l ,    o ,    k    ( N1 )   
[p7]    b    |∼   navegação   entre   a   DO,   DP   e   DL,   notar    j ,    b ,    n ,    l ,    o ,    k    ( N2 )   
[p7]    j,   k,   n,   b    |∼   navegação   para   DP,   notar    j ,    b ,    n    ( N3 )  
[p7]    j,   o     |∼   navegação   para   DN,   notar    j    ( N4 )   
[p8]    q ,    r    |∼   navegação   entre   DO,   DN,   DL   e   DP,   notar    r ,    s ,    u ,    t ,    g ,    i ,    x    ( N5 )   
[p8]    q ,    r ,    g    |∼   navegação   para   DN,   notar    r ,    s ,    i    ( N6 )   
[p8]    s ,    g    |∼   navegação   para   DO,   notar    r ,    t ,    u ,    i ,    x    ( N7 )   
[p8]    t    |∼   navegação   entre   DO,   DP   e   DL,   notar    t ,    r ,    u ,    g ,    i ,    x    ( N8 )   
[p8]    u ,    i    |∼   navegação   para   DS,   notar    u ,    t ,    g ,    x    ( N9 )   
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Da  mesma  forma  que  no  segmento  anterior,  a  quantidade  de  equações  de  navegação  e                

a  proeminência  dos  componentes  visuais  com  dimensões  que  ultrapassam  um  único  quadro  de               

direções,  evidenciam  que  com  a  visualização  de   eπ7  o  visitante  pode  ser  orientado  a  explorar                 

toda   a   composição   esférica.     

Os  componentes  de  navegação  e  as  possibilidades  de  orientação  espacial  do  visitante              

no  segundo  plano  aéreo   [p7]  são  os  mesmos  descritos  para   eπ6 .  Por  isso,  iremos  direto  para  a                   

reflexão   da   navegação   espacial   do   plano   seguinte.   

No  terceiro  plano  aéreo   [p8] ,  as  equações  de  navegação  operam  de  maneira              

semelhante  aos  dois  planos  anteriores.  Percebemos  novamente  os  recursos  de  movimento  de              

câmera,  iluminação  e  fotografia  360º  como  estratégias  que  podem  promover  a  navegação              

espacial  do  visitante.  Com  a  associação  do  segundo  trecho  da  locução  ( q )  e  da  imagem  aérea                  

da  favela  ( r ),  que  ocupa  as  DO,  DN,  DL  e  DP,  o  visitante  pode  ser  orientado  para  essas                    

direções.  Já  se   q  e   r  forem  combinados  com  o  movimento  de  câmera   travelling   ( g )  sentido  à                   125

DN,  o  visitante  pode  ser  orientado  apenas  para  essa  direção,  como  se  estivesse  se                

aproximando  da  favela.  O  movimento  de  câmera   g  também  pode  ser  associado  ao  prédio                

abandonado  ( s )  -  percebido  primeiramente  na  DN  e,  com  o  movimento,  passa  para  a  DO  -                  126

para  promover  a  navegação  para  DO.  A  linha  de  trem  ( t )  pode  orientar  o  visitante  para  as                   

direções  que  ocupa,  as  DO,  DP  e  DL.  Por  último,  temos  a  luz  natural  ( i )  que  ilumina                   127

diretamente  a  área  urbana  nobre  ( u )  na  DS.  Ao  combinar  esses  dois  componentes,  o  visitante                 

pode   ser   orientado   para   a   DS.   

O  oitavo  segmento  fílmico,   eπ8 ,  também  é  composto  por  dois  planos  360º:  o  terceiro                

plano  aéreo  de  cidade   [p7]  -  que  também  participa  do  segmento  anterior  -  e  o  quarto  plano                   

aéreo [p8]  captado  na  área  externa  da  Ocupação  Mauá.  Também  não  há  um  ponto  de  entrada                  

favorito.     

A  ENP   Neπ8  demonstra  que  com  a  visualização  desse  segmento  o  visitante  pode  ser                

orientado  principalmente  para  as  DN,  DP  e  DS.  Os  pontos  de  interesse  em   eπ8  são:  o  terceiro                   

trecho  da  locução  sobre  a  contradição  de  haver  tanta  moradia  e  tanta  gente  sem  teto  ( q ) ,  a                   128

125  Listado   na   ERDF360   de    eπ7    como:   [p8][v][8s]   movimento   de   câmera:   travelling   frontal   para   DN   ( g ).   
126  Listado   na   ERDF360   de    eπ7    como:   [p8][v][d6][D3][8s]   Prédio   abandonado   pichado   ( s ).   
127  Listado   na   ERDF360   de    eπ7    como:   [p8][v][8s]   iluminação   natural   no   sentido   da   DN   ( i ).   
128  Listado   na   ERDF360   de    eπ8    como:   [p8,p9][a][6s]   voz   masculina   em   tom   sério:   “[p8]   tanta   moradia,   tanto   
teto,   …   [p9]   e   tanta   gente   sem   casa,   e   sem   teto”   ( q ).   
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representação  de  uma  linha  divisória  entre  a  favela  e  a  área  urbana  nobre  ( x ) ,  os  letterings                  129

“Ocupação   Mauá”   animados   ( e )   e   a   área   externa   central   da   ocupação   ( h ) .   130 131

    

129  Listado   na   ERDF360   de    eπ8    como:   [p8][v][d7]    r ,    t ,    u ,    q    |∼   linha   do   trem   dividindo   a   favela   e   região   urbana   
nobre    ( x ).   
130  Listado   na   ERDF360   de    eπ8    como:   [p9][v][d2][D3][3s][M]   letterings   laranja   animado:   “Ocupação   Mauá”   ( e ).   
131  Listado   na   ERDF360   de    eπ8    como:   [p9][v][d4][D8][3s]    b ,    f ,    e    |∼   área   externa   central   da   Ocupação   Mauá   ( h ).   
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Figura   41:   ENP,   equações   e   referentes   de   navegação   da   oitava   eventualidade   de   “Ocupação   Mauá”,    eπ8   

  
Fonte:   Autor   

N1 ,    N2 ,    N4 ,    N5 ,    N6 ,    N7 ,    N9     |∼   navegação   entre   DN,   DP   e   DS,   notar     q ,    x ,    e ,    h    ( Neπ8 )   

[t]   01:31   à   01:37   -   6   segundos   
  

[p8]    q ,    r    |∼   navegação   entre   DO,   DN,   DL   e   DP,   notar    r ,    s ,    u ,    t ,    g ,    i ,    x    ( N1 )   
[p8]    q ,    r ,    g    |∼   navegação   para   DN,   notar    r ,    s ,    i    ( N2 )   
[p8]    s ,    g    |∼   navegação   para   DO,   notar    r ,    t ,    u ,    i ,    x    ( N3 )   
[p8]    t    |∼   navegação   entre   DO,   DP   e   DL,   notar    t ,    r ,    u ,    g ,    i ,    x    ( N4 )   
[p8]    u ,    i    |∼   navegação   para   DS,   notar    u ,    t ,    g ,    x    ( N5 )   
[p9]    b,   e    |∼   navegação   para   DN   ou   DS,   notar    e ,    c ,    d ,    h    ( N6 )   
[p9]    b,   d,   e    |∼   navegação   para   DN,   notar    e ,    c ,    h    ( N7 )   
[p9]    b,   c     |∼   navegação   para   DT,   notar    b ,    d ,    m    ( N8 )   
[p9]    b,   c,   f     |∼   navegação   para   DP,   notar    f ,    d ,    h    ( N9 )   
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As  equações  e  componentes  de  navegação  do  terceiro  plano  aéreo   [p8]  são  os  mesmos                

descritos   no   segmento   anterior.   Por   isso,   avançaremos   para   a   análise   do   plano   seguinte.   

No  quarto  plano  aéreo   [p9]  temos  uma  composição  visual  diferente  dos  planos  aéreos               

anteriores.  Nele,  não  há  mais  uma  imagem  aérea  da  cidade.  Agora,  temos  uma  imagem  aérea                 

da  área  externa  de  um  prédio  na  qual  o  campo  de  visão  do  horizonte  é  limitado  por  paredes.                    

Além  disso,  há  também  dois   letterings  animados  ( e )  com  a  escrita  “Ocupação  Mauá”,  que                

surgem   simultaneamente   na   DN   e   DS.     

A  combinação  dos   letterings  ( e )  e  das  paredes  do  prédio  ( b )  -  que  preenchem  grande                 132

parte  da  composição  esférica  -  podem  orientar  o  visitante  para  a  DN  ou  DS.  Se  a  luz  natural                    

( d )  também  for  associada  a   e  e   b ,  o  visitante  pode  ser  orientado  somente  para  a  DN,  já  que                     133

d  ilumina  diretamente  a  parede  posicionada  nessa  direção  e  deixa  a  da  DS  nas  sombras.  O                  

movimento  de  câmera  para  cima  ( c )  combinado  com   b  pode  orientar  o  visitante  para  a  DT,                  134

a  direção  para  onde  a  câmera  segue.  Assim,  quando  a  câmera  ultrapassar  a  altura  do  prédio,  o                   

visitante  poderá  observar  o  que  há  além  das  paredes.  Porém,  se   c  for  associado  à   b  e  à  área                     

externa  do  térreo  do  prédio  ( f ) ,  posicionada  abaixo  do  visitante,  ele  pode  ser  direcionado                135

para   a   DP.   

O   lettering  animado  ( e )  pode  ser  percebido  como  o  referente  em  proeminência  no               

oitavo  segmento  fílmico  pois  possui  movimento  de  entrada,  é  percebido  como  o  componente               

visual  mais  próximo,  está  posicionado  em  pontos  opostos  no  ambiente  esférico  e  o  texto                

verbal  escrito  é  da  cor  laranja,  cor  que  contrasta  com  as  paredes  do  prédio  ao  fundo.  A  curta                    

duração  do  oitavo  segmento,  que  é  de  apenas  seis  segundos,  também  indica  que  o  visitante                 

não  terá  tempo  adequado  para  explorar  os  demais  componentes  visuais.  Por  isso,              

consideramos   e  como  um  dos  componentes  de  navegação  mais  relevantes  de   eπ8 .  Assim,               

podemos  dizer  que  há  novamente  o  recurso  de  inserção  de  elementos  gráficos  animados  para                

orientação   do   visitante,   como   foi   no   primeiro   segmento   fílmico.   

No  nono  segmento  fílmico,   eπ9 ,  o  último  do  trecho  analisado,  os  pontos  de  entrada                

favoritos  são  as  DN,  DS  e  DP.  Esse  segmento  é  composto  apenas  pelo  quarto  plano  aéreo   [p9]                   

que   também   participou   do   segmento   anterior.     

132  Listado   na   ERDF360   de    eπ8    como:   [p9][v][d3][D8][3s]   quatro   paredes   externas   sem   pintura,   tomadas   por   
infiltrações   e   com   tubulação   externa   improvisada   ( b ).   
133  Listado   na   ERDF360   de    eπ8    como:   [p9][v][3s]   iluminação   natural   no   sentido   da   DN   ( d ).   
134  Listado   na   ERDF360   de    eπ8    como:   [p9][v][3s]   movimento   de   câmera   para   cima   ( c ).   
135  Listado   na   ERDF360   de    eπ8    como:   [p9][v][d4][D4][3s]   área   externa   central   no   térreo   do   prédio   com   pessoas   
transitando   ( f ).   
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Com  a  visualização  do  nono  segmento,  o  visitante  pode  ser  direcionado             

principalmente  para  a  DN  e  DS,  como  demonstra  a  ENP   Neπ9 .  Os  pontos  de  interesse  são  os                   

letterings   “Ocupação  Mauá”  ( e ) ,  a  área  externa  da  Ocupação  Mauá  ( h )  e  a  saída  animada                 136 137

( j )   dos    letterings .   138

Figura   42:   ENP,   equações   e   referentes   de   navegação   da   nona   eventualidade   de   “Ocupação   Mauá”,    eπ9   

  
Fonte:   Autor   

Os  componentes  de  navegação  e  as  possibilidades  de  orientação  espacial  no  nono              

segmento  fílmico  são  semelhantes  às  que  foram  descritas  para  o  quarto  plano  aéreo   [p9]  no                 

segmento   anterior.   

Consideramos  que  na  transição  entre   eπ8  e   eπ9  o  recurso  de  EEP  está  presente,  pois                 

os  pontos  de  interesse  de   eπ9  estão  posicionados  nas  direções  DN,  DS  e  DP  que  são  os  pontos                    

de   entrada   favoritos   no   nono   segmento   fílmico.     

136  Listado   na   ERDF360   de    eπ9    como:   [v][d2][D3][3s][M]   letterings   laranja   animado:   “Ocupação   Mauá”   ( e )   .   
137  Listado   na   ERDF360   de    eπ9    como:   [v][d4][D8][3s]    b ,    f ,    e    |∼   área   externa   central   da   Ocupação   Mauá   ( h ).   
138  Listado   na   ERDF360   de    eπ9    como:   [v][d2][M]   e   desaparece   com   efeito   de   opacidade   (j).   

N1 ,    N2     |∼   navegação   entre   DN   e   DS,   notar    e ,    j ,    h    ( Neπ9 )   

[t]   01:37   à   01:42    -    5   segundos   
  

b,   e    |∼   navegação   para   DN   ou   DS,   notar    e ,    c ,    d ,    h    ( N1 )   
b,   d,   e    |∼   navegação   para   DN,   notar    e ,    c ,    h    ( N2 )   
b,   c     |∼   navegação   para   DT,   notar    b ,    d ,    m    ( N3 )   
b,   c,   f     |∼   navegação   para   DP,   notar    f ,    d ,    h    ( N4 )   
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Com  essa  análise  do  fluxo  de  navegação  na  introdução  do  filme  360º  “Ocupação               

Mauá”,  notamos  que  os  referentes  discursivos  que  expressam  figuras  humanas  -  o  menino  ( m )                

percebido  no  segundo  plano,  o  rapaz  ( h )  percebido  no  terceiro  plano,  as  garotas  cozinhando                

( k )  percebidas  no  quarto  plano  e  o  homem  ( b )  percebido  no  quinto  plano  -  estão  todos                  

posicionados  na  DN  dos  planos  360º.  Como  vimos,  esses  referentes  também  são  os  pontos  de                 

interesse   das   eventualidades   que   podemos   percebê-los.     

Ao  longo  do  filme,  as  demais  figuras  humanas  também  são  posicionadas  na  DN.               

Podemos  considerar  essa  disposição  visual  que  se  repete  como  uma  estratégia  para              

estabelecer  um  ponto  padrão  nas  composições  visuais  onde  os  personagens  podem  ser              

percebidos  pelo  visitante.  Assim,  sempre  que  o  visitante  ouvir  uma  voz  humana,  ou  se  sentir                 

perdido  no  ambiente  360º,  ele  pode  navegar  para  a  DN  para  se  reorientar  na  narrativa  do                  

filme.     

Além  disso,  esse  padrão  de  posicionar  os  pontos  de  interesse  na  DN  pode  ser                

adequado  para  a  experiência  de  visitantes  que  quase  não  se  movem  pelo  ambiente  esférico.                

Assim,  um  visitante  que  tem  sua  primeira  experiência  com  filmes  360º,  ou  que  assiste  ao                 

filme  enquanto  está  sentado  (o  que  pode  limitar  a  orientação  espacial),  pode  se  manter                

observando  a  Direção  Inicial  de  Visualização  -  a  DN  -  durante  toda  a  navegação,  de  forma  a                   

não   prejudicar   a   experiência   do   visitante.   

Com  isso,  encerramos  a  primeira  etapa  da  análise  fílmica  proposta.  Todas  as              

atividades  e  reflexões  feitas  até  aqui  se  apoiaram  principalmente  na  lógica  do  conteúdo  da                

informação  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003),  a  primeira  lógica  que  compõe  a  Teoria  de               

Representação  do  Discurso  Fílmico  Segmentado,  TRDFS  (WILDFEUER,  2014),  e  nos            

trabalhos  sobre  vídeos  360º  de  Brillhart  (2015,  2016)  e  Gödde  et  al.  (2018).  No  capítulo                 

seguinte  retomamos  a  apresentação  da  segunda  parte  da  TRDFS,  a  lógica  do  empacotamento               

de  informação  e  atualização  do  discurso  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003),  que  nos              

possibilita  representar  a  forma  lógica  da  estrutura  discursiva  do  trecho  do  filme  Ocupação               

Mauá,  analisado  neste  capítulo,  e  as  relações  retóricas  que  conectam  as  eventualidades              

identificadas.     
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3   A   ESTRUTURA   DO   DISCURSO   DO   FILME   “OCUPAÇÃO   MAUÁ     

Neste  capítulo,  apresentamos  a  descrição  da  forma  lógica  da  estrutura  discursiva  do              

filme  360º  “Ocupação  Mauá”  como  resultado  da  segunda  etapa  da  análise  semântica  proposta               

por  este  trabalho.  Para  compreendermos  o  processo  de  transcrição  semântica  realizado,  é              

essencial  retomarmos  a  apresentação  da  Teoria  de  Representação  do  Discurso  Fílmico            

Segmentado,  TRDFS  (WILDFEUER,  2014),  iniciada  no  capítulo  1.  Na  primeira  parte  da              

apresentação  da  TRDFS,  tratamos  da  lógica  do  conteúdo  da  informação  (ASHER  e              

LASCARIDES,  2003)  e  da  estrutura  de  representação  do  discurso  fílmico,  ERDF             

(WILDFEUER,  2014),  utilizada  para  transcrição  semântica  das  eventualidades  que  compõem            

a  estrutura  discursiva  de  filmes.  Agora  trataremos  da  lógica  do  empacotamento  de  informação               

e   atualização   do   discurso   (ASHER   e   LASCARIDES,   2003).   

Figura   43:   Síntese   das   lógicas   e   ferramentas   analíticas   da   TRDFS   (WILDFEUER,   2014)   

  
Fonte:   Autor   

3.1   Lógica   do   Empacotamento   de   Informação   e   Atualização   do   Discurso   

A  lógica  do  empacotamento  de  informação  e  atualização  do  discurso  (ASHER  e              

LASCARIDES,  2003)  consiste  em  duas  partes:  a   Glue  Logic ,  ou  lógica  da  combinação,  e  a                 

atualização  do  discurso.  A  lógica  da  combinação  fornece  os  processos  ou  percursos              

necessários  para  a  construção  semântica  dos  segmentos  do  discurso.  Já  “a  atualização  do               
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discurso  calcula  o  processo  de  ligação  de  diferentes  fontes  de  informação  com  uma  relação                

retórica”   (WILDFEUER,   2014,   p.   79,   tradução   nossa).     139

São  as  ferramentas  analíticas  fornecidas  por  essas  lógicas  que  permitem  a  transcrição              

do  filme  para  estruturas  de  representação  do  discurso  fílmico  segmentado,  ou  ERDFS              

(WILDFEUER,  2014).  Essa  estrutura  “empacota”  as  estruturas  ERDF  das  eventualidades  e             

organiza  os  segmentos  do  discurso,  demonstrando  as  relações  retóricas  entre  eles.  Assim,              

fornece   uma   visão   macro,   abstrata   e   computável   sobre   a   estrutura   do   discurso.   

Para  continuar  a  apresentação  do  processo  de  análise  semântica  do  discurso  fílmico,              

retomamos  os  exemplos  de  eventualidades  e  ERDF  transcritas  por  Wildfeuer  (2014).  A              

seguir,  apresentamos  novamente  as  ERDF  das  duas  primeiras  eventualidade  do  curta             

“WORDS”   (2010)   que   foram   utilizadas   e   explicadas   na   seção   3.1   deste   trabalho.   

Figura   44:   ERDF   das   duas   primeiras   eventualidades   do   curta   metragem   “WORDS”   (2010)   

  
Fonte:   Wildfeuer   (2014)   

Nas  estruturas  de  representação  do  discurso  fílmico  (ERDF)  acima,  interessa-nos            

observar  que  os  referentes  discursivos  apresentados  na  modalidade  auditiva  das            

eventualidades,  anotados  como  “ [ a ]  rhythmic  music  starts ”  na  primeira  ( π1 )  e  “ [ a ]  calm,               

rhythmic  music ”  na  segunda  ( π2 ),  não  foram  rotulados  e  nem  participam  das  equações  para  a                 

inferência   dos   predicados    play .   

139  No   original:    discourse   update   computes   the   process   of   binding   together   different   information   sources   with   a   
rhetorical   relation.   
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m ,    n    |∼    play    ( eπ1 )   

o ,    p    |∼    play    ( eπ2 )   

 Essa  música  que  começa  a  ser  tocada  na  primeira  eventualidade  e  segue  com  ritmo                 

calmo  na  segunda  estende-se  por  todos  os  outros  segmentos  do  curta  “WORDS”.  Assim,               

atribui  à  estrutura  do  filme  um  contexto  de  continuidade  dos  eventos  representados,  o  que  será                 

fonte  tanto  para  a  inferência  dos  predicados  das  eventualidades  quanto  para  a  inferência  das                

relações   retóricas   entre   elas   (WILDFEUER,   2014).     

Ao  conectarem  as  eventualidades,  as  relações  discursivas  mantêm  a  estrutura  do  filme.              

É  a  possibilidade  de  inferir  essas  relações  que  nos  faz  dar  coerência  à  sequência  de  segmentos                  

discursivos.  O  contexto  de  continuidade  do  curta  “WORDS”,  oferecido  pela  música,             

combina-se  à  similaridade  semântica  entre  as  duas  eventualidades  sequenciais   π1  e   π2  para               

nos  guiar  à  inferência  da  relação  retórica  de   paralelo   como  conexão  que  as  mantêm  na                 

estrutura  fílmica  (WILDFEUER,  2014).  Essa  relação  discursiva  faz  parte  de  um  conjunto              

experimental  de  sete  relações  discursivas  para  o  discurso  fílmico  (WILDFEUER,  2014)  que              

serão   apresentadas   mais   à   frente.     

As  relações  retóricas  possuem  axiomas  padrão  e  postulados  de  significado  que  são              

tipos  de  equações  lógicas  de  operações  não  monotônicas  apresentadas  em  linguagem             140

formal  através  da   Glue  Language ,  ou  linguagem  da  combinação  (ASHER  e  LASCARIDES,              

2003).  Ao  demonstrarem  as  condições  que  devem  ser  atendidas  pelas  duas  eventualidades              

conectadas,  elas  explicam  e  verificam  o  raciocínio  abdutivo  que  realizamos  para  a  inferência               

das  relações  discursivas.  Mais  à  frente,  também  apresentamos  os  axiomas  padrão  e  os               

postulados   de   significado   para   cada   uma   das   sete   relações   discursivas.     

A  seguir,  temos  o  esquema  simplificado  elaborado  por  Wildfeuer  (2014,  p.  29)  para               

representar  o  sequenciamento  das  primeiras  oito  eventualidades  e  relações  discursivas  que             

compõem   a   estrutura   do   filme   “WORDS”.   

140  Nas   operações   lógicas   não   monotônicas,   que   utilizam   o   operador   |∼,   o   consequente   da   equação   é   uma   certeza   
revogável   inferida   através   do   raciocínio   abdutivo,   ou   seja,   trata-se   de   uma   relação   ‘onde   a   certeza   inferida   não   é   
absoluta   pois   uma   nova   informação   pode   revogá-la.   
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Figura   45:   Esquema   gráfico   simplificado   da   estrutura   e   relações   retóricas   da   introdução   de   “WORDS” 

  

Fonte:   Wildfeuer   (2014)   

No  esquema  acima,   π0  é  o  rótulo  dado  à  estrutura  de  representação  do  discurso  fílmico                 

segmentado,  ERDFS,  do  curta  metragem  “WORDS”.  Os  rótulos  seguintes,  de   π1  a   π8 ,               

marcam  as  eventualidades  como  segmentos  da  estrutura.  Essa  representação  evidencia  a             

progressão  dinâmica  das  eventualidades  no  discurso.  Novos  segmentos  serão  incorporadas  à             

essa  estrutura.  A  ERDFS  é  desenvolvida  à  medida  que  essas  novas  eventualidades  são               

apresentadas   pelo   filme.     
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Como  podemos  notar  no  esquema,  as  primeiras  cinco  relações  discursivas  do  filme              

“WORDS”  são  de   paralelo .  Essas  relações  são  inferidas  dessa  forma  pela  similaridade              

semântica  que  há  entre  as  ERDF  das  primeiras  cinco  eventualidades  -  seus  referentes               

discursivos  levam  a  inferência  do  mesmo  predicado   play  -,  pela  sua  ordem  parcial  na                

estrutura,  pelo  contexto  do  filme  e  pelos  conhecimentos  do  espectador  (de  mundo  e  do                

contexto  do  filme).  Segundo  Wildfeuer  (2014),  esses  fatores  nos  guiam  para  a  hipótese  de  que                 

estamos  vendo  eventos  “similares”  que  acontecem  de  forma  contínua.  Assim,  temos  uma              

representação  da  estrutura  discursiva  onde  há  coerência  entre  os  primeiros  segmentos  do              

curta.     

O  rótulo   π’  marca  um  novo  segmento  apresentado  que  agrupa  as  eventualidades              

seguintes,  tornando-as  subordinadas  à   π5 .  Nesse  caso,  a  estrutura  de   π’  é  formada  por   π6  e   π7                   

e  pela  relação  discursiva  de   elaboração  que  há  entre  elas  (o  conjunto  de  relações  retóricas  e                  

sua  descrição  serão  fornecidas  mais  adiante).  A  relação  discursiva  entre  a  eventualidade   π5  e                

a  estrutura  subordinada   π’  é  de   paralelo ,  ou  seja,  possuem  similaridade  semântica.  À  medida                

que  o  filme  se  desdobra,  inferimos  novas  eventualidades  e  suas  relações  discursivas.  Com  a                

inferência  da  eventualidade   π8 ,  por  exemplo,  infere-se  também  a  relação  discursiva  que  mais               

fará   sentido   para   se   criar   coerência   para   a   estrutura.     

Essa  seleção  das  relações  retóricas  é  descrita  por  Wildfeuer  (2014)  como  um  sistema               

paradigmático  de  relações  discursivas  no  cinema.  A  inferência  das  relações  mantidas  entre  os               

segmentos  é  a  segunda  etapa  para  a  transcrição  das  estruturas  de  representação  do  discurso                

fílmico  segmentado  (ERDFS) .  Para  compreender  como  são  utilizadas  na  análise  semântica             141

de  filmes,  vamos  retomar  a  relação  discursiva  de   paralelo  que  foi  inferida  para  as                

eventualidades     π1    e    π2 ,   apresentadas   na   Figura   44.     

Para  que  a  relação  de   paralelo  entre  as  duas  primeiras  eventualidades  do  curta               

“WORDS”  seja  válida,  ou  seja,  contribua  para  que  haja  coerência  entre  os  segmentos  da               

estrutura  em  desdobramento  e  dê  condição  de  verdade  ao  discurso,  ela  precisa  estar  em                

conformidade  com  o  axioma  padrão  e  o  postulado  de  significado  específicos  da  relação  de                

paralelo .  Os  axiomas  padrão  e  postulados  de  significado  das  relações  retóricas  dos  filmes,               

assim  como  as  próprias  relações  discursivas,  foram  adaptadas  por  Wildfeuer  (2014)  do              

conjunto   fornecido   por   Asher   e   Lascarides   (2003,   2007)   para   o   discurso   verbal.   

141  O   primeiro   passo   para   a   transcrição   da   ERDFS   é   a   transcrição   das   estruturas   de   representação   do   discurso   
fílmico   (ERDF)   que   computam   os   referentes   discursivos   e   as   inferências   das   eventualidades.   Esse   processo   é   
apresentado   no   tópico   1.4.   
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Wildfeuer  (2014)  descreve  que  para  validar  a  relação  discursiva  de   paralelo  entre  as               

eventualidade   π1  e   π2  do  filme  “WORDS”  é  preciso  que  haja  a  similaridade  semântica  entre                 

elas,   ou   seja,   um   tema   comum.   

essa  relação  é  válida  por  causa  do  tema  comum  entre  as  duas  formas  lógicas;  ambos                 
descrevem  a  atividade  de  “ playing ”.  O  tema  comum  é  uma  condição  que  deve               
sustentar  a  inferência  da  relação  discursiva  e  que  pode  ser  definida  geralmente  para               
toda  relação  Paralela  no  discurso  fílmico.  Neste  caso,  a  associação  dada  ao  jogo               
( play )  de  teatro  na  cena  3  descreve  um  evento  que  pode  ser  formulado  de  forma                 
relativamente  semelhante  à  eventualidade  “ PLAY ”  representada  na  cena  2.  A  relação             
entre  eles  cumpre  assim  o  axioma  padrão  ( default  axiom )  para  Paralelo  dado  para  o                
discurso  verbal  por  Lascarides  e  Asher  (2007)  (WILDFEUER,  2014,  p.  30,  tradução              
nossa) .  142

O  axioma  padrão  para  a  relação  discursiva  de   paralelo  em  filmes,  oferecido  pela               

autora,   é   apresentado   na   forma   lógica   através   da   linguagem   da   combinação   da   seguinte   forma:   

(?   (α,   β,   λ)   ∧   similaridade   semân�ca   (α,   β))   >    paralelo (α,   β,   λ)   

A  equação  acima  pode  ser  lida  como:   Se  há  uma  relação  não  específica,  representada                

por   ? ,  entre   α  e  β  (que  representam  eventualidades  ou  segmentos  do  filme)  no  contexto   λ                  

(contexto  no  qual   α  e   β  estão  inseridos  que  contempla  o  conhecimento  do  espectador  sobre  o                  

mundo,  a  linguagem  cinematográfica  e  sobre  a  narrativa  do  filme  até  o  determinado  momento                

em  que   β  é  apresentado)  em  conjunção  (operação  lógica  marcada  por   ∧ )  com  uma                

similaridade  semân�ca   (condição  existente  para  essa  relação  discursiva)  entre  α  e   β   -               

antecedentes  da  equação  -,   então  provavelmente  (operação  representada  por   >  que  caracteriza              

a  inferência  através  do  raciocínio  abdutivo)  há  uma  relação  de   paralelo   entre α  e   β  no                  

contexto    λ    -   consequentes   da   equação   -.   

No  caso  das  eventualidades   π1  e   π2  do  filme  “WORDS”,  Wildfeuer  (2014)  recorre  à                

forma  lógica  da  relação  retórica  de   paralelo  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003),  com  vistas  a                

verificar   sua   relação   discursiva   da   seguinte   maneira:   

(?   (π1,   π2,   λ)   ∧   similaridade   semân�ca   (π1,   π2))   >    paralelo (π1,   π2,   λ)   

142  No   original:    this   relation   holds   because   of   the   common   theme   between   the   two   logical   forms;   they   both   depict   
the   activity   of   playing.   The   common   theme   is   a   condition   that   must   hold   for   the   inference   of   the   discourse   
relation   and   that   can   be   defined   generally   for   every   Parallel-relation   in   filmic   discourse.   In   this   case,   the   
association   given   to   the   theatre   play   in   shot   3   describes   an   event   which   can   be   formulated   relatively   similarly   to   
the   eventuality   play   depicted   in   shot   2.   The   relation   between   them   thus   fulfils   the   default   axiom   for   Parallel   given   
for   verbal   discourse   by   Lascarides   and   Asher   (2007) .   
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A  equação  significa  que  a  relação  não  específica  ( ? )  entre  as  eventualidades   π1   e   π2 ,                 

no  contexto  do  filme  “WORDS”,  em  conjunção  com  a   similaridade  semân�ca  percebida              

entre  os  segmentos  -   o  mesmo  predicado   play  ter  sido  inferido  para  ambos  -  formam  o                  

conjunto  de  antecedentes  necessários  para  a  inferência  do  consequente   paralelo (π1,  π2,  λ) .              

Ou   seja,   é   a   relação   retórica   de    paralelo     que   conecta    π1     e    π2     (WILDFEUER,   2014) .     

Uma  relação  paralela  é  assim  inferida  devido  à  similaridade  semântica  que  pode  ser               
vista  nas  eventualidades  inferidas  dos  segmentos  do  discurso  e  que  é  o  axioma               
padrão  necessário  para  a  relação  retórica.  Como  já  exposto  na  descrição  dos  axiomas               
padrão  para  inferir  relações  retóricas  no  discurso  fílmico,  esses  padrões  usam  o              
operador  condicional  não  monotônico  >.  A  lógica  subjacente  ao  processo  de  ligação              
entre  as  formas  lógicas  é,  portanto,  uma  lógica  não  monotônica,  que  se  baseia  em                
raciocínios  revogáveis  que  traduzem  a  fórmula  A>  B  como   se  A   então              
provavelmente    B   (WILDFEUER,   2014,   p.   80,   tradução   nossa) .   143

A  lógica  do  empacotamento  de  informação  utiliza  a  lógica  não  monotônica  para              

representar  as  inferências  que  realizamos  no  processo  interpretativo  de  artefatos  multimodais             

dinâmicos.  Diferente  da  lógica  monotônica  ( se …   então … )  que  conclui  consequentes            

absolutos,  os  resultados  das  operações  lógicas  não  monotônicas  ( se …   então  provavelmente ... )             

podem  ser  alterados  com  uma  nova  informação  fornecida  pelo  discurso,  o  que  caracteriza  a                

certeza  revogável  obtida  através  do  raciocínio  abdutivo  (apresentado  no  capítulo  1).  O              

operador  lógico  para  o  processo  de  inferência  das  relações  retóricas  é   > .  A  lógica  da                 

combinação  ( glue  logic )  disponibiliza  os  axiomas  padrão  necessários  para  calcular  a             

inferência  dessas  relações.  O  processo  de  raciocínio  é  visto  como  a  combinação  das  formas                

lógicas  dos  segmentos  para  construir  a  representação  semântica  do  discurso  (WILDFEUER,             

2014).   

O  axioma  padrão  geral  para  relações  retóricas  oferecido  por  Asher  e  Lascarides  (2013)               

é   especificado   pela    Glue   Logic    da   seguinte   forma:   

(?(α,   β,   λ)   ∧   alguma   coisa)   >   R(α,   β,   λ)   

Esse  esquema  demonstra  que  há  sempre   alguma  coisa ,  ou  condição,  entre  os              

segmentos   α  e   β ,  para  que  uma  relação  retórica   R(α,  β,  λ)  possa  ser  inferida.  No  caso  da                    

143  No   original:    A   Parallel-relation   is   thus   inferred   due   to   the   semantic   similarity   which   can   be   seen   in   the   
inferred   eventualities   of   the   discourse   segments   and   which   is   the   default   axiom   needed   for   the   rhetorical   
relation.   As   already   outlined   within   the   description   of   the   default   axioms   for   inferring   rhetorical   relations   in   
filmic   discourse,   these   defaults   use   the   nonmonotonic   conditional   operator   >.   The   underlying   logic   for   the   
process   of   binding   together   the   logical   forms   is   thus   a   nonmonotonic   logic   relying   on   defeasible   reasoning   which   
translates   the   formula   A   >   B   as   if   A   then   normally   B.     
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relação  de   paralelo   o  antecedente   alguma  coisa  é  a   similaridade  semân�ca .  As  outras               

relações   possuem   outras   condições   que   serão   apresentadas   mais   adiante.   

Além  dos  axiomas  padrão,  outra  ferramenta  analítica  importante  fornecida  pela  lógica             

do  empacotamento  do  discurso  são  os  postulados  de  significado.  Eles  “capturam  os  efeitos               

semânticos  particulares  das  relações  do  discurso  e  restringem  sua  interpretação”            

(WILDFEUER,  2014,  p.  46,  tradução  nossa) .  Em  outras  palavras,  especificam  condições             144

que  devem  estar  disponíveis  nas  estruturas  dos  segmentos,  ou  nos  referentes  de  discurso               

introduzidos  por  eles,  para  que  uma  relação  retórica  proporcione  a  condição  de  verdade  ao                

discurso.  Wildfeuer  (2014)  se  embasa  em  Asher  e  Lascarides  (2013)  para  afirmar  que  a                

tradução  dos  postulados  de  significado  para  a  linguagem  da  combinação  busca  obter  uma               

forma  superficial  da  semântica  das  relações.  O  postulado  de  significado  geral  para  as  relações                

é   apresentado   da   seguinte   maneira:   

φR(α,β)   ⇒   condições(α,   β)   

A  semântica  de  uma  determinada  relação   φR ,  mantida  entre  os  segmentos   α   e   β ,  exige                 

certas  condições  que  devem  ser  atendidas  por  eles .  Essas  condições  são  expressas  nas  suas                

estruturas  de  representação  do  discurso  fílmico  (ERDF)  e  pelos  seus  referentes  discursivos.              

Dessa  forma,  os  postulados  de  significado  restringem  a  inferência  das  relações  retóricas,  que              

são   definidas   em   virtude   de   seus   efeitos   de   condição   de   verdade   (WILDFEUER,   2014).     

Com  base  na  interpretação  semântica  condicional  da  verdade,  uma  escolha  de             
relações  discursivas  é  dada  com  diferenciações  de  relações  particulares.  Os            
postulados  de  significado  restringem,  por  um  lado,  as  definições  das  relações,  de              
modo  que  um  conjunto  concreto  delas  esteja  disponível.  Por  outro  lado,  eles  também               
restringem  os  modelos  nos  quais  as  estruturas  discursivas  são  satisfeitas.  Como  a              
estrutura  vai  além  dos  limites  da  semântica  composicional  e  lexical,  é  altamente              
sensível  ao  contexto  do  discurso  em  geral  e  permite  o  exame  de  vários  fenômenos                
nesse  contexto.  É  abrangente  o  suficiente  para  provar  que  “toda  informação  está              
retoricamente  conectada  a  outra  informação”  (Asher  e  Lascarides  2003:  441)  e  o              
discurso   é   coerente   (WILDFEUER,   2014,   p.   53,   tradução   nossa) .   145

144  No   original:    The   logic   of   information   content   provides   meaning   postulates   that   capture   the   particular   
semantic   effects   of   the   discourse   relations   and   constrain   their   interpretation.   
145  No   original:    On    the   basis   of   the   truth   conditional   semantic   interpretation,   a   choice   of   discourse   relations   is   
given   which   differentiates   the   particular   relations.   Meaning   postulates   constrain   on   the   one   hand   the   definitions   
of   the   relations,   so   that   a   concrete   set   of   them   is   available.   On   the   other   hand,   they   also   constrain   the   models   in   
which   discourse   structures   are   satisfied.   Since   the   framework   goes   beyond   the   limits   of   compositional   and   lexical   
semantics,   it   is   highly   sensitive   to   the   discourse   context   in   general   and   allows   the   examination   of   various   
phenomena   in   this   context.   It   is   comprehensive   enough   to   prove   that   “every   bit   of   information   is   rhetorically   
connected   to   some   other   bit   of   information”   (Asher   and   Lascarides   2003:   441)   and   the   discourse   is   coherent.   



158   

Para  a  relação  discursiva  de   paralelo   em  filmes,  Wildfeuer  (2014)  propõe  o  seguinte               

postulado   de   significado:   

φParalelo(α,β)      (Kα   ∼Kβ)   

Segundo  a  autora,  o  operador   ∼  presente  na  fórmula  pretende  descrever  o  que  foi                

definido  por  Asher  e  Lascarides  como  “um  mapeamento  parcialmente  isomórfico  entre  essas              

estruturas”  (2003,  p.  168,  tradução  nossa) .  Isso  quer  dizer  que  a  condição  para  a  relação  de                  146

paralelo  é  a  semelhança  estrutural  das  ERDF  dos  segmentos   α  e  β   (representadas  por   Kα   e                  

Kβ ),  ou  seja,  “deve  haver  um  tema  comum  entre   Kα  e   Kβ .  (...)  Quanto  mais  informativo  o  tema                    

comum,  melhor  a  relação  de  paralelo”  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003,  p.  465,  tradução               

nossa) .  Além  disso,  “ φR  (α,β)  indica  a  ordem  em  que  os  axiomas  são  aplicados  na  lógica                  147

dinâmica,  a  fim  de  satisfazer  as  estruturas  do  discurso  correspondentes  a  α  e   β ,  que  são                  

escritas   como    Kα    e    Kβ ,   respectivamente”   (WILDFEUER,   2014,   p.   61,   tradução   nossa) .     148

Voltando  à  relação  de   paralelo  entre  as  eventualidades  de   π1   e   π2 ,  como  as  ERDF   Kπ1                  

e   Kπ2   são  semelhantes  e  possuem  o  mesmo  predicado   play  (ver  Figura  44),  as  condições  para                  

postulado  de  significado  dessa  relação  retórica  são  atendidas  e,  assim,  há  condição  de               

verdade.  Tal  semelhança  nas  estruturas  e  a  condição  de  verdade  que  essa  relação  configura                

restringem  e  orientam  o  processo  interpretativo  para  a  inferência  da  relação  de   paralelo .               

Abaixo,  podemos  conferir  a  equação  lógica  do  postulado  de  significado  para  a  relação  de                

paralelo    entre    π1     e     π2     (WILDFEUER,   2014)   

φParalelo   (π1,π2)      (Kπ1∼Kπ2)   

3.2   O   conjunto   de   relações   retóricas   para   o   discurso   fílmico     

As   relações  discursivas  para  filmes  são   narração ,   elaboração ,   explicação ,   resultado ,            

contextualização   ( background ),   paralelo   e   contraste  (WILDFEUER,  2014).  “Elas  podem  ser            

definidas  até  certo  ponto  em  virtude  dos  efeitos  condicionais  de  verdade  que  exercem  sobre  o                 

significado  do  discurso”  (WILDFEUER,  2014,  p.  60,  tradução  nossa) .  A  escolha  da  relação               149

146  No   original:    a   partially   isomorphic   mapping   between   these   structures.   
147  No   original:    There   must   be   a   common   theme   between   Kα   and   Kβ.   (...)   The   more   informative   the   common   
theme,   the   better   the   Parallel   relation .   
148  No   original:    φR(α,β)   indicates   the   order   in   which   the   axioms   are   applied   in   the   dynamic   logic   so   as   to   satisfy   
the   discourse   structures   corresponding   to   α   and   β,   which   are   written   as   Kα   and   Kβ   respectively.   
149  No   original:    They   can   be   defined   to   a   certain   extent   by   virtue   of   the   truth   conditional   effects   they   have   on   the   
discourse’s   meaning.   
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retórica  é  motivada  pela  interpretação  semântica  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003).  Através             

delas  podemos  “delinear  as  condições  de  verdade  que  estabelecem  o  potencial  de  significado               

do  filme”  e  a  “sua  articulação  sintagmática  concreta  em  uma  estrutura  de  discurso  específica”                

(WILDFEUER,  2014,  p.  60,  tradução  nossa) .  Isso  possibilita  uma  análise  abrangente  dos              150

propósitos  comunicativos  das  relações  retóricas  dentro  da  estrutura  discursiva  do  filme             

mantida  por  elas.  Conforme  Wildfeuer  (2014),  apoiada  em  Asher  e  Lascarides  (2003),  as               

relações   retóricas   afetam   os   significados   do   discurso   no   nível   da   metafunção   textual.     

Descreveremos  cada  uma  das  relações  discursivas  para  filmes  e  apresentaremos  seus             

axiomas  padrão  e  postulados  de  significados  de  acordo  com  o  paradigma  para  análise               

semiótica  contemporânea  multimodal  proposto  por  Wildfeuer  (2014).  Eles  são  utilizados  para             

verificar   as   relações   que   mantêm   a   conexão   (coerência)   entre   os   segmentos   do   filme.   

3.2.1   Narração   ( α ,    β )   

A  relação  retórica  de   narração  se  aplica  nos  casos  em  que α  e   β  expressam                 

eventualidades  ( e )  que  ocorrem  na  sequência  em  que  forem  descritas.  Ela  exige  que  o  fim  de                  

eα  seja  diretamente  sucedido  pelo  início  de   eβ  e  que  ambas  as  eventualidades  estejam                

organizadas  em  uma  continuidade  temporal  e  espacial  (WILDFEUER,  2014).  Dessa  forma,             

quando  as  eventualidades   eα  e   eβ  ocorrerem  no  mesmo  espaço  (ambiente),  e   eβ  for  um                 

desdobramento  do  evento  de   eα ,  a  relação  será  de   narração .  Seu  postulado  de  significado  é                 

descrito  como:  “Consequência  espaço-temporal  da  narração  no  discurso  fílmico”           151

(WILDFEUER,   2014,   p.   62,   tradução   nossa).   

φ narração (α,β)   ⇒   sobreposição(pré-estado(eβ),   pós-estado(eα))     

Conforme  Wildfeuer  (2014),  informações  sobre  o  espaço-tempo  das  eventualidades           

devem  ser  construídas  por  meio  dos  seus  referentes  discursivos,  ou  seja,  do  conteúdo               

semântico  das  imagens.  Nos  filmes,  os  cenários  e  objetos  que  os  compõem  geralmente               

fornecem  as  informações  sobre  o  espaço.  Informações  sobre  os  relacionamentos  temporais             

também  podem  ser  oferecidas  por  objetos  de  cena  (como  relógios,  calendários,  luz  do  dia,                

posicionamento  de  elementos),  idade  dos  personagens  (troca  de  atores  para  representar             

150  No   original:    to   outline   their   concrete   syntagmatic   articulation   in   a   particular   discourse   structure   (...)   to   
describe   the   meaning-making   potential   of   filmic   discourse .   
151  No   original:    Spatiotemporal   Consequence   of   Narration   in   Verbal   Discourse.   
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envelhecimento,  salto  para  o  futuro  ou  passado,  lembrança  da  personagem)  e  também  por               

recursos  de  edição  de  vídeo  (aumento  ou  diminuição  de  tempo  de  imagens,  sequenciamento               

de   cenas   que   evidenciam   transição   temporal).     

Os  relacionamentos  temporais  podem  ser  descritos  por  detalhes  claros,  como  um             
relógio,  por  exemplo,  ou  uma  sequência  de  tomadas  durante  a  noite  e  a  manhã.                
Informações  como  essas  são  mais  ou  menos  explícitas  no  contexto  e,  portanto,              
podem  influenciar  significativamente  o  processo  de  inferência.  (WILDFEUER,          152

2014,   p.   62,   tradução   nossa)   

Estruturas  temporais  são  determinadas  pela  estrutura  do  discurso  (ASHER  e            

LASCARIDES,  2003).  Para  Barthes  (2001,  p.  124)  o  que  percebemos  como  “tempo  não               

pertence  ao  discurso  propriamente  dito,  mas  ao  referente  (...)  o  “verdadeiro”  tempo  é  uma                

ilusão  referencial  (...)” .  Para  ele,  o  que  chamamos  de  tempo  nas  narrativas  não  existe  senão                 153

funcionalmente   (BARTHES,   2001).     

É  através  da  combinação  de  recursos  e  modos  semióticos,  acionados  em  todos  os               

segmentos  do  discurso,  que  fornecemos  informações  para  as  inferências  sobre  as  estruturas              

temporais  e  espaciais  nos  filmes  e  nos  demais  artefatos  multimodais  dinâmicos.  Quanto  mais               

conteúdo  (componentes  retóricos)  os  segmentos  do  discurso   α  e   β  compartilham,  mais              

aprimorada  é  a  relação  de   narração  entre  eles  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003;              

WILDFEUER,   2014).   

Como  uma  segunda  condição  para  a  relação  de   narração ,  Asher  e  Lascarides  (2003)               

introduzem  a  “Restrição  de  Tópico  na  Narração”,  isto  é,  os  dois  segmentos  do  discurso  devem                 

compartilhar  um  conteúdo  comum.  Sublinham,  ainda,  que  esse  tema  compartilhado  pode,  em              

alguns  casos,  ser  muito  fraco  para  a  inferência  da  relação   narração .  Nesse  caso,  outra  relação                 

de  discurso  deve  então  ser  encontrada  para  inferir  coerência  ao  discurso  (WILDFEUER,              

2014).   

Nesta  base,  supõe-se,  para  o  discurso  fílmico,  que  as  duas  estruturas  discursivas              
devem  compartilhar  um  tópico  comum,  forte  ao  ponto  de  não  ser  sobrescrito  por               
outra  condição  prevista  para  as  outras  relações  discursivas,  como  uma  causa,  por              
exemplo,  que  levaria  à  inferência  de  uma  relação  de  resultado  ou  explicação.  (...)               
Em  textos  narrativos,  como  o  filme,  é,  no  entanto,  uma  situação  muito  comum  que                

152  No   original:    Temporal   relationships   then   might   be   depicted   by   clear   details   such   as   a   clock,   for   example,   or   a   
sequence   of   shots   during   the   night   and   in   the   morning.   Information   like   this   is   more   or   less   explicit   in   the   context   
and   may   therefore   influence   the   inference   process   significantly.   
153  No   original:    Time   does   not   belong   to   the   discourse   itself,   but   to   the   referent;   (...)   “true”   time   is   a   referential,   
'realistic'   illusion.   
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as  restrições  à  narração  não  sejam  cumpridas.  (WILDFEUER,  2014,  p.  63,  tradução              
nossa)   154

Já  o  axioma  padrão  da  relação  de   narração  (WILDFEUER,  2014;  ASHER  e              

LASCARIDES,  2003),  representação  lógica  do  processo  de  inferência  dessa  relação,  é             

expresso   na   equação   como:   

(?(α,   β,   λ)   ∧   ocasiona(α,   β))   >    narração (α,   β,   λ)     

É  indicado  na  equação  acima  que  se  a  eventualidade   α  ocasiona  a  eventualidade  β  -                 

ocasiona(α,  β)  -  é  inferida  a  relação  de   narração .  Dessa  maneira,  essa  relação  indica  “um                 

plano  ou  uma  ‘sequência  natural  de  eventos’,  de  modo  que  eventos  do  tipo  descrito  por   α                  

levem  a  eventos  do  tipo  descrito  por  β ”  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003,  p.  200,  tradução                 

nossa) .  Wildfeuer  (2014)  ressalta  que   ocasiona  “é  uma  descrição  relativamente  fraca  da              155

condição  que  deve  ser  mantida  entre  as  entidades”  (WILDFEUER,  2014,  p.  64,  tradução               

nossa) ,  pois  exige  conhecimentos  específicos  de  quem  interpreta  para  reconhecer  se  estão              156

conectadas   de   forma   que   o   primeiro   evento   se   desdobre   no   segundo.   

3.2.2   Elaboração   ( α ,    β )   

Essa  relação  retórica  de   elaboração  é  dada  quando  a  eventualidade   β  descreve  com               

mais  detalhes  a  eventualidade   α  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003).  Na  relação  de  elaboração               

“o  evento  descrito  pela  primeira  eventualidade  contém  o  evento  da  segunda  eventualidade”              

(WILDFEUER,  2014,  p.  65,  tradução  nossa) .  Dessa  forma,  seu  postulado  de  significado              157

está  relacionado  a  uma  lógica  temporal  geral  que  “explica  as  coerências  entre  os  intervalos                

temporais  e,  portanto,  leva  em  consideração  a  dinamicidade  dos  eventos”  (WILDFEUER,             

2014,   p.   65,   tradução   nossa)   .   158

154  No   original:    On   this   basis,   it   is   assumed   for   filmic   discourse   that   the   two   discourse   structures   must   share   a   
common   topic   which   is   strong   to   the   degree   that   it   is   not   overwritten   by   another   condition   provided   for   the   other   
discourse   relations,   such   as   a   cause,   for   example,   which   would   then   lead   to   the   inference   of   a   Result-   or   
Explanation-relation.   Concrete   analysis   in   chapter   3   will   give   examples   that   will   explain   these   cases   in   more   
detail.   In   narrative   texts   such   as   film,   it   is,   however,   a   very   common   situation   that   the   constraints   on   narration   
cannot   be   fulfilled.     
155  No   original:    a   plan   or   a   ‘natural   event-sequence’   such   that   events   of   the   sort   described   by   α   lead   to   events   of   
the   sort   described   by   β.   
156  No   original:    Occasion   here   is   a   relatively   weak   description   of   the   condition   which   should   hold   between   the   
entities .   
157  No   original:    The   event   described   by   the   first   eventuality   contains   the   event   of   the   second   eventuality.   
158  No   original:    This   temporal   logic   explains   coherencies   between   temporal   intervals   and   therefore   takes   the   
dynamicity   of   events   into   consideration.     
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O  postulado  de  significado  para  a  relação  de   elaboração  no  discurso  cinematográfico,              

definido  com  base  em  Bateman  e  Schmidt  (2011)  e  na  lógica  temporal  geral  de  Allen  (1984),                  

é  chamado  de  “Consequência  temporal  da  elaboração  no  discurso  fílmico”  (WILDFEUER,             

2014,   p.   66,   tradução   nossa) .   159

φ elaboração (α,β)   ⇒   contém(eα,eβ)     

Nessa  equação,   contém ( eα ,  eβ )  indica  que  a  extensão  temporal  da  primeira             

eventualidade  deve  conter  a  extensão  temporal  da  segunda  eventualidade  como  condição  para              

a  semântica  da  relação  de   elaboração   (WILDFEUER,  2014).   eα  e   eβ   são  dois  eventos                

distintos,  sendo  que  o  segundo  faz  parte  do  primeiro  e,  dessa  forma,  há  uma  descrição  mais                  

detalhada  do  conteúdo  apresentado.  Essa  subordinação  de   eβ  demonstrar  como            

eventualidades  conectadas  pela  relação  de   elaboração  podem  compor  um  único  segmento             

que  se  relaciona  com  outras  eventualidades.  Dessa  forma,  a  relação  de  elaboração  possui  a                

“função  semântica  de  alterar  a  granularidade  da  descrição”  (ASHER  E  LASCARIDES,  2007,              

p.   8,   tradução   nossa) .     160

Com  o  aumento  do  grau  da  descrição  de  uma  eventualidade,  outra  eventualidade  pode               

ser  inferida.  Como  vimos,  a  relação  entre  elas  será  a  de   elaboração .  Assim,  as  duas                 

eventualidades  compõem  um  segmento  rotulado  como   π’ ,   que  passa  a  fazer  parte  da  estrutura                

ERDFS.  Um  exemplo  de  segmento  do  discurso  que  empacota  eventualidades  subordinadas             

pode  ser  notado  na  estrutura  ERDFS  simplificada  das  oito  primeiras  eventualidades  do  filme               

“WORDS”,  fornecida  por  Wildfeuer  (2014).  Nela,  as  eventualidades   π6   e   π7  ,   conectadas               

pela   relação   de     elaboração ,    compõem   o   segmento    π’ .   

159  No   original:    Temporal   Consequence   of   Elaboration   in   Filmic   Discourse.   
160  No   original:    to   reflect   its   semantic   function   of   changing   granularity   of   description .   
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Figura   46:   Esquema   gráfico   simplificado   da   estrutura   e   relações   retóricas   da   introdução   de   “WORDS” 

  

Fonte:   Wildfeuer   (2014)   

Conforme  o  exemplo,  o  segmento   π’   é  composto  pelas  eventualidades  de   π6  e   π7   que                 

são  conectadas  pela  relação  de   elaboração .  Sendo  assim,   π’   está  conectada  à   π5   pela  relação                 

de   paralelo .  Essa  construção  da  estrutura  do  discurso  a  partir  de  inferências  segue  o  princípio                 

de  Maximização  da  Coerência  do  Discurso,  ou  MCD  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003).  Em               

situações  em  que  diferentes  relações  retóricas  e,  consequentemente,  configurações  de            

estruturas  ERDFS  parecerem  estar  disponíveis,  o  MDC  prevê  que  a  estrutura  escolhida  será  a                
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que  “maximiza  o  número  e  a  qualidade  das  conexões  retóricas,  minimiza  o  número  de                

subespecificações,  minimiza  a  complexidade  da  estrutura  e  minimiza  o  número  de             

inconsistências  semânticas  e  quebras  pragmáticas”  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003,  p.  247,             

tradução  nossa) .  Ou  seja,  a  estrutura  e  as  relações  preferidas  são  as  que  nos  permitem  dar                  161

mais   coerência   ao   discurso   fílmico.   Retomaremos   a   este   princípio   mais   adiante.   

A  tabela  abaixo  segue  o  processo  de  transcrição  para  artefatos  multimodais  para              162

linguagem  verbal  (BALDRY  e  THIBAULT,  2005)  e  apresenta  a  transcrição  dos  planos  8  e  9                 

do  filme  “WORDS”  que  correspondem,  respectivamente,  às  sexta  e  sétima  eventualidades  da             

sua   estrutura   discursiva,    π6   e   π7 .     

Figura   47:   Transcrição   dos   planos   8   e   9   do   filme   “WORDS”     

  
Fonte:   Wildfeuer   (2014)   

 No  exemplo  acima,  a  sexta  eventualidade  do  filme  “WORDS”,   π6 ,   representa  (no               

oitavo  plano)  em  plano  médio  um  homem  tocando  trompete,  e  a  quinta  eventualidade,   π5 ,                

representa  (no  nono  plano)  o  plano  detalhe  da  boca  do  homem  que  toca  o  trompete  enquanto                  

161  No   original:    maximises   the   number   and   quality   of   rhetorical   connections,   minimises   the   number   of   
underspecifications,   minimises   the   complexity   of   the   structure,   and   minimises   the   number   of   semantic   
inconsistencies   and   pragmatic   clashes .   
162  Esse   estilo   de   transcrição   é   adotado   por   Wildfeuer   (2014)   como   o   passo   anterior   à   transcrição   para   a   forma   
lógica.   Essa   tabela   com   a   descrição   dos   planos   e   do   conteúdo   representado   nas   modalidades   áudio   e   visual   é   a   
base   para   a   transcrição   das   eventualidades   para   a   estrutura   ERDF.   Apresentamos   a   adaptação   desse   tipo   de   
transcrição   para   filmes   360º   no   tópico   1.5.   



165   

respira.  O  segundo  plano  descreve  o  mesmo  evento  apresentado  no  plano  anterior,  mas  com                

um  maior  grau  de  detalhamento,  o  que  guia  a  atenção  do  espectador  para  outra  ação  que  faz                   

parte  do  processo  de  tocar  o  trompete.  Com  essa  configuração,  os  dois  planos  normalmente                

seriam  inferidos  como  uma  única  eventualidade  em  que  a  variação  dos  enquadramentos  seria               

um  componente  retórico.  No  entanto,  a  estrutura  em  desdobramento  e  o  contexto  do  filme                

“WORDS”,  levam  a  imagem  ampliada  da  ação  de  inspirar  para  tocar  o  instrumento  à  cumprir                 

uma  função  específica,  a  transição  do  predicado   play  (inferidos  para  as  eventualidades              

anteriores   à    π7 )   para   o   predicado    blow    (WILDFEUER,   2014).     

Retomando  a  descrição  do  processo  de  inferência  da  relação  retórica  de   elaboração ,   o               

axioma  padrão  enfatiza  a  necessidade  de  uma  especificação  clara,  que  é  descrita  como  uma                

alteração   na   granularidade   da   descrição   (WILDFEUER,   2014,   p.   67).  

(?(α,   β,   λ)   ∧   especificaçãoD(β,   α))   >    elaboração (α,   β,   λ)     

O  antecedente   especificaçãoD  da  equação  acima  demonstra  que  é  o  próprio  discurso,              

marcado  como D ,  que  realiza  essa  especificação  do  conteúdo  da  eventualidade  anterior,  ou               

seja,  há  uma  alteração  percebida  no  grau  da  descrição  que  pode  levar  a  inferência  de  outra                  

eventualidade.  É  isso  que  evidencia  a  relação  de   elaboração .  Portanto,   especificaçãoD(β,  α)              

afirma  que  a  eventualidade   β   é  uma  especificação  da  eventualidade   α   realizada  pelo  discurso.                

No  exemplo  de  relação  de   elaboração   apresentado  acima,  a  especificação  é  realizada  pela               

transição   do   plano   médio   de    π6    para   o   plano   detalhe   de     π7 .     

Esse  efeito  pode,  por  exemplo,  ter  a  função  de  focar  no  segundo  evento,  pois,                
dependendo  do  contexto,  a  motivação  para  alterar  o  caráter  da  descrição  varia.              
Supõe-se,  então,  que  principalmente  efeitos  de  câmera,  como  o  zoom  ou  uma              
mudança  de  perspectiva,  que  têm  uma  função  específica  no  desdobramento  da             
estrutura  do  discurso,  preenchem  a  condição  de  Elaboração .  (WILDFEUER,  2014,            
p.   67,   tradução   nossa) .   163

3.2.3   Explicação   ( α ,    β )     

A  relação  discursiva  de   explicação  se  assemelha  à  relação  de   elaboração  por  implicar               

em  uma  condição  temporal  entre  os  segmentos.  Mas,  enquanto  a  relação  de   elaboração               

implica  em  uma  inclusão  temporal  na  qual  o  segundo  segmento  deve  estar  incluso  no                

163  No   original:    This   effect   may   for   example   have   the   function   of   focusing   on   the   second   event,   since,depending   
on   the   context,   the   motivation   to   change   the   character   of   the   description   varies.   It   is   then   to   be   assumed   that   
mainly   camera   effects   such   as   the   zoom   or   a   change   in   the   perspective,   which   have   a   specific   function   in   the   
unfolding   of   the   discourse   structure,   fulfil   the   condition   for   Elaboration .   
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desdobramento  do  primeiro,  a  relação  de   explicação  “requer  uma  sequência  invertida  das              

eventualidades   eα  e   eβ ”  (WILDFEUER,  2014,  p.  68,  tradução  nossa) .  Isso  significa  que  a                164

segunda  eventualidade  ( eβ )  apresentada  pelo  discurso  deve  ser  cronologicamente  anterior  à  da              

primeira  ( eα )  e,  além  disso,   eβ  deve  ser  a  causa  de   eα .  Nessas  condições,  podemos  inferir  a                   

relação   de    explicação .     

Para  discursos  como  filmes  cuja  qualidade  básica,  entre  outras,  é  a  linearidade,  isso               
é  de  considerável  importância,  pois  essa  qualidade  não  inclui  logicamente  uma             
sequência  temporal  dos  eventos  na  cronologia.  Pelo  contrário,  a  narração  no  cinema              
é  múltipla  e  muitas  vezes  difere  em  seus  esquemas  de  história.  Portanto,  é  necessário                
ter  formulações  precisas  das  condições  necessárias  para  a  inferência  correta,  e  isso              
depende  das  circunstâncias  temporais.  (WILDFEUER,  2014,  p.  68,  tradução  nossa)          

.   165

O  postulado  de  significado  da  relação  de   explicação ,  assim  como  o  da   elaboração ,  é                

“uma  formulação  abstrata  dos  componentes  temporais  das  eventualidades”  (WILDFEUER,           

2014,  p.  68,  tradução  nossa)  apresentado  como  “Consequência  temporal  da  Explicação  no              166

discurso  fílmico”.  Nele,  a  condição  para  a  semântica  da  relação  de   explicação  é  que  a                 

eventualidade   eα ,  mesmo  sendo  cronologicamente  posterior,  esteja  em  posição   anterior   à             

eventualidade    eβ     na   estrutura   do   discurso   fílmico,   que   é   dinâmica   e   linear.   

φExplicação(α,β)   ⇒   anterior(eα,eβ)   

Já  o  axioma  padrão  da  relação  de   explicação  evidencia  a  necessidade  das              

eventualidades   eα   e   eβ  estarem  relacionadas  por  um  efeito  de  causa  evidenciado  pelo               

discurso.   

(?(α,   β,   λ)   ∧   causaD(β,   α))   >    explicação (α,   β,   λ)   

O  antecedente   causaD(β,  α)   da  equação  especifica  que  a  eventualidade eβ   deve  ser  a                

causa  de eα ,  e  que  esse  efeito  de  causa  precisa  ser  evidenciado  pelo  discurso,  para  permitir  a                   

inferência   da   relação   de    explicação    (WILDFEUER,   2014,   p.   68).     

164  No   original:    Explanation   requires   a   reversed   sequence   of   the   eventualities   eα   and   eβ .   
165  No   original:    Fordiscourses   such   as   film   whose   basic   quality   amongst   others   is   linearity,   this   is   of   considerable   
importance,   since   this   quality   does   not   logically   include   a   temporal   sequence   of   the   events   in   chronology.   On   the   
contrary,   narration   in   film   is   manifold   and   often   differs   in   its   story   schemata.   It   is   therefore   necessary   to   have   
precise   formulations   of   the   conditions   needed   for   the   right   inference   and   this   depends   on   temporal   
circumstances .   
166  No   original:    an   abstract   formulation   of   the   temporal   components   of   the   eventualities .   
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Nesse  ponto,  é  importante  esclarecer  que  a  evidência  de  um  efeito  de  causa  dada  pelo                 

discurso,  especificado  no  axioma  padrão  de   explicação  como   causaD(β,  α)  -  o  segmento   β                

ocasiona  o  segmento   α  que   é  apresentado  no  discurso  antes  de   β  -  é  diferente  de  uma                   

condição  de  causa  que  realmente  se  mantém  entre  os  segmentos,  expressa  no  postulado  de                

significados  da  relação  de   resultado   como   causa(eα,  eβ)   (LASCARIDES  e  ASHER  2007).              

Essa   condição   causal   é   explicada   a   seguir.   

3.2.4   Resultado   ( α ,    β )   

A  relação  retórica  de   resultado  é  configurada  por  um  efeito  de  causa  inverso  ao  da                 

relação  de   explicação .  Nela,  a  eventualidade   eα   que  causa  a  eventualidade   eβ .   O  postulado  de                 

significado   fornecido   por   Asher   e   Lascarides   (2003)   para   a   relação   de    resultado    é:   

φ resultado (α,β)   ⇒   causa(eα,eβ)   

Essa  condição  de  causa,   causa(eα,eβ) ,  expressa  que  há  a  condição  de  que  a               

eventualidade   eα   seja  a  causa  da   eventualidade   eβ   para  que  a  relação  de   resultado  seja  válida.                  

Isso  implica  que  a  eventualidade   eα   é  cronologicamente  anterior  à   eβ .  Assim,  a  ordem  das                 

eventualidades  na  estrutura  do  discurso  também  é  uma  condição  para  essa  relação,  por  isso,                

Wildfeuer  (2014)  propõe  um  segundo  postulado  de  significado  para  a  relação  de   resultado               

para   filmes,   a   saber,   Condição   Temporal   para   Resultado.   

φ resultado (α,β)   ⇒   posterior(eα,eβ)     

A  segunda  condição  para  a  semântica  da  relação  de   resultado  é  que  a  eventualidade                

eα   seja  seguida   da  eventualidade   eβ  na  estrutura  do  discurso,   posterior(eα,eβ) .   Nessa  relação,               

a   estrutura  do  discurso  fílmico  apresenta  as  duas  eventualidades  conforme  sua  sequência              

cronológica.  Já  o  axioma  padrão  fornecido  por  Wildfeuer  (2014)  para   resultado  é  descrito               

como:     

(?(α,   β,   λ)   ∧   causaD(α,   β))   >    resultado (α,   β,   λ)     

A  diferença  entre  os  axiomas  padrão  das  relações  de   resultado  e  de   explicação                

(apresentada  anteriormente)  está  na  ordem  cronológica  dos  segmentos   α  e   β .  Na  relação  de                

resultado ,  o  discurso  evidencia  que  é  a  eventualidade   eα   que   causa   eβ ,  portanto,   β  é  resultado                  

de   α .  Como  na  relação  de   explicação ,  o  efeito  de  causa  é  evidenciado  pelo  discurso.  Diferente                  



168   

das  relações  de   narração  e   elaboração ,  há  uma  lacuna  entre  as  eventualidades  que  não                

permite   que    eα    se   sobreponha   temporalmente   à    eβ .     167

Um  caso  típico  de  tal  relação  no  discurso  fílmico  é,  por  exemplo,  a  representação                
elíptica  dos  processos  de  ação  que  não  mostram  toda  a  história,  mas  descrevem  seu               
resultado  em  uma  cena  final  e  frequentemente  destacada.  A  violência  no  filme  é               
frequentemente  apresentada  por  eventos  relacionados  dessa  maneira,  por  exemplo,           
quando  uma  arma  é  visível  em  um  evento  e  o  próximo  plano  mostra  a  pessoa  morta.                  
Quando  o  discurso  dá  evidência  para  uma  razão  de  que  a  arma  causa  o  assassinato,                 
os  eventos  podem  ser  relacionados  por  uma  relação  de  Resultado,  mesmo  que              
tenham  uma  conseqüência  espaço-temporal  que  também  seria  decisiva  para  uma            
relação  Narração.  Novamente,  os  efeitos  para  Resultado  seriam  mais  fortes  que  os              
da  Narração,  uma  vez  que  as  eventualidades  não  se  sobrepõem  exatamente.             
(WILDFEUER,   2014,   p.   70,   tradução   nossa) .   168

3.2.5   Contextualização   ( α ,    β )   

A  relação  retórica   contextualização ,  implica  na  mesma  condição  temporal  que  a             169

relação  de   narração ,  a  diferença  é  que  o  postulado  de  significado  para   contextualização               

indica  que  a  sobreposição  das  eventualidades  se  refere  apenas  às  consequências  temporais,  e               

não  espaciais  (WILDFEUER,  2014,  p.  70).  Seu  postulado  de  significado,  apresentado  como              

Condição  Temporal  para  Contextualização,  permite  uma  melhor  descrição  dessa  relação            

retórica.   

φ contextualização (α,β)   ⇒   sobrepõe(eβ,eα)   

Conforme  o  postulado  de  significado  para   contextualização ,  a  condição  para  a             

inferência  dessa  relação  é  que  a  eventualidade   eβ   sobreponha  a  eventualidade   eα ,              

sobrepõe(eβ,eα) .  Isso  acontece  quando   a  eventualidade   eβ   fornece  informações  sobre  o             

ambiente  e  as  circunstâncias  em  torno  da  eventualidade   eα .  “A  segunda  eventualidade  deve  se                

sobrepor  à  primeira,  mas  não  está  necessariamente  localizada  no  mesmo  local”             

167  Na  relação  de  narração,  em  que   eα   se  sobrepõe  temporalmente  à   eβ ,  ao  invés  da  condição  de   causa,   é                      
necessário   que    eα    ocasione    eβ .   
168  No   original:    A   typical   case   of   such   a   relation   in   filmic   discourse   is   for   example   the   elliptic   depiction   of   action   
processes   which   do   not   show   the   whole   storyline,   but   rather   outline   its   result   in   one   closing   and   often   
highlighted   shot.   Violence   in   film   is   often   presented   by   events   which   are   related   in   such   a   manner,   for   example   
when   a   gun   or   weapon   is   visible   in   one   event   and   the   next   shot   shows   the   killed   person.   When   the   discourse   gives   
evidence   for   a   reason   that   the   weapon   causes   the   murder,   the   events   can   be   related   by   a   Result-relation,   even   
though   they   are   in   a   spatiotemporal   consequence   which   would   also   be   decisive   for   a   Narration-relation.   Again,   
the   effects   for   Result   then   would   be   stronger   than   those   for   Narration,   since   the   eventualities   do   not   exactly   
overlap.   
169  No  original:  Apresentada  como   Background  nas  teorias  TRDS  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003)  e  TRDFS                 
(WILDFEUER,   2014).   
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(WILDFEUER,  2014,  p.  70,  tradução  nossa) .  Além  disso,  essa  relação  discursiva  também              170

exige  um  tema  comum  entre  os  segmentos  relacionados,  mesmo  que  não  tenham  estrutura  e                

composição   semântica   tão   semelhantes.   

Ao  contrário  da   Elaboração ,  a   Contextualização  não  especifica  o  evento  anterior             
nem  fornece  informações  mais  detalhadas,  mas  destaca  informações  menos           
importantes  sobre  o  ambiente.  Sua  respectiva  função  no  contexto,  portanto,            
distingue   as   duas   relações.   (WILDFEUER,   2014,   p.   71,   tradução   nossa) .   171

Já   o   axioma   padrão   para   a   relação   de    contextualização    é   a   apresentado   como:   

(?(α,   β,   λ)   ∧   informação   circunstancial)   >    contextualização (α,   β,   λ)      

Para  a  inferência  da  relação  de   contextualização ,  o  antecedente   informação            

circunstancial   define  que  o  segmento   β  deve  fornecer  informações  do  contexto  e  das               

circunstâncias  do  segmento  α .  Portanto,  essa  relação  se  mantém  entre  dois  segmentos  quando               

a  segunda  eventualidade  fornece  informações  básicas  que,  de  certa  forma,  enriquecem  a              

eventualidade  anterior  (Wildfeuer,  2014).  Essas  informações  circunstanciais  podem  ser,  por            

exemplo,  a  configuração  do  ambiente  em  que  o  evento  anterior  aconteceu,  os  personagens  e                

objetos   envolvidos   que   não   foram   revelados   até   então,   entre   outras.   

3.2.6   Paralelo   ( α ,    β )   

A  relação  retórica  de   paralelo  e  a  relação  de   contraste  (apresentada  a  seguir),               

“exigem  que  as  estruturas  discursivas  dos  respectivos  segmentos  sejam  semelhantes”,  mas,             

“no  caso  da  relação  de   paralelo ,  as  estruturas  também  devem  ser  semanticamente              

semelhantes”  (WILDFEUER,  2014,  p.  72,  tradução  nossa) .  As  duas  relações  retóricas  são              172

típicas  da  estruturação  dos  textos  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003).  Como  já  apresentado  na               

descrição  da  relação  de   paralelo  entre  as  duas  primeiras  eventualidades  do  filme  “WORDS”               

(Figura  44),  o  postulado  de  significado  para  essa  relação  e  seu  axioma  padrão  são  transcritos                 

para   a   linguagem   da   combinação   da   seguinte   forma:   

φ paralelo (α,β)   (Kα   ∼Kβ)   

170  No   original:   The   second   eventuality   has   to   overlap   the   first   one,   but   is   not   necessarily   located   in   the   same   
place.     
171  No   original:    In   contrast   to   Elaboration,   Background   does   not   specify   the   preceding   event   or   give   more   
detailed   information,   but   rather   highlights   less   important   information   about   the   surroundings.   Their   respective   
function   in   context   therefore   distinguishes   the   two   relations.   
172  No   original:    Both   relations   require   that   the   discourse   structures   of   the   respective   segments   are   similar.   In   the   
case   of   Parallel,   the   structures   have   to   be   semantically   similar   as   well.   
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(?(α,   β,   λ)   ∧   similaridade   semân�ca(α,   β))   >    paralelo (α,   β,   λ)   

A  explicação  das  duas  equações,  assim  como  o  exemplo  da  relação   paralelo ,  podem               

ser   conferidas   no   início   deste   capítulo.   

3.2.7   Contraste   ( α ,    β )   

Diferente  da  relação  de   paralelo ,  a  relação  retórica  de   contraste  exige  dissimilaridade              

semântica  entre  os  segmentos.  A  semelhança  entre  as  duas  relações  é  que  ambas  também                

exigem  similaridade  estrutural  (WILDFEUER,  2014).  Nesse  sentido,  temos  o  mesmo            

postulado   de   significado   de    paralelo    para   a   relação   de    contraste .   

φ contraste (α,β)   ⇒   (Kα   ∼   Kβ)   

Para  a  semântica  da  relação  de   contraste  entre  os  segmentos   α  e   β ,  a  condição  é  que                   

Kα ,   a  estrutura  de  representação  do  discurso  (ERDF)  da  eventualidade   α ,   seja  semelhante  à                

Kβ ,   a  ERDF  da  eventualidade   β .  O  operador   ∼   descreve  o  mapeamento  parcialmente               

isomórfico   entre   essas   estruturas   (ASHER   e   LASCARIDES,   2003).     

Já  o  axioma  padrão  para   contraste   é  diferente  do  axioma  de   paralelo .  “A  semântica  de                

contraste  ( α ,   β )  implica  um  isomorfismo  parcial  entre  as  estruturas-ERD   Kα  e   Kβ  que,  por  sua                  

vez,  gera  temas  contrastantes”  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003,  p.  208,  tradução  nossa) .              173

Esses  temas  contrastantes  correspondem  à   dissimilaridade  semân�ca  entre  os  segmentos,  que             

é   um   antecedente   do   axioma   padrão   para   a   relação   de    contraste .   

(?(α,   β,   λ)   ∧   dissimilaridade   semân�ca(α,   β))   >    contraste (α,   β,   λ)   

Os  temas  contrastantes  são  as  eventualidades  inferidas  para  cada  evento.  Os  temas  de               

cada  uma  são  marcados  em  suas  ERDF  pelos  predicados  das  eventualidades.  Na  relação  de                

contraste ,  mesmo  com  uma  estrutura  semelhante,  os  predicados  das  eventualidades  são             

diferentes.     

Infelizmente,  o  axioma  para  inferir  o  contraste  não  é  muito  elaborado.  O  que  é                
descrito  aqui  com  “dissimilaridade  semântica”  é  uma  vasta  perífrase  para            
circunstâncias  que  não  podem  ser  associadas  entre  si  por  outras  relações.             
Palavras-chave  como  “mas”  ou  “embora”  que  foram  listadas  para  relações  no             
discurso  verbal  (cf.  Asher  e  Lascarides  2003:  208)  expressam  claramente  a  antítese              
ou  oposição  necessária.  No  entanto,  no  discurso  fílmico,  essas  palavras-chave  na             

173  No   original:    the   semantics   of   Contrast(α,β)   entails   a   partial   isomorphism   between   the   DRS-structures   Kα   and   
Kβ   that   in   turn   generates   contrasting   themes.   
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maioria  dos  casos  não  estão  disponíveis.  Em  vez  disso,  temas  contrastantes  são              
transmitidos  de  maneira  não  verbal;  eles  devem  ser  inferidos  como  eventualidades             
de   cada   evento.   (WILDFEUER,   2014,   p.   74,   tradução   nossa) .   174

A  transcrição  dos  planos  apresentada  a  seguir  se  refere  ao  nono  e  décimo  planos  do                 

curta  “WORDS”,  correspondentes  às  sétima  e  oitava  eventualidades  do  discurso  fílmico,   π7   e               

π8 .   

Figura   48:   Transcrição   dos   planos   9   e   10   do   filme   “WORDS”     

  
Fonte:   Wildfeuer   (2014)   

Na  análise  do  curta  “WORDS”  realizada  por  Wildfeuer  (2014),  a  relação  retórica  entre               

as  eventualidades   π7   e   π8 ,  representadas  nos  planos  9  e  10,  à  primeira  vista  é  inferida  como                   

uma  relação  de   contraste .  Isso  porque,  apesar  das  estruturas  semelhantes,  enquanto  o              

predicado  preferido  da  eventualidade   π7   inicialmente  é  inferido  como   play ,  o  predicado  da               

eventualidade   π8   é   blow .   “A  ERD  nas  duas  cenas  é  semelhante,  mas  o  potencial  de                 

significado  das  respectivas  cenas  é  bem  diferente,  de  modo  que  os  dois  temas  estabelecidos                

são   geralmente   contrastantes”   (WILDFEUER,   2014,   p.   74) .     175

174  No   original: Unfortunately,   the   axiom   for   inferring   Contrast   is   not   very   elaborated.   What   is   described   here   
with   “semantic   dissimilarity”   is   rather   a   vast   periphrasis   for   circumstances   which   cannot   be   associated   with   
each   other   by   other   relations.   Key   words   such   as   “but”   or   “although”   which   have   been   listed   for   relations   in   
verbal   discourse   (cf.   Asher   and   Lascarides   2003:208)clearly   express   the   needed   antithesis   or   
opposition.However,in   filmic   discourse,   these   keywords   are   in   most   cases   not   available.   Instead,   contrasting   
themes   are   conveyed   nonverbally;   they   have   to   be   inferred   as   eventualities   of   each   event.   
175  No   original:    The   DRS   in   the   two   shots   is   similar,   but   the   meaning   potential   of   the   respective   shots   is   quite   
different,   so   that   the   two   established   themes   are   generally   contrasting.   
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3.3   A   linguagem   da   combinação   e   a   atualização   do   discurso   em   discursos   fílmicos   

Os  axiomas  padrão  e  os  postulados  de  significado  -  apresentados  anteriormente  para              

cada  uma  das  relações  retóricas  para  filmes  (WILDFEUER,  2014)  -  representam,  através  da               

linguagem  da  combinação,  a  forma  lógica  das  operações  do  processo  de  raciocínio  abdutivo              

para  inferência  das  relações  retóricas.  Com  essas  equações,  podemos  demonstrar,  computar  e              

validar  as  relações  discursivas  que  conectam  os  segmentos  e,  assim,  estruturam  o  discurso               

fílmico.  Para  representar  o  processo  interpretativo  de  um  filme,  os  axiomas  padrão  são               

preenchidos  por  suas  circunstâncias  contextuais  diretas.  A  partir  deles  podemos  demonstrar             

qual   das   relações   retóricas   é   a   conexão   preferida   entre   dois   segmentos   (WILDFEUER,   2014).     

Há  casos  em  que  as  circunstâncias  contextuais  do  discurso  permitem  que  diferentes              

relações  possam  ser  inferidas  para  explicar  a  conexão  entre  dois  segmentos.  Assim,  a  conexão                

preferida  será  a  relação  retórica  que  faz  mais  sentido  na  estrutura  do  discurso,  aquela  que                 

mais  promove  condições  para  criarmos  coerência  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003;            

WILDFEUER,  2014).  Como  certezas  revogáveis,  as  relações  discursivas  inferidas  que  se             

demonstram  inconsistentes  na  estrutura  serão  alteradas  ao  longo  da  progressão  dinâmica  do              

filme.  Esses  aspectos  da  atualização  do  discurso  correspondem  a  dois  princípios  essenciais  do               

processo  interpretativo  de  filmes:  o  princípio  do  raciocínio  revogável  não  monotônico  e  o               

princípio  de  maximizar  a  coerência  do  discurso,  ou  MCD  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003;               

WILDFEUER,   2014).   

O  princípio  do  raciocínio  revogável  não  monotônico  diz  respeito  às  atividades  de              

inferência  que  realizamos  durante  o  processo  interpretativo  de  um  filme  e,  também,  na               

construção  das  suas  estruturas  de  representação  do  discurso  fílmico  (ERDF)  e  estruturas  de               

representação  do  discurso  fílmico  segmentado  (ERDFS).  Os  processos  de  inferência  operam             

na  concepção  das  eventualidades,  na  decisão  de  quais  segmentos  do  discurso  serão              

conectados  por  uma  relação  retórica  e  na  escolha  dessa  relação  (WILDFEUER,  2014,  p.  79).                

Como  as  informações  semânticas  fornecidas  pelos  segmentos  do  discurso  fílmico  não  são  tão               

ricas  e  claras  como  no  discurso  verbal,  são  combinadas  com  conhecimentos  sobre  o  mundo,                

conhecimentos  específicos  e  outras  fontes  de  informação,  para  que  possamos  alimentar  os              

processos   de   inferência;   isso   caracteriza   o   raciocínio   pragmático   (EICKMANN,   2003).     

Dessa  forma,  ocorre  a  interpretação  do  “discurso  multimodal  fílmico  que  na  maioria              

dos  casos  não  fornece  conteúdo  semântico  explícito,  mas  precisa  de  informações  adicionais              



173   

para  a  interpretação  de  seu  potencial  de  criação  de  significado”  (WILDFEUER,  2014,  p.  79,                

tradução  nossa) .  Nesse  sentido,  inferir  as  conexões  retóricas  configura  um  processo  não              176

monotônico  (ASHER  e  LASCARIDES,  2013),  ou  seja,  que  não  resulta  em  uma  certeza               

irrevogável.  Esse  processo  inferencial  é  baseada  na  lógica  da  combinação  “que  encapsula              

informações  de  vários  recursos  de  conhecimento:  semântica  lexical  e  composicional;            

conhecimento  de  domínio;  e  estados  cognitivos,  entre  outros”  (ASHER  e  LASCARIDES,             

2003,   p.   246,   tradução   nossa) .   177

O  raciocínio  revogável  na  interpretação  de  filmes  é,  portanto,  uma  questão  de              
encontrar  argumentos  para  o  significado  que  normalmente  pode  ser  construído            
combinando  as  informações  semânticas  fornecidas  pelos  segmentos  do  discurso  com            
o  conhecimento  de  mundo  e  outras  fontes  de  informação,  como  o  conhecimento  do               
cinema.  No  entanto,  essa  combinação  de  fontes  de  informação  diferentes  é,  no              
entanto,   restringida   por   axiomas   padrão”   (WILDFEUER,   2014,   p.   79) .   178

Os  axiomas  padrão  representam  a  combinação  das  diferentes  fontes  de  informação            

durante  o  processo  de  raciocínio  abdutivo  para  verificar  uma  relação  retórica  (WILDFEUER,              

2014,  p.  80).  Como  vimos  na  descrição  dos  axiomas  padrão  das  relações  retóricas  do  discurso                 

fílmico,  as  equações  utilizam  o  operador  condicional  não  monotônico   > .  Assim,  é  a  lógica  não                 

monotônica,  baseada  em  “raciocínios  revogáveis  que  traduzem  a  fórmula  A>B  como   se  A               

então  provavelmente  B”  (WILDFEUER,  2014,  p.  80,  tradução  e  grifos  nossos) ,  caracteriza              179

o  processo  de  inferência  da  conexão  entre  as  formas  lógicas.  É  importante  ressaltar  a  relação                 

não  monotônica  segue  o  princípio  da  interpretação  abdutiva  (PEIRCE,  1974),  apresentado  no              

capítulo   1.   

O  princípio  segue,  assim,  o  princípio  da  interpretação  abdutiva,  tomada  como  a              
principal  base  para  a  interpretação  do  discurso  multimodal.  Segundo  Peirce,  a             
abdução  como  o  terceiro  princípio  do  raciocínio  é  notavelmente  uma  questão  de              
formar  hipóteses  por  causa  de  um  certo  conhecimento  que  o  intérprete  já  possui  (cf.                
Peirce  et  al.  1979:  5.171;  consulte  a  seção  1.1).  Por  exemplo,  também  pode  haver                
hipóteses  sobre  como  os  segmentos  de  um  discurso  podem  ser  relacionados  entre  si.               
(WILDFEUER,   2014,   p.   81) .   180

176  No   original:    This   is   notably   the   case   in   multimodal,   filmic   discourse   which   in   most   cases   does   not   provide   
explicit   semantic   content,   but   instead   needs   additional   information   for   the   interpretation   of   its   meaning-making   
potential.     
177  No   original:    based   on   axioms   in   a   glue   logic   that   encapsulate   information   from   several   knowledge   resources:   
lexical   and   compositional   semantics;   domain   knowledge;   and   cognitive   states,   among   others.   
178  No   original:    Defeasible   reasoning   in   film   interpretation   is   thus   a   matter   of   finding   arguments   for   meaning   that   
can   normally   be   constructed   by   combining   the   semantic   information   provided   by   the   discourse   segments   with   
world   knowledge   and   further   information   sources   such   as   film   knowledge.   However,   this   combination   of   different   
information   sources   is   nevertheless   constrained   by   default   axioms.   
179  No   original:    defeasible   reasoning   which   translates   the   formula   A   >   B   as   if   A   then   normally   B.   
180  No   original:    The   principle   thus   follows   the   principle   of   abductive   interpretation   taken   as   the   main   basis   for   
the   interpretation   of   multimodal   discourse.   Following   Peirce,   abduction   as   the   third   principle   of   reasoning   is   
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Durante  o  processo  de  interpretação,  a  construção  das  hipóteses  sobre  as  relações              

retóricas  que  mantêm  os  segmentos  do  discurso  é  regulada  pelo  processo  de  atualização  do                

discurso   (WILDFEUER,  2014).  Esse  processo  é  definido  como  uma  sequência  de  operações              

de  atualização  representadas  com  o  operador   +  que  está  relacionado  às  restrições  fornecidas               

na  lógica  da  combinação.  Operar  uma  atualização  do  discurso  simples  significa  que  um               

conjunto  de  estruturas  ERDFS,  marcado  como   σ ,  é  combinado  com  uma  nova  informação               

como,  por  exemplo,  a  estrutura  do  segmento   β ,  representada  por   Kβ .  O  resultado  dessa                

combinação  “é  um  novo  conjunto  de  estruturas  discursivas,  representadas  como  σ′,  que              

combina  informações  antigas  e  novas  entre  si”  (WILDFEUER,  2014,  p.  81,  tradução  nossa)             181

.  Um  esquema  dessa  atualização  do  discurso  é  a   atualizaçãoERDS ,  fornecida  por  Asher  e                

Lascarides  (2003),  que  representa  a  sequência  de  atualizações   ΣX  (σ,  Kβ)  na  qual   ΣX  marca  a                  

adição   de   uma   nova   variável   ( Kβ )   à   estrutura   discursiva   ( σ ):   

σ   +   Kβ   +   ?(α1,β,λ1)+...   +   ?(αx,β,λx)+...   

A  inferência  do  novo  conjunto   σ’  é  resultado  da  adição  ( ΣX )  da  estrutura   Kβ ,  recém                 

introduzida  no  discurso,  ao  conjunto   σ .  Essa  equação  demonstra  que  o  processo  de               

atualização  também  combina  suposições  adicionais  marcadas  como   ?(αx,  β,  λx) .  Onde  o  x ,  em                

αx  e   λx ,  é  a  variável  que  representa  o  número  de  sequências  de  subconjuntos  de  pares                  

disponíveis   em    σ .   (WILDFEUER,   2014).     

Uma  descrição  detalhada  do  processo  de  atualização  do  discurso  não  faz  parte  do               

objetivo  deste  trabalho.  A  atualização  do  discurso  é  mencionada  aqui  para  que  possamos               

compreender  parte  dos  processos  de  inferência  que  realizamos  ao  interpretar  filmes  e  de  como                

combinamos  as  informações  contidas  no  último  segmento  fílmico  visto,  o  contexto  do              

discurso  fílmico  atualizado  e  outros  conhecimentos  específicos  necessários.  Para  cada            

informação  adicionada,  a  estrutura  do  discurso  é  atualizada,  ou  seja,  as  novas  informações  são                

“empacotadas”  em  uma  novo  conjunto  de  estruturas  ERDFS.  O  novo  conjunto  será  utilizado               

como   fonte   para   a   interpretação   do   próximo   segmento,   resultando   em   uma   nova   atualização.     

Wildfeuer  (2014)  explica  que  o  mecanismo  de  atualização  por  si  só  não  fornece               

nenhuma  indicação  de  qual  segmento  ou  estrutura  do  discurso  é  o  preferido  para  ser  anexado                 

most   notably   a   matter   of   forming   hypotheses   because   of   a   certain   knowledge   the   interpreter   already   has   (cf.   
Peirce   et   al.   1979:   5.171).   This   can   for   example   also   be   hypotheses   about   how   segments   in   a   discourse   can   be   
related   to   each   other.     
181  No   original:    The   output   is   a   new   set   of   discourse   structures,   depicted   as   σ0,   which   combines   old   and   new   
information   with   each   other.   
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ao  conjunto   σ .  A  autora  afirma  que  além  dos  diferentes  axiomas  padrão  que  guiam  o  processo                  

de  inferência,  a  atualização  do  discurso  também  é  afetada  pelo  princípio  MCD              

(WILDFEUER,  2014,  p.  81).  O  MCD   especifica  a  estrutura  de  representação  do  discurso               

segmentado   pragmaticamente   preferida   a   qual   maximiza   a   coerência   do   discurso.   

Uma  ERDS  é  pragmaticamente  preferida  se  sua  coerência  for  mais  forte  do  que  a  de                 
outra  ERDS  -  o  que  significa  que  são  fornecidas  mais  conexões  retóricas.  O               
princípio  do  MCD  restringe  o  procedimento  de  atualização  para  manter  uma  ordem              
parcial  nas  estruturas  do  discurso.  Isso  é  obtido  comparando  a  força  das  relações               
discursivas  e  introduzindo  uma  ordem  parcial  sobre  elas,  relativa  ao  conteúdo  do              
contexto.   (WILDFEUER,   2014,   p.   48,   tradução   nossa) .   182

Portanto,  o  processo  de  combinação  dos  segmentos  e  construção  da  estrutura  de              

representação  do  discurso  constitui  “um  processo  distinto  e  independente,  guiado  pelo             

princípio  de  encontrar  a  melhor  e  mais  preferível  estrutura”(WILDFEUER,  2014,  p.  81,              

tradução   nossa) .   183

Um  exemplo  da  atualização  do  discurso  através  do  princípio  MCD  pode  ser  notado  na                

construção  da  ERDFS  do  curta  “WORDS”  (2010).  Na  Figura  45,  apresentada  no  tópico  3.1,  o                 

esquema  simplificado  de  representação  do  discurso  segmentado  expõe  as  relações  retóricas  do              

extrato  do  filme  que  contém  as  8  primeiras  eventualidades.  A  relação  inferida  inicialmente               

para  conectar  a  sétima  ( π7 )  e  oitava  eventualidades  ( π8 )  é  de   contraste ,  como  vimos                

anteriormente  na  apresentação  dessa  relação  retórica.  Com  a  atualização  do  contexto  do  filme               

ao  longo  de  sua  progressão  dinâmica  e  à  medida  que  a  estrutura  ERDFS  de  “WORDS”  se                  

estende  é  revelada  a  predominância  de  relações  discursivas  de   paralelo .  Dessa  forma,  a               

relação  de   contraste  passa  a  ser  conflitante  na  estrutura.  Assim,  essa  relação  é  substituída                

pela  relação  de   paralelo ,  que  resolve  o  conflito  pragmático  entre  as  eventualidades  e               

maximiza   a   coerência   do   discurso   (WILDFEUER,   2014).   

O  princípio  MCD,  de  acordo  com  Asher  e  Lascarides  (2003,  p.  234),  pode  ser                

formalmente   expresso   como:   

atualização-favoritaTRDS(σ,Kβ)   =   {τ   ∈   atualizaçãoTRDS(σ,Kβ)   :   τ   é≤σ,β   -máximo}   

182  No   original:    An   SRDS   is   pragmatically   preferred   if   its   coherence   is   stronger   than   that   of   another   SDRS   —   
which   means   that   more   rhetorical   connections   are   given.   The   MDC-principle   the   constrains   the   update   
procedure   in   order   to   maintain   a   partial   order   on   discourse   structures.   This   is   achieved   by   comparing   the   
strength   of   the   discourse   relations   and   introducing   a   partial   order   on   them   that   is   relative   to   the   content   of   the   
context.   
183  No   original:    Instead,   this   is   in   each   case   a   distinct   and   independent   process   guided   by   the   principle   of   finding   
the   best   and   most   preferable   structure.   
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“A   atualização-favoritaTRDS  desse  contexto  e  as  novas  informações  são  fornecidas            

pelo  contexto  gerado  no  qual  seria  preferível  interpretar  a  respectiva  relação”(WILDFEUER,             

2014,  p.  82,  tradução  e  grifos  nossos) .  O  operador   ≤  especifica  a  ordem  parcial  das                 184

estruturas  do  discurso  de  acordo  com  os  elementos  máximos  que  as  definem.  Para  o  exemplo                 

do  MCD  em  “WORDS”,   τ:   paralelo  ≺   contraste  é  válido,  pois  a  relação   paralelo  é  preferida                  

à  relação  de   contraste  nesse  contexto  semântico  (WILDFEUER,  2014).  Também  não  iremos              

nos  aprofundar  na  compreensão  da  equação  do  princípio  MDC.  A  breve  introdução  dos  dois                

princípios  em  operação  na  atualização  do  discurso  fornece  uma  visão  geral  de  como  a                

interpretação   do   discurso   fílmico   é   influenciada.     

O  objetivo  geral  é  gerar  formas  lógicas  do  discurso  que  descrevam  sua  boa  formação                
em  termos  de  estrutura  e  coerência,  que  são  estabelecidas  por  meio  de  várias               
relações  retóricas  entre  os  segmentos  do  discurso.  Postulados  de  significado  e             
axiomas  padrão  restringem  esse  processo  de  construção  lógica.  Contudo,  a            
multiplicidade  de  fontes  diferentes  de  informação  geralmente  leva  a  pistas            
conflitantes  sobre  a  atualização  do  discurso  (cf.  Asher  e  Lascarides  2003:  247).              
Como  a  segunda  lógica  da  interpretação  do  discurso  cinematográfico  depende  de             
muito  mais  informações  do  que  a  primeira  lógica  do  conteúdo  da  informação,  várias               
fontes  de  conhecimento  cooperam  no  raciocínio  sobre  a  interpretação  preferida.            
Asher  e  Lascarides  não  entram  em  detalhes  na  descrição  desses  recursos  e  apenas               
enumeram  referências  como  semântica  lexical  e  composicional,  conhecimento  de           
domínio  e  estados  cognitivos  (cf.  Asher  e  Lascarides  2003:  246).  Esses  recursos              
para  o  discurso  verbal  não  respondem  totalmente  ao  discurso  fílmico.  Examinar  a              
representação  semântica  do  contexto  do  discurso  do  filme  já  exibe,  na  maioria  dos               
casos,  um  processo  inferencial  que  precisa  ser  atualizado  novamente  com  novas             
informações  trazidas  ao  contexto.  Essas  informações  recebidas  estão  vinculadas  ao            
conteúdo  existente  pelas  relações  de  discurso  que  atuam  como  mediadores  que             
orientam  a  construção  de  hipóteses,  preenchendo  lacunas  de  informações           
subespecificadas  (cf.  Bateman  e  Schmidt  2011:  42).  (WILDFEUER,  2014,  p.  83,             
tradução   nossa)   185

184  No   original:    The   Best-updateSDRT   of   this   context   and   the   new   information   is   then   given   by   the   generated   
context   in   which   it   would   be   preferable   to   interpret   the   respective   relation.     
185  No   original:    The   overall   aim   is   to   generate   logical   forms   of   the   discourse   which   outline   its   well-formedness   in   
terms   of   its   structure   and   its   coherence,   which   is   established   through   a   number   of   rhetorical   relations   between   
the   discourse   segments.   Meaning   postulates   and   default   axioms   constrain   this   process   of   logical   construction.   
However,   the   multitude   of   different   information   sources   often   leads   to   conflicting   clues   about   the   discourse   
update   (cf.   Asher   and   Lascarides   2003:   247).   Since   the   second   logic   of   film   discourse   interpretation   depends   on  
much   more   information   than   the   first   logic   of   information   content,   various   knowledge   sources   cooperate   in   
reasoning   about   the   interpretation   preferred.   Asher   and   Lascarides   do   not   go   into   detail   in   their   description   of   
these   resources   and   only   enumerate   references   such   as   lexical   and   compositional   semantics,   domain   knowledge   
and   cognitive   states   (cf.   Asher   and   Lascarides   2003:   246).   These   resources   for   verbal   discourse   do   not   account   
fully   for   filmic   discourse.   Examining   the   semantic   representation   of   the   film   discourse   context   already   displays   in   
most   cases   an   inferential   process   which   then   has   to   be   updated   again   with   new   information   brought   into   the   
context.   This   incoming   information   is   bound   to   the   existing   content   by   discourse   relations   which   act   as   
mediators   that   guide   hypothesis   construction   by   filling   in   gaps   of   under-specified   information   (cf.   Bateman   and   
Schmidt   2011:   42).   
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A  seguir,  vamos  esclarecer  como  é  feita  a  transcrição  do  discurso  fílmico  para  as                

estruturas  de  representação  do  discurso  fílmico  segmentado,  ERDFS,  conforme  o  estilo  de              

notação   em   tabela   fornecido   por   Wildfeuer   (2014)   e   Asher   e   Lascarides   (2003).     

3.4   A   Estrutura   de   Representação   do   Discurso   Fílmico   Segmentado   

Como  dissemos  anteriormente,  a  forma  lógica  da  estrutura  de  representação  do             

discurso  fílmico  segmentado,  ERDFS  (WILDFEUER,  2014)  é  construída  através  da            

combinação  das  duas  lógicas  referentes  ao  processo  de  interpretação  do  discurso  fílmico:  a               

lógica  do  conteúdo  da  informação,  apresentada  tópico  1.4,  e  a  lógica  do  empacotamento  da                

informação   e   atualização   do   discurso   (ASHER   e   LASCARIDES,   2003).     

Assim,  a  maneira  como  representamos  o  discurso  fílmico  nas  ERDFS  exige  a              

transcrição  das  formas  lógicas  das  eventualidades  -  realizada  através  das  estruturas  de              

representação  do  discurso  fílmico  ERDF  apresentada  no  capítulo  1  -  e  do  cálculo  das  relações                 

retóricas  que  as  conectam  na  estrutura  discursiva  segmentada.  O  modo  como  escrevemos  as               

ERDFS   demonstra   a   sintaxe   da   linguagem   formal   para   a   interpretação   do   discurso   fílmico.     

A  ERDFS  é  a  representação  formal  da  progressão  dinâmica  dos  segmentos  do  discurso               

fílmico  e  das  relações  discursivas  que  os  mantêm  (WILDFEUER,  2014).  Ela  incorpora  as               

estruturas  ERDF  das  eventualidades  do  filme,  as  associa  a  rótulos  específicos  -   πx   -,                

organiza-as  em  segmentos  da  estrutura  e  demonstra  a  relação  estabelecida  entre  eles.  Essas               

relações  são  sempre  binárias  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003),  de  modo  que  um  rótulo   πx   só                 

pode  estar  conectado  a  outro  rótulo   πy .  Esses  rótulos  podem  marcar  diretamente  uma  ERDF                

ou  então  um  segmento  fílmico  maior  que  empacota  mais  de  uma  eventualidade  e  suas                

relações  descrito  através  da  ERDFS.  Essa  última  situação  demonstra  como  uma  ERDFS  com               

segmentos   subordinados   pode   estar   dentro   de   outra.     

Para  compreender  como  se  faz  a  transcrição  concreta  das  estruturas  de  representação              

do  discurso  fílmico  segmentado  (ERDFS),  partiremos  da  combinação  dessas  ERDFS  com  as              

estruturas  de  representação  do  discurso  fílmico  (ERDF).  A  tabela  abaixo  é  uma  notação  em               

estilo  de  caixa  que  representa  a  forma  lógica  do  discurso  fílmico  com  a  combinação  das  duas                  

ERDF  (WILDFEUER,  2014).  Nela,  as  ERDF  das  eventualidades   e π1   e   e π2  do  curta               

“WORDS”,  apresentadas  na  Figura  44  no  início  deste  capítulo  são  inseridas  na  ERDFS  do                

trecho  do  filme  analisado.  Essa  configuração  das  ERDFS  evidencia  como  as  diferentes              
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contribuições  das  modalidades  auditiva  e  visual  resultam  em  ERDF  específicas  ( Kπx )  que  irão              

compor   os   segmentos   do   filme.   
Figura   49:   ERDF   das   eventualidades    eπ1     e    eπ2     de   “WORDS”   (2010)   incorporadas   à   ERDFS   do   curta 

  
Fonte:   Wildfeuer   (2014)   

Na  ERDFS  acima,  o  quadro  maior  agrupa  toda  a  estrutura  de  representação  do               

discurso  fílmico.  Na  sua  linha  superior  há  o  rótulo   π0   que  marca  o  discurso  transcrito  na                  

ERDFS.  Essa  marcação  é  feita  dentro  do  próprio  quadro  maior,  onde   π0   é  atribuída  ao  quadro                  

do  meio,  a  ERDFS,  através  de  uma  função  ( π0  :  “estrutura  de  representação  do  discurso”).  É                  

nesse  segundo  quadro  que  são  escritos  os  segmentos  do  discurso  fílmico  e  suas  relações                

retóricas.  A  linha  superior  desse  outro  quadro  traz  os  rótulos   π1   e   π2  especificando   os                 

segmentos  que  formam  a  atual  estrutura  discursiva  expressa  na  ERDFS.  Dentro  do  segundo               

quadro,  os  rótulos   π1   e   π2   são  atribuídos  diretamente  aos  quadros  das  ERDF  das                

eventualidades,    eπ1     e    eπ2    através   da   mesma   função   que   atribui    π0     à   estrutura   geral.   

A  relação  retórica  de   paralelo ,  que  conecta  os  segmentos   π1   e   π2 ,   é  demonstrada  na                 

parte  inferior  do  segundo  quadro  como   Parallel  (π1,  π2) .  As  relações  retóricas  que  possuem                

condições  temporais  em  seus  postulados  de  significados,  como   narração  e   explicação ,             

exigem   que   os   requisitos   temporais   sejam   especificados   na   tabela   como   variáveis    tx .     

Essa  representação  também  é  válida  para  a  inferência  da  relação  em  que  as               
condições  temporais,  se  disponíveis  entre  os  segmentos,  são  especificadas.  Na            
descrição  atual  do  exemplo,  no  entanto,  essas  condições  não  são  mencionadas             
porque  o  postulado  de  significado  para  Paralelo  não  impõe  requisitos  temporais.  No              
caso  de  sua  existência,  por  exemplo,  em  uma  relação  de  Narração  ou  Explicação,               
elas  são  simplesmente  adicionadas  à  forma  lógica  em  termos  de  variáveis  tx  e  uma                
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descrição  formalizada  da  situação  temporal,  como  por  exemplo  em   before(t1,  t2) .             
(WILDFEUER,   2014,   p.   75,   tradução   nossa) .   186

Na  apresentação  do  modelo  de  transcrição  concreto,  veremos  que  as  ERDF  podem  ser               

descritas  como  como   Kπx .  Dessa  forma,  as  estruturas  ERDF  das  eventualidades   eπ1   e   eπ2                

presentes   na   tabela   acima   poderiam   ser   especificados   simplesmente   como    Kπ1     e    Kπ2 .     

Segundo  Wildfeuer  (2014),  para  compreendermos  a  sintaxe  da  linguagem  formal  para             

a  interpretação  do  discurso  fílmico,  precisamos  definir  a  ERDFS  como  um  triplo   ⟨A,  F,  LAST⟩                 

(ASHER   e   LASCARIDES,   2003,   p.   138).   

A  é  o  conjunto  de  rótulos  ( π,  π1,  π2,  ...  πx )  utilizados  nas  estruturas  ERDFS  para                  

marcar  as  formas  lógicas  dos  segmentos  discursivos.  Através  deles  é  possível  marcar  tanto               

ERDF  das  eventualidades  quanto  as  ERDFS  de  segmentos  subordinados  que  empacotam             

eventualidades.  Os  rótulos  são  usados  como  argumentos  no  esquema  de  representação  das              

relações   discursivas   do   filme   (WILDFEUER,   2014).   

Como  uma  relação  de  discurso  pode  conectar  o  rótulo  de  um  segmento  de  texto  ao                 
rótulo  de  outro,  onde  estes,  por  sua  vez,  têm  conteúdo  expresso  em  termos  de  outras                 
relações  discursivas,  as  relações  discursivas  impõem  uma  estrutura  hierárquica.           187

(ASHER   e   LASCARIDES,   2003,   p.   138)     

F  é  uma  função  que  atribui  a  cada  um  dos  rótulos  do  conjunto   A  um  membro  de   Φ ,  o                     

conjunto  de  ERDFS  ( Kx )  assumidas  para  a  interpretação  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003;              

WILDFEUER,  2014).  Essa  função  é  escrita  como   πx  :  Kπ .   No  exemplo  apresentado  na  Figura                 

49,  essa  função  foi  utilizada  para  atribuir  os  rótulos   π1   e   π2   às  ERDF   Kπ1   e   Kπ2 ,                   

correspondentes  às  duas  primeiras  eventualidades  do  filme  “WORDS” .   Φ  é  um  subconjunto              

de   Ψ ,  um  conjunto  maior  que  disponibiliza  as  formas  lógicas  para  os  segmentos  do  discurso  e                  

para  as  relações  retóricas  que  os  conectam.  É  o  conjunto   Ψ  que  define   R  como  o  símbolo  que                    

varia   sobre   as   relações   retóricas   mantidas   entre   os   segmentos.     

Além  de  rotular  as  eventualidades,  a  função   F   também  atribui  rótulos  às  ERDFS  de                

segmentos  maiores  do  filme,  como   π0   para  a  estrutura  geral  e   π’ ,   π’’ ,   π’’’ ...  para  estruturas  que                   

empacotam  segmentos  subordinados .   “Diz-se  que   πʹ  é  um  subconstituinte  do  rótulo             

186  No   original:    This   depiction   is   also   valid   for   the   inference   of   the   relation   where   temporal   conditions,   if   
available   between   the   segments,   are   specified.   In   the   current   example   description,   however,   these   conditions   are   
not   mentioned   because   the   meaning   postulate   for   Parallel   does   not   impose   temporal   requirements.   In   case   of   
their   existence,   for   example   in   a   Narration-   or   Explanation-relation,   they   are   simply   added   to   the   logical   form   in   
terms   of   variables   tn   and   a   formalised   description   of   the   temporal   situation,   as   for   example   in   before(t1,t2).     
187  No   original:    Since   a   discourse   relation   can   connect   the   label   of   one   text   segment   to   the   label   of   another,   where   
these   in   turn   have   content   expressed   in   terms   of   further   discourse   relations,   discourse   relations   impose   a   
hierarchical   structure.   
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hierarquicamente  superior   π ,  e   πʹʹ   é  um  subconstituinte  do  rótulo   πʹ ”  (WILDFEUER,  2014,  p.                

77,  tradução  e  grifos  nossos) .  Em  outras  palavras,   πʹ  se  refere  a  uma  ERDFS  que  está                  188

dentro   da   estrutura    π0 .   Dessa   forma,    πʹʹ    está   dentro   de    π’    e   assim   por   diante.   

LAST  é  o  rótulo  do  conteúdo  do  último  segmento  do  discurso  que  foi  adicionado  à                 

forma  lógica  e  que  passa  a  fazer  parte  do  conjunto  de  rótulos   A  (ASHER  e  LASCARIDES,                  

2003),   que   participa   do   processo   de   inferência.     

Um  desses  rótulos  dentro  da  estrutura  do  discurso  é  chamado  LAST,  pois  é  o  rótulo                 
que  foi  adicionado  por  último  à  forma  lógica.  Contudo,  a  descrição  da  estrutura  do                
discurso,  em  particular  do  discurso  verbal,  é  na  maioria  dos  casos  aberta,  pois               
sempre  apresenta  extratos  de  um  discurso  que  se  desenvolve  dinamicamente  e  que              
pode  ser  continuado  a  qualquer  momento.  O  discurso  do  cinema,  por  outro  lado,  é                
um  artefato  temporalmente  delimitado,  mas  ainda  em  desenvolvimento.  No  entanto,            
a  análise  só  pode  levar  em  consideração  trechos  de  filmes  conectados  no  texto  geral.                
(WILDFEUER,   2014,   p.   76,   tradução   nossa) .   189

A  fórmula  a  seguir,  elaborada  por  WILDFEUER  (2014,  p.  77),  especifica  o  triplo   ⟨A,                

F,  LAST⟩   do  trecho  com  as  oito  primeiras  eventualidades  do  curta  “WORDS”,  demonstrando  a                

sintaxe   da   linguagem   formal   para   a   interpretação   do   discurso   fílmico.   

⟨A,   F,   LAST⟩,   onde:   
•A   =   {π0,π1,π2,π3,π4,π5,π’,π6,π7,π8}   

  •F(π1)   =   Kπ1   
F(π2)   =   Kπ2   
F(π3)   =   Kπ3   
F(π4)   =   Kπ4   
F(π5)   =   Kπ5   
F(π6)   =   Kπ6   
F(π7)   =   Kπ7   
F(π8)   =    Kπ8   

F(π0)   =   Paralelo(π1,π2)   ∧   Paralelo(π2,π3)   ∧   Paralelo(π3,π4)   
∧   Paralelo(π4,π5)   ∧   Paralelo(π5,π’)   

  F(π’)   =   Elabora�on(π6,π7)   ∧   Contrast(π7,π8)   
•LAST   =   π8   

No  início  da  fórmula  são  descritos  os  rótulos  do  conjunto   A  que  vão  de   π0  a  π8  mais                    

π’ ,  e  que  estão  incluídos  no  processo  de  interpretação  filme.   F  atribui  os  rótulos  entre π1  a   π8                   

respectivamente  às  ERDF  das  eventualidades  do  filme  que  vão  de   Kπ1  à   Kπ8 .  Além  delas,                 

também  atribui   π0   e   π’   às  estruturas  formadas  pelas  conexões  entre  os  segmentos,  de  modo                 

188  No   original:    π’   is   then   said   to   be   a   sub-constituent   of   the   hierarchically   superior   label   π   and   π’’   that   of   π’.     
189  No   original:    One   of   these   labels   within   the   discourse   structure   is   called   LAST,   since   it   is   the   label   which   has   
been   added   finally   to   the   logical   form.   However,   the   description   of   discourse   structure,   in   particular   of   verbal   
discourse,   is   in   most   cases   open-ended,   since   it   always   presents   extracts   from   a   dynamically   unfolding   discourse   
which   could   be   continued   at   any   time.   Film   discourse,   in   contrast,   is   a   temporally   delimited,   but   still   unfolding   
artefact.   Nevertheless,   the   analysis   can   only   take   in   to   account   film   extracts   connected   within   the   overall   text.     
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que   π0   marca  a  estrutura  geral  e   π’   marca  a  estrutura  com  os  segmentos  subordinados.  Neste                  

exemplo,  “a  descrição  determina  que  a  maioria  dos  rótulos  está  sujeita  a  relações  de   paralelo ,                 

mas  que  existe  ao  mesmo  tempo  uma  estrutura  hierárquica  que  subordina   πʹ  como  um  rótulo                 

elaborado   por   outros   rótulos”   (WILDFEUER,   2014,   p.   77,   tradução   e   grifo   nossos) .   190

π8  é  o  último  segmento  adicionado  à  essa  estrutura,   LAST .  Neste  exemplo,  o  rótulo  não                 

tem  a  função  de  completar  o  discurso,  apenas  marca  o  fim  do  extrato,  ou  trecho,  descrito.  A                   

separação  em  extratos  “é  resultado  da  divisão  do  discurso  abrangente  do  filme  em  pedaços                

que  podem  ser  claramente  manipulados”  (WILDFEUER,  2014,  p.  77)  e  a  representação  da               191

estrutura  do  discurso  “é  aberta  e  pode  ser  ampliada  por  outros  rótulos  e  suas  relações  que                  

seguem  o  conteúdo  marcado  com   π8 ”  (WILDFEUER,  2014,  p.  77) .  Assim,  podemos              192

considerar  que  o  conjunto   A  geralmente  consiste  em  mais  rótulos  que  os  representados,  ou                

seja,  “contém  o  número  total  de  rótulos  que  podem  ser  encontrados  para  os  vários  segmentos                 

discursivos   de   todo   o   filme”(WILDFEUER,   2014,   p.   78,   tradução   nossa)   .   193

O  esquema  de  representação  utilizado  por  Wildfeuer  (2014)  para  a  transcrição  da              

estrutura  de  representação  do  discurso  fílmico  segmentado  é  a  notação  de  caixa  de  ERD                194

estendida.  Nela,  a  estrutura  hierárquica  do  discurso  é  representada  descrevendo  a             

subordinação  e  as  dependências  dos  rótulos  dos  segmentos  e  delineando  as  diferentes  relações               

mantidas  entre  eles.  O  esquema  abaixo  foi  elaborado  por  Wildfeuer  (2014)  para  apresentar  a                

estrutura  de  representação  do  discurso  fílmico  segmentado  (ERDFS)  para  as  primeiras  oito              195

eventualidades  do  filme  “WORDS”,  as  mesmas  utilizadas  na  fórmula   ⟨A,  F,  LAST⟩  apresentada               

anteriormente  e  no  esquema  gráfico  simplificado  da  estrutura  discursiva  (Figura  45),  no  início               

do   capítulo.     

190  No   original:    the   description   determines   that   most   of   the   labels   are   subject   to   Parallel-relations,   but   that   there   
is   at   the   same   time   a   hierarchical   structure   that   subordinates   π0   as   a   label   which   is   elaborated   through   other   
labels.     
191  No   original:    is   simply   the   result   of   dividing   the   comprehensive   film   discourse   into   pieces   which   can   be   clearly   
handled.     
192  No   original:    is   an   open   one   which   could   be   extended   by   further   labels   and   their   relations   which   follow   the   
content   tagged   with   π8.   
193  No   original:    it   contains   the   total   number   of   labels   which   can   be   found   for   the   various   discourse   segments   of   
the   whole   film.   
194  Estrutura   de   Representação   do   Discurso   
195  O   estilo   de   escrita   da   estrutura   de   representação   do   discurso   segmentado   (ERDS)   foi   introduzido   por   Asher   e   
Lascarides   (2003).   



182   

Figura   50:   ERDFS   do   trecho   com   as   primeiras   oito   eventualidades   do   curta   “WORDS”   (2010) 

  
Fonte:   Wildfeuer   (2014)   

Esse  exemplo  concreto  de  estrutura  de  representação  do  discurso  fílmico  (ERDFS)             

segue  o  estilo  de  escrita  apresentado  na  Figura  49  em  que  combinamos  o  modo  de  transcrição                  

das  estruturas  de  representação  do  discurso  (ERDF)  das  eventualidades  e  a  ERDFS.  A               

diferença  entre  elas  é  que  agora  as  ERDF  são  apresentadas  como   Kπx .  No  estilo  anterior,  ao                  

invés  da  marcação   Kπx ,  os  rótulos  foram  atribuídos  diretamente  aos  quadros  das  ERDF               

descritos  dentro  da  ERDFS.  Portanto,  na  transcrição  concreta  da  forma  lógica  do  discurso,  a                

função   F  atribui  os  rótulos   πx  às  ERDF  marcadas  como   Kπx ,  numa  equação  descrita  dentro  da                  

ERDFS  como   πx  :  Kπx .  “Isso  evidencia  o  fato  de  que  cada  rótulo   πx  na  estrutura  está                   

relacionado  a  uma  ERD   Kπx  e  que  é  possível  representar  o  conteúdo  do  rótulo  específico  em                  

uma   estrutura   específica”   (WILDFEUER,   2014,   p.   78,   tradução   e   grifo   nossos) .     196

No  maior  quadro  da  ERDFS  apresentada,   π0  é  atribuído  à  ERD  estendida  que               

representa  a  estrutura  discursiva  do  extrato  fílmico  contendo  as  oito  eventualidades  iniciais  do               

curta  “WORDS”.  No  segundo  quadro,  temos  justamente  a  estrutura  ERD  que  descreve  a               

196  No   original:   “ It   gives   evidence   to   the   fact   that   every   label   πn   in   the   structure   is   related   to   a   DRS   Kπn   and   that   
it   is   possible   to   represent   the   content   of   the   particular   label   in   a   specific   structure”.     
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hierarquia,  as  dependências  e  as  relações  discursivas  dos  primeiros  segmentos  do  filme.  Na               

primeira  linha  desse  quadro  está  especificado  o  conjunto  de  rótulos   A  que  serão  descritos                

nessa  estrutura:   π1,  π2,  π3,  π4,  π5,  π’ .  Na  segunda  linha  há  as  funções   F  que  atribuem   π1  -   π5                      

às  ERDF   Kπ1  -   Kπ5 .  Nas  linhas  seguintes,  são  descritas  as  relações  discursivas  que  conectam                 

os  segmentos  do  filme.  As  5  primeiras  relações  discursivas  do  curta  são  de paralelo .  Na                 

última  relação  descrita  nesse  quadro,   paralelo (π5,π’) ,  a  relação  retórica  que  conecta   π5  à   π’  é                 

especificada.  Abaixo  desta  relação,  o  rótulo   π’  é  atribuído  através  da  função   F  à  uma  estrutura                  

ERD  estendida  na  qual  os  segmentos  subordinados   π6 ,   π7   e   π8  e  suas  relações  retóricas  são                  

descritos.  Ou  seja,   π’   é  uma  ERDFS  subconstituinte  de   π0 .  As  eventualidades  empacotadas               

em   π’  estão  conectadas  à   π5  pela  relação  de   paralelo .  O  conjunto  de  rótulos  de   π’  inclui   π6 ,                    

π7  e   π8 .  Esses  rótulos  são  atribuídos  respectivamente  às  ERDF   Kπ6 ,   Kπ7  e   Kπ8 .  Abaixo  das                  

funções  são  descritas  as  relações  de   elaboração  que  conecta   π6  à  π7 ,  e  de   contraste  que                  

conecta   π7  e   π8 .  À  medida  que  novas  eventualidades  são  adicionadas  ao  discurso,  a  estrutura                 

ERDFS  continua  a  se  estender  ou  é  dividida,  de  modo  que  cada  uma  contenha  extratos                 

fílmicos   completos.   

A  transcrição  da  estrutura  de  representação  do  discurso  segmentado,  ERDFS,  é  a              

última  etapa  do  método  de  análise  semântica  do  discurso  fílmico  proposto  pela  Teoria  de                

Representação  do  Discurso  Fílmico  Segmentado,  TRDFS  (WILDFEUER,  2014).  Através  da            

ERDFS,  estruturamos  os  segmentos  fílmicos  analisados  e  apontamos  as  relações  retóricas  que              

mantêm  coerência  à  estrutura  discursiva  do  filme.  Com  isso,  encerramos  a  apresentação  da               

TRDFS  e  das  duas  lógicas  que  a  embasam,  a  lógica  do  conteúdo  da  informação  e  a  lógica  do                    

empacotamento  de  informação  e  atualização  do  discurso  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003).  A              

seguir,  descrevemos  a  ERDFS  do  trecho  de  introdução  do  filme  “Ocupação  Mauá”  utilizando               

as   ERDF360   apresentadas   no   capítulo   anterior.   

3.5   A   Representação   do   Discurso   Segmentado   do   Filme   “Ocupação   Mauá”   

Neste  tópico,  apresentamos  a  estrutura  de  representação  do  discurso  fílmico            

segmentado,  ou  ERDFS  (WILDFEUER,  2014),  transcrita  para  o  trecho  de  introdução  do              

filme  360º  “Ocupação  Mauá”  (2018).  Nela,  descrevemos  a  forma  lógica  do  discurso  do  filme,                

demonstrando  a  estrutura  discursiva  formada  pelos  segmentos  fílmicos  e  pelas  relações             

retóricas  que  os  conectam.  Essa  descrição  é  feita,  principalmente,  a  partir  da  lógica  do                
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empacotamento  de  informação  e  atualização  do  discurso  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003)             

apresentadas   anteriormente.     

As  nove  eventualidades  que  compõem  o  trecho  de  introdução  do  filme  360º  são               

apresentadas  no  capítulo  2  juntamente  à  descrição  semântica  de  cada  uma  através  da  estrutura                

de   representação   do   discurso   fílmico   360º,   ou   ERDF360.     

Diferente  da  ERDF,  não  foi  necessário  adaptar  a  ERDFS  para  ser  utilizada  na  análise                

de  filmes  360º.  Mesmo  que  o  visitante  precise  explorar  o  ambiente  esférico  para  localizar  os                 

pontos  de  interesse  dos  segmentos  -  o  que  influencia,  principalmente,  a  inferência  das               

eventualidades  -,  uma  vez  que  já  tenha  realizado  essas  atividades,  a  interpretação  do  discurso                

segue  como  nos  filmes  convencionais.  À  medida  que  as  eventualidades  são  interpretadas,  são               

adicionadas  à  estrutura  discursiva  através  da  inferência  de  relações  retóricas.  Essas  relações              

conectam  os  segmentos  fílmicos  de  modo  que  haja  coerência.  É  um  processo  dinâmico  que  é                 

atualizado  constantemente  junto  à  progressão  do  filme.  Dessa  forma,  ao  incorporar  as              

ERDF360  como  segmentos  do  discurso,  a  ERDFS  pode  representar  a  descrição  semântica  da               

estrutura   do   discurso   em   filmes   esféricos.     

Com  o  que  já  inferimos  sobre  a  narrativa  e  o  contexto  semântico  do  filme  “Ocupação                 

Mauá”  até  a  nona  eventualidade  ( e π9 ),  e  também  com  o  conhecimento  prévio  que  possuímos                

sobre  o  que  constitui  introdução  e  título  em  filmes,  podemos  compreender  o  trecho  analisado                

no  capítulo  2  como  a  introdução  do  documentário  analisado.  Consideramos  esse  trecho  como               

um  extrato  do  filme,  um  segmento  maior  e  significativo.  Na  ERDFS,  esse  extrato  é  rotulado                 

como   π0 .  A  estrutura  do  discurso  de   π0  é  formada  pelas  nove  eventualidades  e  pelas  relações                  

retóricas   que   as   conectam,   todas   inferidas   ao   longo   da   interpretação   do   trecho   inicial   do   filme.     

Para  descrição  da  ERDFS  desse  extrato  de  filme  360º,  revisamos  as  ERDF360  das               

eventualidades  e  calculamos  as  relações  retóricas  que  podemos  inferir  para  conectá-las             

visando  conferir  sentido  e  coerência  à  estrutura   π0 .  Como  vimos  anteriormente,  as  relações               

discursivas  são  calculadas  e  validadas  com  os  axiomas  padrão  e  postulados  de  significados  de                

cada   uma.     

Optamos  por  apresentar  uma  descrição  breve  da  ERDFS  da  introdução  de             

“Ocupação  Mauá”.  Não  nos  aprofundaremos  num  detalhamento  de  todos  os  processos  de              

cálculo  e  validação  das  relações  retóricas  através  dos  axiomas  padrão  e  postulados  de               

significado,  pois  não  são  o  foco  deste  trabalho.  Consideramos  que  essa  etapa  final  da  análise,                 

mesmo  que  breve,  alinhada  às  etapas  anteriores,  contribui  para  a  compreensão  do  processo  de                
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transcrição  da  forma  lógica  de  filmes  convencionais  e  esféricos,  conforme  a  TRDFS              

(WILDFEUER,   2014).     

A  seguir  temos  uma  representação  gráfica  da  progressão  das  eventualidades  e  das              

relações  retóricas  que  compõem  o  segmento  de  introdução  do  filme.  A  estrutura  do  discurso                

desse   trecho   é   rotulada   como    π0.     

Figura   51:   Esquema   gráfico   simplificado   da   estrutura   discursiva   da   introdução   de   “Ocupação   Mauá”     

π0   
|   

π1   (eπ1    =    preparação)   
|   

resultado   
|   

π2   (eπ2    =    convocação)   
|   

contextualização   
|   

π3   (eπ3    =    lar)   
|   

  contextualização   
|   

π4   (eπ4    =    comunidade)   
|   

contraste   
|   

π5   (eπ5    =    preconceito)   
|   

contextualização   
|   
π’   

________________|________________   
|                                                                         |   

π6   (eπ6    =    imensidão)     -     Elaboração   -      π7   (eπ7    =    desigualdade)   
                                                       |   

                                                     paralelo   
                                                       |   

                                                      π8   (eπ8    =    desigualdade)   
                                                       |   

                                                       narração   
                                                       |   

                                                    π9   (eπ9    =    �tulo)   
  

Fonte:   Autor   
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A  relação  retórica  entre  o  primeiro  ( π1 )  e  o  segundo  ( π2 )  segmentos  é  de   resultado               

.  Dessa  forma,  inferimos  que  a   preparação  da  primeira  eventualidade  ( eπ1 )  resulta  (causa)               197

na   convocação  da  segunda  eventualidade  ( eπ2 ).  Podemos  perceber  que  além  da   preparação              

( eπ1 )  ser  cronologicamente  anterior  à   convocação   ( eπ2 ),   eπ1  também  precede   eπ2  na              

estrutura  do  discurso.  Há  uma  lacuna  espacial  e  temporal  entre  as  duas  eventualidades  pois                

representam  ambientes  e  momentos  diferentes,  de  modo  que  uma  não  sobrepõe  a  outra.  O                

efeito  de  causa  é  evidenciado  pelo  discurso  quando  após  o  término  da  contagem  regressiva                

representada  em   eπ1  somos  levados  ao  chamado  do  menino  em   eπ2 .  Portanto,  podemos               

perceber  que  as  eventualidades  não  se  desdobram  uma  na  outra,  mas  inferimos  que   eπ2  como                 

resultado   de    eπ1 .     

A  relação  entre  o  segundo  e  terceiro  segmento  é  de   contextualização .  Podemos              198

inferir  que  a  eventualidade   convocação   ( eπ2 )  enriquece  o  conteúdo  da  eventualidade   lar              

( eπ3 ).  O  depoimento  do  rapaz  em   eπ3   sobre  a  ocupação  como  seu   lar ,  nos  fornece                 

informações  circunstanciais  (sentimento  de  pertencimento,  infância  na  ocupação)  do  ambiente            

para   onde   somos   convocados   na   eventualidade   anterior,    eπ2 .     

Da  mesma  forma,  o  terceiro  e  quarto  segmentos  também  são  conectados  pela  relação               

de   contextualização .  A  eventualidade   comunidade  ( eπ4 )  fornece  mais  informações  do            

ambiente  e  das  circunstâncias  da  eventualidade  anterior,   lar  ( eπ3 ).  Os  referentes  discursivos              

das  modalidades  visual  e  auditiva  de   eπ4   se  combinam  para  representar  um  grupo  de  meninas                 

preparando  alimentos  em  uma  cozinha  comunitária  da  Ocupação  Mauá,  o   lar  na              

eventualidade  anterior  ( eπ3 ).  Assim,  percebemos  a  segunda  eventualidade  da  sequência  se             

sobrepondo   à   primeira.     

A  relação  entre  o  quarto  e  quinto  segmento  é  de   contraste .  Realizamos  essa               199

inferência  pois  as  eventualidades   comunidade   ( eπ4 )   e   preconceito   ( eπ5 ),  apesar  de  possuírem              

semelhanças  em  suas  estruturas,  correspondem  a  temas  contrastantes.  Ambas  representam            

ambientes  da  Ocupação  Mauá,  revelando  configurações  do  espaço,  moradores  e  as  relações              

que  possuem  com  a  ocupação,  porém  percebemos  um  distanciamento  semântico  entre  as              

eventualidades  inferidas,  o  que  leva  à  uma  mudança  de  tópico.  Enquanto   eπ4  fornece               

informações  sobre  a  Ocupação  Mauá  como  uma   comunidade ,  o  conteúdo  do  depoimento  do               

197   Apresentada   no   tópico   3.2.4   deste   trabalho.   
198   Apresentada   no   tópico   3.2.5   deste   trabalho.   
199   Apresentada   no   tópico   3.2.7   deste   trabalho.   
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homem  representado  em   eπ5  trata  do   preconceito   negativo  que  as  pessoas  de  fora  possuem                

sobre   a   ocupação.     

A  relação  entre  o  quinto  e  sexto  segmento  é  de   contextualização .  A  segunda               

eventualidade  da  sequência,   imensidão  ( eπ6 ),  fornece  informações  do  ambiente  e  das             

circunstâncias  da  eventualidade  anterior,   preconceito  ( eπ5 ),  que  enriquecem  a  descrição.  A             

apresentação  da   imensidão  ( eπ6 )  de  São  Paulo,  representada  pelas  imagens  aéreas  da  cidade  e                

pelo  texto  de  locução,  contextualizam  o  cenário  do   preconceito  em   eπ5  e,  por  isso,                

entendemos   que    eπ6    se   sobrepõe   à    eπ5.     

Na  representação  gráfica  das  estruturas,  o  quinto  segmento,   π5 ,  é  seguido  e              

conectado  ao  segmento  marcado  como   π’ .  O  rótulo   π’  marca  o  segmento  fílmico  que                

empacota  as  eventualidades  a  partir  de   eπ6  devido  à  subordinação  configurada  pela  relação               

retórica  de   elaboração  inferida  entre  a  sexta  ( eπ6 )  e  a  sétima  ( eπ7 )  eventualidades.  Dessa                200

forma,  entendemos  que  a  quinta  eventualidade  ( eπ5 )  é  contextualizado  por   π’ ,  esse  segmento               

maior  que  incorpora   eπ6  e   eπ7 .   π’   é  descrito  com  uma  nova  estrutura  ERD  estendida  inserida                  

na   ERDFS,   como   apresentamos   no   tópico   anterior.  

Inferimos  a  relação  de   elaboração  entre  a  eventualidade   imensidão  ( eπ6 )  e  a              

eventualidade   desigualdade  ( eπ7 )  pois  percebemos  que  a   eπ7   descreve   eπ6   com  mais              

detalhes.  São  dois  tópicos  distintos  sendo  que   eπ7   faz  parte  de   eπ6  e,  dessa  forma,  se  têm  um                    

maior  grau  de  detalhamento  do  conteúdo  apresentado.  É  essa  alteração  no  grau  da  descrição                

que  permite  a  inferência  de  uma  nova  eventualidade.  Ambas  as  eventualidades  descrevem  a               

cidade  de  São  Paulo  com  imagens  aéreas  e  texto  de  locução,  mas  o  detalhamento  sobre  a                  

desigualdade   de  condições  de  moradia  na  cidade,  fornecida  por   eπ7 ,  além  de  elaborar  a                

descrição   da    imensidão    fornecida   por    eπ6 ,   pode   ser   percebida   como   uma   nova   eventualidade.     

O  sétimo  e  oitavo  segmentos  são  conectados  pela  relação  retórica  de   paralelo .              201

Para  inferir  essa  relação,  percebemos  semelhanças  nas  estruturas  e  nos  tópicos  das              

eventualidades   eπ7   e   eπ8 .  Ambas  representam  o  tema   desigualdade  através  de  imagens              

aéreas  e  texto  de  locução  que  fornecem  informações  sobre  a  desigualdade  de  condições  de                

moradia  em  São  Paulo,  e  a  trilha  sonora  melancólica  potencializa  a  mensagem.  Essa  relação                

expressa   uma   sincronicidade   entre   os   dois   segmentos   fílmicos   conectados.     

200  Apresentada   no   tópico   3.2.2   deste   trabalho.   
201  Apresentada   no   tópico   3.2.6   deste   trabalho.   
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A  relação  que  conecta  o  oitavo  e  o  nono  segmentos  é  de   narração .  Dessa  forma,                 202

inferimos  que  a  oitava  eventualidade,   desigualdade  ( eπ8 ),  ocasionada  a  nona,  o   �tulo  ( eπ9 )               

do  filme  “Ocupação  Mauá”.  Essa  relação  é  sustentada  pois  percebemos  que   eπ8  e   eπ9  estão                 

organizadas  em  uma  continuidade  temporal  e  espacial.  Ambas  compartilham  a  locação  da              

área  externa  da  Ocupação  Mauá,  representada  em  imagem  aérea  no  nono  plano  360º  do  filme                 

e  também  têm  como  tema  geral  as  condições  de  moradia  em  São  Paulo:   eπ8  representa  a                  

desigualdade  que  há  em  São  Paulo  e   eπ9  apresenta  a  Ocupação  Mauá  como  um  ambiente  que                  

exemplifica  e  simboliza  essa  discrepância.  Isso  é  feito  através  dos  letterings  animados  com  o                

título  do  filme  que  se  sobrepõe  à  imagem  da  ocupação.  Além  disso,  a  nona  eventualidade  é                  

um  desdobramento  da  oitava  pois  são  percebidas  ocorrendo  ao  longo  da  mesma              

movimentação  de  câmera  para  cima,  ou  seja,  o  fim  da  oitava  eventualidade  é  diretamente                

sucedido   pelo   início   da   nona   havendo,   assim,   uma   sobreposição   temporal   e   espacial.   

Em  seguida,  temos  a  ERDFS  deste  mesmo  trecho  do  filme.  Na  estrutura              

descrevemos  a  forma  lógica  e  segmentada  do  discurso  do  filme  em  esquemas  ERD               

estendidos.  Para  isso,  especificamos  a  sequência  de  eventualidades  que  compõe  os  segmentos              

fílmicos  desse  extrato  (ou  trecho)  e  demonstramos  as  relações  retórica  que  as  estruturam  de                

maneira  coerente.  O  processo  de  transcrição  da  ERDF  é  discutido  em  detalhes  no  tópico                

anterior.   
    

202  Apresentada   no   tópico   3.2.1   deste   trabalho.   
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Figura   52:   ERDFS   do   trecho   de   introdução   do   filme   “Ocupação   Mauá”     

Fonte:   Autor   

Na  primeira  linha  do  maior  esquema  ERD  estendido  da  estrutura  de  representação  do               

discurso  segmentado  (ERDFS)  acima,  temos  o  rótulo  do  extrato  fílmico  transcrito  para  a               

forma  lógica,   π0 .  Na  segunda  linha  temos  a  função  que  atribui  o  rótulo   π0   ao  segundo                  

esquema  ERD  estendido.  Na  primeira  linha  do  segundo  esquema,  temos  a  especificação  dos               

segmentos  que  participam  dessa  estrutura:   π1,  π2 ,  π3 ,  π4 ,  π5   e  π’ .  Na  linha  seguinte,  os                 

rótulos  são  associados  às  estruturas  de  representação  do  discurso  fílmico  360º  (ERDF360)  das               

eventualidades  descritas  como   Kπx .  Por  exemplo,  a  função   π1  :  Kπ1  atribui  o  rótulo   π1   à                  

ERDF360  da  primeira  eventualidade  ( Kπ1 ),  e  assim  por  diante.  Apresentamos  as  ERDF360              

das   nove   primeiras   eventualidades   do   filme   360º   “Ocupação   Mauá”   no   capítulo   2.     

Na  segunda  linha  do  segundo  esquema  ERD  do  meio,  também  temos  a  especificação               

das  relações  retóricas  que  conectam  as  eventualidades.  A  função   resultado ( π1 ,  π2 )  demonstra              

que  a  relação  retórica  entre  o  primeiro  ( π1 )  e  segundo  ( π2 )  segmentos  do  filme  é  de                  

resultado .  As  demais  funções  operam  da  mesma  forma,  mostrando  que  as  relações  retóricas               

de    contextualização    e    contraste    conectam   as   próximas   eventualidades.     

π0   

π0:   

  

π1,   π2,   π3,   π4,   π5,   π’   

π1   :   Kπ1,   π2   :   Kπ2,   π3   :   Kπ3,   π4   :   Kπ4,   π5   :   Kπ5,     
  

resultado     ( π1 ,    π2 )   
contextualização     ( π2 ,    π3 )   
contextualização     ( π3 ,    π4 )   
contraste     ( π4 ,    π5 )   
contextualização     ( π5 ,    π’ )   

  
π’:   

  

π6,   π7,   π8,   π9   

π6   :   Kπ6,   π7   :   Kπ7,   π8   :   Kπ8,   π9   :   Kπ9     
  

elaboração     ( π6 ,    π7 )   
paralelo     ( π7 ,    π8 )   
narração     ( π8 ,    π9 )   
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A  última  relação  retórica  especificada  neste  segundo  esquema  ERD  estendido  é  a              

contextualização ( π5 ,  π’ ) .  Nela,  inferimos  a  relação  de   contextualização  entre  a  quinta             

eventualidade  ( π5 )  e  o  segmento  fílmico  subordinado   π’ .  Na  linha  seguinte  há  a  função  que                 203

associa   o   rótulo    π’    ao   terceiro   esquema   ERD   estendido   que   compõe   essa   ERDFS.   

Na  primeira  linha  do  terceiro  esquema  temos  os  rótulos  dos  segmentos  que  compõem               

o  extrato  subordinado   π’ :   π6 ,  π7 ,  π8  e  π9 .  Na  linha  seguinte  temos,  novamente,  as  funções                  

que  associam  os  rótulos  dos  segmentos  às  ERDF360.  Em  seguida,  temos  as  relações  retóricas                

mantidas  entres  as  eventualidades.  A  primeira  é   elaboração ( π6 ,  π7 ) ,  que  demonstra  que  a               

relação  de   elaboração  conecta  a  sexta  e  a  sétima  eventualidades.  A  relação  de   elaboração  é  o                  

motivo  pela  notação  desse  terceiro  esquema  ERD  estendido.  Em  seguida,  temos  as  relações               

retóricas   de    paralelo    e    narração .     

No  caso  de  uma  nova  eventualidade  inferida,  ela  seria  atribuída  como  segmento   π10               

e  acrescentada  a  última  linha  desse  terceiro  esquema  ERD  estendido.  Com  isso,  toda  a                

estrutura  seria  atualizada  de  modo  que  o  discurso  continue  o  mais  coerente  possível  para  o                 

interpretante.  Esse  processo  se  repete  para  qualquer  nova  eventualidade  que  vai  sendo              

incorporada   ao   discurso.   

Assim  encerramos  a  transcrição  semântica  da  estrutura  discursiva  do  trecho  de             

introdução  do  filme  360º  “Ocupação  Mauá”  a  partir  da  Teoria  de  Representação  do  Discurso                

Fílmico  Segmentado,  TRDFS  (WILDFEUER,  2014)  e  da  semântica  do  discurso            

((BATEMAN,   2016)).   A   seguir,   apresentamos   as   considerações   finais   deste   trabalho.     

203  A   relação   de   elaboração   entre   duas   eventualidades   demonstra   que   elas   podem   ser   processadas   como   um   único   
segmento   subordinado   que   se   relaciona   com   a   eventualidade   anterior.     
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CONSIDERAÇÕES   FINAIS:   RECURSOS   PARA   ORIENTAÇÃO   ESPACIAL     

Neste  trabalho,  utilizamos  as  referências  teórico  conceituais,  a  adaptação  e  ampliação             

da  metodologia  de  análise  da  Teoria  da  Representação  do  Discurso  Fílmico  Segmentado  de               

Wildfeuer  (2014),  desenvolvemos  um  sistema  de  transcrição  para  filmes  360º  e  analisamos  o               

trecho  de  introdução  do  filme  360º  “Ocupação  Mauá”  por  meio  da  sua  forma  lógica.  O                 

objetivo  geral  desta  pesquisa  é  contribuir  para  a  reflexão  sobre  como  sentidos  são  produzidos                

na   produção   e   interpretação   de   filmes   360º.   

Para  propormos  a  metodologia  de  análise  das  Estruturas  de  Representação  do  Discurso              

Fílmico  360º  (ERDF360)  nos  embasamos  também  na  sociossemiótica  (HALLIDAY,  1978,            

1985,  1994),  nos  estudos  em  multimodalidade  (KRESS  e  van  LEEUWEN,  1996,  2001,  2006;               

NOVELLINO,  2011;  JEWITT,  BEZEMER  e  O’HALLORAN,  2016),  na  semântica  do            

discurso  multimodal  (BATEMAN,  2016)  e  na  teorias  de  Representação  do  Discurso             

Segmentado,  ou  TRDS  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003).  Esse  conjunto  de  estudos  nos              

possibilitou  compreender  maneiras  pelas  quais  podemos  analisar  a  produção  de  sentido  ao              

inferir  os  segmentos  discursivos  dos  filmes  convencionais  e  demais  artefatos  e  performances              

multimodais   dinâmicos.     

As  Estruturas  de  Representação  do  Discurso  Fílmico  360º  (ou  ERDF360)  dos             

primeiros  segmentos  do  filme  “Ocupação  Mauá”  possibilitaram  a  análise  das  eventualidades  e              

das  composições  audiovisuais  esféricas  dos  planos  e,  a  partir  desse  estudo,  pudemos              

investigar  e  refletir  sobre  as  técnicas  e  estratégias  de  orientação  espacial  utilizadas  neste  filme                

360º.     

As  equações  lógicas  e  os  componentes  discursivos  listados  nas  ERDF360  nos             

permitiram  calcular  as  possibilidades  de  orientação  espacial  que  podem  ser  executadas  pelo              

visitante  durante  a  visualização  dos  segmentos  fílmicos.  Classificamos  os  principais  recursos             

para  orientação  espacial  percebidos  nas  ERDF360  como  referentes  de  navegação  e             

sistematizamos  as  possibilidades  de  orientação  espacial  promovidas  pela  interação  desses            

referentes  em  equações  lógicas  da  navegação.  Além  disso,  as  Equações  de  Navegação              

Preferidas  (ou  ENPs)  dos  segmentos  fílmicos  revelaram  os  fluxos  de  navegação  preferidos              

durante  a  interpretação  do  filme,  especificando  os  possíveis  pontos  de  entrada,  saída  e               

interesse   de   cada   eventualidade.     
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Dessa  forma,  foi  possível  identificar  e  refletir  sobre  o  uso  e  a  combinação  de  recursos                 

e  modos  semióticos  nas  composições  esféricas  para  direcionar  a  atenção  em  filmes  360º.  As                

principais  técnicas  e  estratégias  para  orientação  espacial  em  vídeo  360º  identificadas  a  partir               

desta   investigação   foram:   

● Uso   de   elementos   gráficos   animados;     

● Edição   Experiencial   Probabilística   (ou   EEP);   

● Uso   de   figuras   humanas   e   suas   ações   (movimentos,   olhares   e   falas);   

● Uso   de   locações   pequenas   ou   complexas;   

● Trechos   de   fala   e   efeitos   sonoros;   

● Composição   fotográfica   360º;   

● Movimento   de   câmera;  

● Iluminação   de   cena;   

● Padrões   de   composição   360º;   

Elementos  gráficos  animados  podem  ser  utilizados  de  diferentes  maneiras  para  manter             

a  atenção  do  visitante  em  um  ponto  específico  ou  para  guiá-lo  ao  ponto  de  interesse  da  cena.                   

No  filme,  percebemos  que  uso  do  contador  regressivo  no  primeiro  plano,  e  um   lettering  com                 

o  título  do  filme  no  nono  plano  podem  manter  a  atenção  do  visitante  na  direção  em  que  são                    

percebidos.  Também  há  a  possibilidade  de  utilizar  outros  elementos  gráficos  animados  para              

indicar  o  ponto  de  interesse  em  outra  direção.  Isso  pode  ser  feito  com  setas,  linhas,  formas                  

geométricas,  textos  verbais,  camadas  de  coloração  dentre  outros.  A  atração  para  elementos              

gráficos  é  potencializada  com  a  sua  a  proeminência  na  composição  visual  esférica.  Isso  pode                

ser  feito  com  posicionamento  dos  elementos  gráficos  de  forma  que  sejam  percebidos  como               

estando  próximos  do  visitante.  Cores  contrastantes  com  o  fundo  no  qual  os  elementos  gráficos                

são   inseridos   também   contribuem   para   a   proeminência   desses   componentes.   

A  Edição  Experiencial  Probabilística  (ou  EEP)  (BRILLHART,  2016)  é  um  modelo  de              

edição  de  vídeos  360º  que  sugere  posicionar  o  ponto  de  interesse  de  uma  cena  na  mesma                  

direção  que  o  ponto  de  interesse  da  cena  anterior,  de  modo  que  tenham  a  mesma  posição  no                   

momento  da  transição.  Trata-se  de  um  reposicionamento  de  toda  a  composição  visual  do               

plano  360º  para  alinhar  os  pontos  de  entrada  e  saída  de  cada  cena.  Isso  pode  oferecer  um                   

fluxo  de  navegação  mais  agradável  para  o  visitante,  evitando  que  ele  precise  explorar  todo  o                 

ambiente  a  cada  corte  do  filme.  Percebemos  que  a  maioria  das  transições  do  trecho  inicial  de                  
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“Ocupação  Mauá”  configuram  a  técnica  de  EEP.  Alguns  segmentos  fílmicos  demonstram             

orientar  a  atenção  para  diferentes  direções,  nestes  casos  dificilmente  o  visitante  perceberia  o               

ponto   de   interesse   da   cena   seguinte   logo   após   a   transição.   

As  figuras  humanas  e  as  ações  executadas  por  elas  são  os  componentes  visuais  com                

maior  potencial  para  atrair  e  direcionar  a  atenção  do  visitante  (GÖDDE  et  al.,  2018,                

BRILLHART,  2016).  Em  uma  cena  360º  com  apenas  uma  pessoa,  há  grande  chances  que  o                 

visitante  seja  atraído  para  o  ponto  onde  ela  está.  Quanto  mais  próxima  a  pessoa  estiver  da                  

câmera,  menor  será  a  distância  social  entre  o  visitante  e  a  personagem  e,  assim,  maior  será  a                   

proeminência  da  figura  humana  (KRESS  e  VAN  LEEUWEN,  2006;  NOVELLINO,  2011).  É              

um  efeito  semelhante  ao  plano  cinematográfico   close  em  vídeos  convencionais,  que             204

direciona  a  atenção  do  espectador  para  o  rosto  de  forma  que  seja  possível  perceber  o  estado                  

emocional   da   pessoa   representada   na   cena.     

Podemos  utilizar  a  figura  humana  para  manter  a  atenção  do  visitante  em  uma               

determinada  direção  ou  para  direcioná-lo  pelo  ambiente  esférico.  O  contato  visual  com  a               

pessoa  na  cena,  que  é  estabelecido  quando  ela  olha  em  direção  a  câmera,  pode  manter  a                  

atenção  do  visitante  em  direção  a  ela  (GÖDDE  et  al.,  2018).  Esse  efeito  é  potencializado                 

quando  a  pessoa  fala  para  o  visitante.  As  ações  da  figura  humana  na  cena  podem  ser  utilizadas                   

para  direcionar  a  atenção  para  outros  pontos  do  ambiente.  Alguns  exemplos  são  as  ações  de                 

olhar  para  o  lado,  apontar  para  uma  direção,  gesticular,  andar  pelo  cenário  e  até  mesmo                 

sugerir  verbalmente  ao  visitante  que  ele  olhe  para  algum  lugar.  Podemos  considerar  que  a                

pessoa   em   uma   cena   360º   pode   atuar   como   um   guia,   direto   ou   indireto,   do   visitante.   

A  escolha  das  locações  das  cenas  360º  também  pode  ser  uma  estratégia  de  orientação                

espacial  do  visitante.  Como  identificamos  em  alguns  dos  segmentos  fílmicos  analisados,  os              

cenários  pequenos  e  fechados,  como  cômodos  internos  ou  áreas  externas  estreitas,  podem              

orientar  o  visitante  a  explorar  todo  o  ambiente  esférico  a  fim  de  identificar  onde  ele  está.  Para                   

isso,  é  indispensável  considerar  a  Fase  de  Orientação  (GÖDDE  et  al.,  2018),  que  prevê  ao                 

menos  17  segundos  de  duração  para  que  o  visitante  consiga  explorar  uma  cena  esférica  e                 

identificar  os  pontos  de  interesse.  Quanto  mais  complexa  for  a  composição  visual,  o  que                

geralmente  é  o  caso  dos  ambientes  pequenos,  maior  deve  ser  o  tempo  para  a  Fase  de                  

Orientação.  Locações  amplas,  que  sejam  simples  e  vazias,  podem  ser  utilizadas  com  o  efeito                

204  O   close   é   um   tipo   de   enquadramento   cinematográfico   em   que   uma   parte   do   personagem   é   mostrado   de   perto,   
preenchendo   toda   a   tela.   
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contrário.  Elas  podem  contribuir  para  que  o  visitante  identifique  rapidamente  o(s)  ponto(s)  de               

interesse   da   cena   e   mantenha   sua   atenção   nele(s).   

Com  a  análise,  também  percebemos  que  mesmo  em  filmes  360º  sem  o  recurso  de                

áudio  espacial ,  as  falas,  locuções  e  efeitos  sonoros  ainda  podem  ser  utilizados  para               205

orientação  espacial  do  visitante.  Ao  escutarmos  algum  som  sem  ter  percebido  sua  fonte  de                

origem  na  composição  visual  da  cena,  podemos  ser  orientados  a  explorar  o  ambiente  esférico                

em  sua  busca,  como  se  fosse  uma  indicação  para  localizar  o  ponto  de  interesse.  Por  exemplo,                  

ao  escutarmos  a  fala  de  uma  pessoa,  podemos  ser  orientados  a  buscar  onde  ela  está.  Quando  o                   

som  e  a  sua  fonte  de  origem  são  percebidos  e  associados,  podemos  ser  orientados  a  manter  a                   

nossa  atenção  no  ponto  onde  está  o  componente  visual.  Um  exemplo  disso  é  o  contador                 

regressivo  animado  e  o  efeito  sonoro  da  contagem  da  primeira  cena  do  filme  que  podem  nos                  

orientar  a  permanecer  observando  a  contagem  regressiva.  Comandos  verbais  também  podem             

nos  orientar.A  fala  “Aqui  embaixo.  Desce!”  do  menino  no  segundo  plano  do  filme  é  um                 

exemplo  de  comando  verbal  que  pode  direcionar  a  atenção  do  visitante  para  a  região  inferior                 

da   composição   visual.     

A  composição  fotográfica  360º,  ou  fotografia  360º,  é  outro  recurso  que  pode  ser               

utilizado  em  vídeos  360º  para  direcionar  a  atenção  do  visitante.  Através  do  planejamento  da                

composição  visual  esférica,  que  é  realizado  principalmente  no  momento  do  posicionamento             

da  câmera  360º  e  dos  objetos  em  cena,  podemos  indicar  quais  são  os  elementos  visuais                 

proeminentes,  sejam  figuras  humanas  ou  objetos.  O  posicionamento,  tanto  da  câmera  quanto              

dos  elementos  de  cena,  é  o  que  determina  quais  serão  as  dimensões,  distâncias  e                

posicionamento   dos   componentes   visuais   na   composição   do   plano   360º.     

Referentes  visuais  percebidos  como  maiores  e  mais  próximos  da  câmera  tendem  a              

atrair  mais  atenção  do  que  objetos  distantes  e  menores  (GÖDDE  et  al.,  2018).  Componentes                

com  dimensões  que  ultrapassam  uma  única  direção  podem  guiar  o  visitante  para  as  outras                

partes  do  ambiente.  Vale  ressaltar  que  uma  composição  visual  esférica  com  muitos  elementos               

possuem  maior  densidade  espacial,  o  que  torna  o  plano  complexo  e  provavelmente  mais               

difícil  de  ter  seus  pontos  de  interesse  percebidos  pelo  visitante  (GÖDDE  et  al.,  2018).                

Portanto,  quando  o  objetivo  de  um  realizador  de  filmes  360º  é  direcionar  o  espectador  para                 

205  O   recurso   de   áudio   espacial   permite   que   os   sons   dos   filmes   360º   tenham   a   propagação   fixada   em   pontos   
específicos   do   ambiente   esférico,   assim   como   as   imagens.     
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um  ponto  específico  em  um  plano,  ele  deve  considerar  que  quanto  menor  a  densidade  espacial                 

na   cena,   maiores   as   chances   do   visitante   perceber   esse   ponto   de   interesse.   

Em  relação  ao  tempo  adequado  para  a  exploração  dos  planos  360º,  ou  para  a  fase  de                  

orientação  do  visitante,  é  necessário  pelo  menos  17  segundos  (GÖDDE  et  al.,  2018).  Pode                

ainda  haver  necessidade  de  uma  duração  superior  a  depender  da  complexidade  da  composição               

visual.  Cenas  360º  com  alta  densidade  espacial  podem  exigir  até  40  segundos  para  a  fase  de                  

orientação   (GÖDDE   et   al.,   2018).   

Os  movimentos  de  câmera  são  recursos  que  podem  ser  combinados  à  fotografia  360º               

para  potencializar  a  orientação  espacial  nos  planos  esféricos.  Identificamos  esse  recurso  nos              

planos  aéreos  do  final  do  trecho  de  introdução  do  filme  “Ocupação  Mauá”.  Os  movimentos                

percebidos  foram  de  o   travelling   horizontal  -  quando  a  câmera  se  move  horizontalmente  para                

alguma  direção  -  e  de  elevação  -  quando  a  câmera  se  move  verticalmente  para  cima.  Ambos                  

configuram  um  deslocamento  da  câmera  pela  locação,  o  primeiro  na  horizontal  e  o  segundo                

na   vertical.     

O  movimento  de   travelling   horizontal  conduz  a  câmera  para  um  determinado  sentido              

do  horizonte  no  ambiente  esférico.  Esse  movimento  pode  ser  percebido  de  diferentes              

maneiras  pelo  visitante,  a  depender  da  direção  que  estiver  observando.  Se  o  movimento  de                

câmera  for  no  sentido  da  Direção  Norte,  o  observador  irá  perceber  o  movimento  nas  direções                 

Leste  e  Oeste  como   travelling  lateral,  na  Direção  Sul  como  movimento  de  afastamento  e  na                 

DN  como   travelling  frontal.  Há  grandes  chances  do  visitante  ser  direcionado  para  a  direção                

para  onde  a  câmera  se  move  (GÖDDE  et  al.,  2018).  Assim,  um  movimento  para  a  Direção                  

Norte   pode   orientar   o   visitante   para   ela.     

Também  há  a  possibilidade  do  movimento  de  câmera  ser  utilizado  em  um  plano  360º                

para  direcionar  o  visitante  para  o  sentido  oposto  da  movimentação,  de  maneira  que  ele               

observe  de  onde  está  sendo  afastado.  Isso  pode  ser  realizado  quando  não  há  pontos  de                 

interesse  na  direção  para  onde  o  movimento  de  câmera  segue.  O  movimentos  de  elevação  de                 

câmera  identificados  na  análise  são  exemplos  dessa  configuração.  Como  a  Direção  Teto              

estava  preenchida  apenas  com  o  céu  azul,  entendemos  que  o  visitante  pode  ser  orientado  para                 

a   Direção   Piso,   onde   os   componentes   visuais   com   maior   proeminência   podem   ser   percebidos.   

Uma  terceira  possibilidade  do  movimento  de  câmera  é  direcionar  o  visitante  para  uma               

das  direções  entre  o  sentido  do  movimento  e  o  sentido  oposto.  Isso  pode  ser  feito  ao                  

posicionarmos  estrategicamente  um  componente  visual  que  atravessará  diferentes  direções           
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por  conta  do  movimento  da  câmera.  Por  exemplo,  com  o  movimento  de  câmera  no  sentido  da                  

DN,  um  componente  visual  proeminente  relativamente  próximo  à  câmera  e  que  estiver              

posicionado  na  lateral  esquerda  do  quadro  de  direção  no  início,  passará  para  a  DO  com  a                  

progressão  do  plano.  Caso  o  movimento  continue  por  mais  tempo,  esse  mesmo  componente               

pode  passar  também  para  a  DS.  Se  o  visitante  estiver  observando  esse  componente  que  se                 

movimenta  durante  a  visualização  do  plano,  ele  pode  ser  direcionado  por  entre  a  DN,  DO  e                  

DS.   

A  iluminação  de  cena,  natural  ou  artificial,  é  outro  recurso  que  pode  ser  combinado  à                 

fotografia  360º  para  orientar  a  atenção  do  visitante.  As  direções  bem  iluminadas  da               

composição  visual  esférica  podem  ser  melhor  observadas  pelo  visitante  e  atrair  mais  atenção,              

enquanto  as  mal  iluminadas  podem  ser  mais  difíceis  de  serem  exploradas.  É  importante  levar                

isso  em  conta  no  momento  da  captação,  principalmente  em  ambientes  externos  com              

iluminação  natural.  Se  o  ponto  de  interesse  relevante  para  a  narrativa  do  filme  estiver  na                 

sombra  ou  em  contraluz,  ele  pode  ser  percebido  como  possuindo  menor  proeminência  do  que                

outros  componentes  iluminados  diretamente.  Além  disso,  com  a  iluminação  do  cenário             

também  podemos  destacar  componentes  visuais  específicos  no  plano,  criando  um  efeito  de              

contraste   e   tridimensionalidade   entre   ele   e   o   restante   da   composição   esférica.     

A  adoção  de  padrões  audiovisuais  recorrentes  nas  composições  esféricas  de  um  filme              

360º  também  pode  ser  utilizada  como  uma  estratégia  para  orientação  espacial  do  visitante.  A                

recorrência  de  certas  configurações  estruturais  nos  segmentos  fílmicos  podem,  de  certa  forma,              

ensinar  o  visitante  a  navegar  pelo  filme.  Identificamos  um  padrão  composicional  em  algumas               

das  estruturas  de  representação  do  discurso  360º  (ERDF360)  da  introdução  do  filme              

“Ocupação  Mauá”.  As  composições  audiovisuais  esféricas  do  terceiro  ( eπ3 )  e  quinto             

segmento  ( eπ5 )  representam  um  depoimento  e  uma  figura  humana  posicionada  na  DN,  a  uns                

dois  metros  de  distância  da  câmera,  falando  e  olhando  para  ela,  em  um  cômodo  pequeno  que                  

parece  ser  o  local  onde  vivem.  A  semelhança  na  composição  desses  dois  segmentos  pode  nos                 

indicar  que  nos  próximos  depoimentos  do  filme  as  pessoas  que  falam  podem  estar               

posicionadas  na  DN.  De  fato,  a  recorrência  desse  padrão  pode  ser  percebida  em  todos  os                 

depoimentos  do  filme.  Assim,  esse  padrão  nas  composições  esféricas  dos  planos  com              

depoimento  demonstram  que  podemos  navegar  para  a  DN  para  ver  a  pessoa  que  está  falando.                 

Isso   pode   tornar   a   experiência   do   visitante   mais   intuitiva   e   natural.   



197   

Esse  padrão  de  pessoas  posicionadas  na  DN  vai  além  dos  segmentos  fílmicos  com               

depoimentos.  Ainda  no  trecho  de  introdução  do  filme  “Ocupação  Mauá”  é  possível  notar  que                

em  todos  os  planos  onde  há  figura  humana,  ela  ou  elas  estão  posicionadas  principalmente  na                 

DN.  No  início  do  segundo  segmento  ( eπ2 )  fílmico,  o  garoto  está  posicionada  na  DN.  No                

quarto  segmento  fílmico  ( eπ4 ),  o  grupo  de  meninas  cozinhando  está  distribuído  entre  a  DO,                

DN  e  DL,  mas  as  meninas  mais  próximas  da  câmera,  e  a  menina  que  fala  mais  alto,  estão                    

justamente  na  DN.  Ao  longo  do  filme,  este  padrão  se  repete.  A  estrutura  do  filme  pode  indicar                   

ao  espectador  que  os  pontos  de  interesse  dos  segmentos  podem  ser  percebidos  principalmente               

na  DN.  Assim,  quando  o  visitante  estiver  perdido  pelo  ambiente  esférico,  uma  alternativa  será                

se   reorientar   para   a   DN   para   retomar   à   interpretação   do   filme.   

Esse  conjunto  de  recursos  identificados  pode  ser  utilizado  de  diversas  maneiras  em              

filmes  360º  para  guiar  a  atenção  do  visitante.  Conhecê-los  também  pode  oferecer  inúmeras               

possibilidades  de  inovação  para  o  processo  de  produção  e  de  interpretação  de  conteúdos               

audiovisuais   esféricos.   

A  análise  realizada  neste  trabalho  também  demonstrou  que  em  alguns  segmentos             

fílmicos  360º,  para  inferimos  as  eventualidades,  as  locações  e  até  mesmo  componentes  visuais               

com  grandes  dimensões,  precisamos  navegar  pelo  ambiente  esférico  para  perceber  e             

relacionar  determinados  referentes  discursivos.  Isso  evidencia  a  necessidade  da  atividade  de             

navegação  espacial  pelo  visitante  e  sustenta  o  argumento  de  que  realizadores  de  filmes  360º                

devem  considerar  a  importância  da  orientação  espacial  na  visualização  de  seus  filmes,              

utilizando   técnicas   e   estratégias   para   guiar   a   atenção   do   visitante   para   os   pontos   de   interesse.     

Se  os  recursos  utilizados  pelos  realizadores  na  criação  de  filmes  360º  não              

considerarem  a  orientação  espacial,  é  possível  que  o  visitante  não  encontre  nas  composições               

audiovisuais  informações  para  inferir  para  onde  direcionar  a  atenção  e  porque  explorar  o               

ambiente.  Dito  de  outro  modo,  o  visitante  pode  não  conseguir  notar  e  relacionar  os  referentes                 

discursivos  necessários  para  criar  coerência  na  estrutura  narrativa  inferida.  Isso  desmotiva  a              

navegação   do   visitante   pelo   filme   e   pode   resultar   em   uma   experiência   desagradável.     

A  análise  da  forma  lógica  do  discurso  do  filme  360º  “Ocupação  Mauá”  também  nos                

permitiu  perceber  a  proeminência  dos  depoimentos  e  da  narração  em  suas  eventualidades.  O               

sequenciamento  significativo  de  trechos  de  depoimentos  de  personagens  combinados  com            

imagens   in  loco  relacionados  ao  que  é  dito,  a  locução  em   off   para  narração,  e  a  trilha  sonora                    

são  alguns  dos  vários  recursos  do  gênero  documentário  para  contar  histórias  (NICHOLS,              



198   

2005).  A  combinação  desses  recursos  permitem  diversas  possibilidades  para  apresentar  um             

conteúdo,   fazer   conexões,   contextualizações,   reflexões   e/ou   argumentos.     

A  semântica  do  discurso  multimodal  (BATEMAN,  2016)  e  as  teorias  de             

Representação  do  Discurso  Segmentado,  TRDS  (ASHER  e  LASCARIDES,  2003),  e  de             

Representação  do  Discurso  Fílmico  Segmentado,  TRDFS  (WILDFEUER,  2014),  nos           

ofereceram  um  novo  entendimento  da  interpretação  de  artefatos  multimodais  dinâmicos            

através  das  qualidades  textuais  de  estrutura  e  coerência  que  possuem.  Podemos  analisar  como               

construímos  os  sentidos  dinâmicos  do  discurso  e  como  nosso  processo  interpretativo  é              

orientado   e   restringido   ao   longo   da   progressão   das   eventualidades.     

Dessa  forma,  esses  trabalhos  nos  permitiram  propor  uma  abordagem  diferente  para  a              

investigação  das  implicações  dos  recursos  e  modos  semióticos  acionados  e  combinados  nos              

filmes  360º.  Através  dessa  abordagem,  foi  possível  computar  e  refletir  como  os  referentes               

discursivos,  distribuídos  pelos  diferentes  ambientes  esféricos,  são  percebidos  e  relacionados            

para   participar   das   inferência   dos   fluxos   de   orientação   espacial   e   das   eventualidades.     

Consideramos  que  a  abordagem  da  semântica  do  discurso  possui  potencial  para  ser              

utilizada  na  análise  de  diferentes  tipos  e  gêneros  de  filmes  e  demais  artefatos  multimodais  e,                 

até  mesmo,  nas  tarefas  de  programação  de  inteligências  artificiais  para  interpretação  e  análise               

de   obras   audiovisuais.   
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