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a revista lettering

letíCia maria P. Costa

A Revista Lettering é uma publicação 
especializada em Comunicação & Negócios 
com foco no mercado empresarial do Vale 
do Paraíba. Parte de uma iniciativa que 
visa a promover o setor da propaganda, 
do jornalismo, da comunicação corporativa 
e de eventos da região; ela completou no 
mês de setembro de 2013 dois anos de 
atividades, firmando-se como referência 
neste segmento e com perspectivas de 
expansão para outros mercados.

O projeto como um todo (adiante 
serão apresentadas as outras iniciativas 
que integram a proposta) tem o objetivo 
de promover ações de aproximação do 
público leitor (empresários e profissionais 
liberais que querem entender melhor os 
meandros da Comunicação e do Marketing 
para alavancar os seus negócios) com o 
anunciante (fornecedores da área como 
agências, gráficas, veículos, empresas de 
eventos, dentre outros). 

Para tanto, as reportagens da Revista 
Lettering abordam temas do cotidiano das 
empresas que, de uma forma ou de outra, 
são levadas a lançar mão de estratégias de 
Comunicação. A intenção é sempre que 
possível ouvir profissionais das diferentes 
áreas comunicacionais como fonte de 
informação, tornando-se conhecidos e, 
dessa forma, referência para o público leitor.

O projeto gráfico da Revista Lettering 
segue também uma linha de valorização 
do design como importante ferramenta de 
Comunicação, por meio da utilização de 
cores e formas clean, fotografias conceituais 
e ilustrações inteligentes, que objetivam 
aguçar a curiosidade e a admiração por 
parte do público-alvo. Um dos pontos fortes 
nesse sentido, por exemplo, é o design das 
capas: não utilizar manchetes tem sido uma 
maneira de valorizar o trabalho fotográfico, 
tendo em vista que qualquer tipo de imagem 
é Comunicação.

Naturalmente, por tratar da interface 
da Comunicação com os mais variados 
tipos de negócios, a Revista Lettering tem 
um outro público que, embora não seja o 
seu target, é igualmente importante para 
o desenvolvimento e sedimentação da 
publicação no mercado: profissionais e 
estudantes de Comunicação.

Dessa forma, além de sua distribuição 
(gratuita) contemplar a rede do mercado 
corporativo da região, é também destinada 
a agências de publicidade, assessorias de 
comunicação, empresas de eventos e setores 
internos de Marketing  das empresas.

O resultado é uma aceitação considerável 
junto a esse mercado segmentado, o que 
contribui para que sua repercussão chegue 
a novas empresas pelas redes sociais (a 

texto
Texto sobre a Revista Lettering, publicação especializada em Comunicação & Negócios 

com foco no mercado empresarial do Vale do Paraíba. Parte de uma iniciativa que visa a 
promover o setor da propaganda, do jornalismo, da comunicação corporativa e de eventos 
da região. 
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página do facebook da Revista Lettering 
tem 1.670 opções de curtir, sem nenhuma 
ação estratégica)  e também pelo contato 
corpo a corpo.

outras iniCiativas
 O projeto Lettering abarca outras 

iniciativas que, juntas, corroboram com 
a sua missão de fortalecer o mercado da 
Comunicação regional.

O Prêmio Lettering de Comunicação 
é uma das maiores expressões dessa 
proposta. Realizado anualmente (sendo a 
primeira edição realizada em maio de 2012 
e a segunda em junho de 2013), é a maior 
premiação da categoria realizada na região 
e uma das maiores do Estado de São Paulo, 
tanto pelo número de trabalhos inscritos 
quanto pelo público presente no evento.

Em 2012, cerca de 400 pessoas 
acompanharam a entrega dos troféus aos 
vencedores, num total de 24 categorias 
distribuídas em cinco grandes áreas da 
Comunicação (Comunicação de Massa, 
Comunicação Promocional, Comunicação 
Digital, Comunicação Alternativa, 
Comunicação Dirigida e Comunicação 
Integrada).

Com o tema Fim do Mundo (uma alusão 
à profecia Maia de que o mundo acabaria no 
dia 21 de dezembro de 2012), a premiação 
daquele ano foi realizada em São José dos 
Campos e considerada um marco para o 
mercado regional.

O Prêmio Lettering 2013, com o tema 
Música, superou o do ano anterior, com um 
público 50% maior e 30% a mais de inscritos 
em relação à primeira premiação: mais de 
600 pessoas se reuniram em Taubaté para 
acompanhar a entrega dos trofeus acerca de 
30 empresas e profissionais, em categorias 
divididas nas grandes áreas contempladas 
pelo prêmio e com uma categoria a mais, 
específica para estudantes.

Como forma de refletir sobre os aspectos 
da premiação (também tendo em vista a 
valorização do mercado da Comunicação 
no Vale do Paraíba), foi realizado, no SESC 
de São José dos Campos, o primeiro Fórum 
de Especialistas do Prêmio Lettering - um 

encontro dos profissionais e de empresas 
que participaram, direta ou indiretamente, 
da segunda edição do prêmio.

Na ocasião, foram apresentados e 
discutidos os principais aspectos da edição 
de 2013, com a apresentação dos critérios 
e algumas devolutivas dos jurados. Também 
foram entregues certificados aos segundos 
e terceiros lugares.

 os desafios da lettering
Sobreviver ao mercado editorial no Vale 

do Paraíba é, sem sombra de dúvidas, o 
maior desafio não somente da Lettering 
mas de todos os outros títulos impressos 
que circulam pela região. 

Sustentada com a verba dos anunciantes 
– em sua grande maioria agências de 
publicidade do Vale do Paraíba (pelo 
princípio que norteia a revista, não são 
aceitos anúncios de agências e outros 
fornecedores de Comunicação de fora 
da região) – a Revista Lettering inicia o 
seu terceiro ano graças à colaboração de 
repórteres, designers, webdesigners e 
fotógrafos e à parceria com a empresa que a 
imprime – a Resolução Indústria Gráfica – e 
com agência digital Phocus Interact, que dá 
o suporte para a versão on-line e iPad.

Em busca da sustentabilidade do 
projeto iniciou-se em outubro de 2013, um 
programa de assinaturas que contempla, 
além da comodidade de se receber a 
revista em casa, conteúdos exclusivos para 
assinantes (podcasts, making-ofs, brindes 
etc).

Embora a Revista Lettering tenha 
conquistado o seu espaço num segmento 
diferenciado e ocupe uma posição de 
destaque no mercado da Comunicação 
ainda há muito o que aprimorar. 

De qualquer forma, sua experiência 
tem mostrado a cada dia que manter um 
veículo impresso em plena chegada das 
mídias digitais é tarefa somente para os 
apaixonados pelo ofício.

notas
1 - Acesso realizado em 19 de Setembro 

de 2013.
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o Cinema Como PsiCofiCção: a máquina Para 
sonhar aCordado

ernesto giovanni BoCCara

O cinema é hoje um meio de informação 
e entretenimento que mobiliza multidões. 
É orientado pelas produtoras e emissoras 
em direção a um receptor múltiplo, difuso 
e anônimo que se estende por territórios 
operacionais de natureza planetária. 
Sua vocação é ser um empreendimento 
econômico de sucesso garantido pela forte 
capacidade de sedução e por se assemelhar 
ao poder que o sonho tem sobre o 
sonhador: o de transcender suas limitações 
físicas no tempo e no espaço. É por esta 
razão conhecido popularmente como a 
máquina para sonhar acordado.

Trata-se então diante disto de 
estabelecer analogias formais entre o 
sonho e o filme como uma espécie de 
sonho coletivo ou de um sonho para fazer 
sonhar. Um estímulo sensorial construído 
pela linguagem, pela codificação lógica 
dos signos apenas como força motora para 
atravessar o aparato perceptivo e atingir 
o centro do sistema nervoso central e ser 
decodificado e restituído a um universo 
subjetivo de pura emoção.

Entendendo e querendo analisar o 

cinema como fenômeno perceptivo, 
suas correlações com a cognição e o 
comportamento humano resultante de 
sua fruição, justifica-se o duplo referencial 
de abordagem: a Ciência dos Signos de 
Charles Sanders Peirce e a Teoria da 
Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung. 
Supor-se-á hipoteticamente a correlação, 
entre o conceito de signo e o conceito 
de arquétipo ou seja a correlação entre 
a vontade consciente (razão, intelecto, 
consciência, tecnologia etc) e a vontade 
inconsciente (psique, instintos, sexualidade, 
corporalidade, inconsciente, criação etc).

E assim, aqui será tratado e analisado, 
entendendo que as linguagens expressivas 
mediadas pela tecnologia digital e 
aqui em especial, no caso o cinema da 
contemporaneidade, como fenômeno, 
cultural, social e existencial humano não 
se compreende mais nos limites das suas 
próprias e específicas naturezas; daí a 
multidisciplinariedade para pesquisar 
este fenômeno atual. Exemplo: teoria 
da informação, antropologia, filosofia, 
fisiologia da percepção, física quântica, 

resumo
O cinema é hoje um meio de informação e entretenimento que mobiliza multidões. Ele é 

orientado pelas produtoras e emissoras em direção a um receptor múltiplo, difuso e anônimo 
que se estende por territórios operacionais de natureza planetária. Sua vocação é ser um 
empreendimento econômico de sucesso garantido pela forte capacidade de sedução e por 
se assemelhar ao poder que o sonho tem sobre o sonhador. Trata-se então diante disto de 
estabelecer analogias formais entre o sonho e o filme como uma espécie de sonho coletivo ou 
de um sonho para fazer sonhar.

Palavras-Chave
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psicologia da percepção, psicologia 
analítica, e semiótica.

Vamos nos valer então de contextualizá-
la, prioritariamente, na atual e 
irreversível convergência destas áreas do 
conhecimento. Procurar–se-á em ritmo de 
ensaio, deduzir conceitos, aproximativos, 
daquilo que se constituiria hipoteticamente 
o Cinema na Era da Informação. O que 
se quer é efetuar análises e diagnósticos 
de sua possível evolução em virtude da 
constituição deste novo paradigma para a 
percepção humana, configurando-se uma 
expansão da nossa consciência corporal-
espacial, cujo alicerce tem uma estrutura 
de base, apoiada em dinâmica, virtual e 
amorfa rede informacional telemática: a 
Ecumenópolis Tecnecrônica do século XXI. 1

introdução
Para se entender a natureza original do 

cinema é preciso considerá-la como uma 
linguagem no conjunto das linguagens a 
serviço da significação e da sua expansão. 
Ela se estrutura através de imagens-
os signos icônicos, portanto aparências 
de objetos referentes que existem, que 
coexistem ou que são inventados no 
laboratório da mente. São os suportes 
para a significação do devir, a capacidade 
de imaginar outros ou novos possíveis. A 
linguagem enquanto construção de um 
código se inicia na percepção e se processa 
através da cognição. Não existe linguagem 
sem signos. A consciência e o pensamento 
são feitos de signos.

O fenômeno perceptivo e cognitivo 
no cinema, como centro de interesse do 
nosso estudo em questão, situa o autor de 
filmes ficcionais dentro de um processo de 
comunicação com o espectador. Trata-se 
de saber como se constitui este vibrar na 
mesma frequência sensorial e emocional 
da plateia por intermediação da imagem 
fílmica. Que, por sua vez, é o signo do objeto 
referente que habita a psique do autor e 
diretor do filme como, por exemplo, um 
estado emocional puro ou uma elaborada 
e complexa significação sobre a existência 
humana.

O signo no cinema é centrado no Icônico 
e no Indicial no que se refere à sucessão 
de imagens, mas a narrativa segue a 
estruturação do rigor dos signos Simbólicos, 
da palavra escrita. O primeiro é dirigido 
à porta perceptiva da visão, o segundo 
direciona o olhar do espectador e orienta-o 
no recorte do movimento simulado que 
é feito do mundo através da sequência 
das cenas e o terceiro vem do roteiro. A 
vontade consciente e todo o processo 
criativo operacionalizado pelo autor de 
filmes são manifestos através destes três 
tipos de signos.

O que se quer é pesquisar de forma 
correlacionada o cinema de autor como 
processo de comunicação nas relações 
que se estabelecem entre o diretor, como 
emissor de mensagens codificadas através 
da linguagem expressiva que domina e a 
fruição ou recepção desta mensagem pelo 
intérprete-espectador e o obscuro processo 
criativo que emerge com seus conteúdos 
subjetivos, movidos pela energia psíquica 
de modo a exteriorizar os arquétipos. 
Admitimos a polêmica e a possibilidade de 
discussão sobre a intenção de correlacionar 
estas duas polaridades em jogo na criação 
de um filme: os arquétipos como unidades 
elementares que emergem do inconsciente 
coletivo nos processos criativos e os 
signos, como unidades elementares da 
consciência que os ordena dentro da lógica 
estruturadora de qualquer linguagem, a 
partir do processo de codificação2.

signos, signifiCados, signifiCação e imaginação
A natureza humana é herdeira de uma 

tragédia ontológica: a de criar, procurar, e 
encontrar significados diante da completa 
indiferença do universo em que foi lançada 
como uma criatura pertinente a uma colossal 
e misteriosa criação, em que sua causa 
motora só existe como hipóteses e várias 
crenças construídas.Com a significação, o 
homem cria a si mesmo. E a significação 
tem raízes na imaginação: a capacidade de 
dar imagens aos significados e visibilidade 
ao invisível. O homem-animal se humaniza 
inventando sua própria genealogia. Para 
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isto contorce sua língua dentro da boca, 
antes apenas uma componente operacional 
do processo de ingestão e digestão para 
instalar ritmos vibratórios repetitivos -a 
base fonética da linguagem. E ela se espalha 
para todo o seu corpo. E a seguir para o 
ambiente imediato, logo depois, à distância, 
em todo o seu biótopo. Projetando-se 
em todas as direções do espaço terrestre 
e celeste. E além, bem além deles, em 
direção às galáxias: cria-se a Infosfera. Sua 
causa é o fenômeno da semiose sem a qual 
não existiria a civilização humana. O ser 
humano é o signo máximo de si mesmo, de 
si per si. Em relação a ele e para ele e por 
ele, tudo se torna signo, parte deste todo 
inatingível, mas que passa a habitar sua 
mente para crescer e se multiplicar criando 
comboios sígnicos, expandindo-se hoje, em 
alta velocidade, pelas redes telemáticas, 
formando rizomas descomunais de 
significantes e significações. Aquilo que 
designamos como a mente é uma função 
semiótica do organismo cérebro. Ela é a 
fonte elaboradora de signos. Ela é feita de 
signos. E tudo que vem dela são signos. 
Através dela e deles pensamos também 
através de signos. Não existe possibilidade 
da existência do pensamento sem signos. 
Trata-se assim de analisar que natureza tem 
este estado perceptivo em que a mente 
se encontra imersa em simbiose virtual, 
circunscrita em várias dimensões e escalas 
de conexões inter-humano-digitais mediada 
por complexo sistema de signos em semiose 
exponencial acelerada. Há no entanto duas 
escalas desta: aquela restrita ao micro-
universo do indivíduo, base operacional de 
sua vontade consciente e aquela extensa e 
em progressiva expansão macro-cósmica 
que se constitui nos movimentos que a 
consciência coletiva e estocástica, realiza 
desde que o ser humano se estruturou em 
sociedades ou seja em ordens coletivas.3

CiênCia, inCerteza, imaginação e interPretação
Em todas as áreas do conhecimento 

científico há sempre uma região nebulosa, 
uma indefinição, um lugar de incertezas 
e ambiguidades, mas que é, porém rica e 

fértil, exigindo mais da imaginação criativa 
do que da objetividade lógica. Ela de 
fato tem origem em nossa animalidade 
ancestral. Tem mais a ver com a atividade 
alimentar, portanto do corpo, da matéria. 
Esta obsessão do provar tem a ver com 
saborear que é da natureza alimentar. 
Afinal o saber vem do latim “sapere”, que 
deu origem à palavra italiana “sapore” que 
quer dizer sabor. Para o animal é preciso 
cheirar algo para garantir que é comestível. 
Nós usamos a palavra provar um alimento 
antes de comê-lo. O desejo de controlar 
através do conhecimento científico tem 
a ver com incorporar ou seja, levar para 
o interior da mente. De possuir o mundo 
material através do legítimo poder da 
razão analítica e prática que a sociedade 
humana atribuiu á comunidade científica. 
Mas a mente é uma função virtual do 
cérebro e do seu sistema nervoso central. 
Ela não pode ter objetos concretos. São 
representações deles - os signos, e há muita 
projeção da nossa mente sobre eles. O que 
temos na mente individual são construções 
racionais, vindas de experimentações 
e de projeções puramente subjetivas, 
fortemente ficcionais. As hipóteses 
científicas podem ser consideradas como 
jogos ficcionais, uma aproximação criativa, 
uma invenção humana, portanto mais um 
ato interpretativo daquilo que se designa 
como verdade absoluta. Ela pressupõe a 
coincidência perfeita da representação 
mental das coisas externas à percepção, aos 
órgãos dos sentidos – visão, olfato, audição, 
tato e paladar, com as coisas da mente. O 
que nos leva a deduzir o ser humano como 
um intérprete do universo e entender que 
não há verdades absolutas ou relativas, 
mas apenas interpretações transitórias e 
que se pode agir colocando-as em prática 
e assim criando a chamada realidade. As 
interpretações são de natureza efêmera, 
mutável e operacionais. Servem enquanto 
viabilizam as ações humanas direcionando-
as para focos de atenção. Nenhuma delas 
tem o rigoroso caráter do definitivo.

No entanto, a suposta verdade 
alcançada não é uma coincidência perfeita, 
mas uma aproximação ou uma sucessão de 



41ano 4, nº 4, vol. 4, 2013

tentativas de aproximação. É como subir 
uma escada rolante que está programada 
para descer. Temos a impressão que vamos 
chegar ao topo dela, mas quanto mais 
subimos mais descemos, ou não saímos 
do lugar. E a escada rolante da verdade 
absoluta é muito mais veloz do que a 
capacidade humana de subir. Quando 
pensamos que a seguramos com firmeza, 
ela escapa como um peixe viscoso da mão 
do experiente pescador. Não há nenhuma 
certeza na esfera do conhecimento, não 
é possível definições singulares e únicas 
na descrição dos fenômenos através de 
alguma linguagem. A certeza definitiva é um 
ideal inalcançável. Ele existe como desejo, 
como vontade consciente de dominar, de 
controlar o incontrolável mistério do ser. 
Mesmo a psicologia que quer ser científica 
e controlar as dimensões subjetivas da 
mente, não o consegue, move-se em 
especulações e hipóteses. É mais ficção do 
que as chamadas ciências exatas. Deveria 
se chamar psicoficção.4

hiPóteses, fiCção CientífiCa, suBjetividade, relação 
triádiCa de signo

Desta forma, pressupor, imaginar 
possibilidades e transcender paradigmas 
pode fazer emergir soluções para impasses 
intransponíveis pela razão analítica e 
prática da ciência normal. Há um forte 
componente criativo e ficcional na hipótese 
científica. Sabe-se que Einstein dizia 
preferir a imaginação ao conhecimento. Os 
filmes designados como de ficção científica 
exercitam declaradamente a superação 
do consagrado e do estabelecido, 
imaginando novos possíveis, inclusive 
simulando o seu próprio devir como 
entretenimento. Aqui há o exercício criativo 
de construir uma realidade imaginária 
virtual atualizando-a ao executá-la no 
plano material. Corresponderia ao ato 
de imaginar como um fazer potencial e 
ao fazê-lo de forma simulada, através 
das imagens cinematográficas da ficção 
científica, a sociedade se faz e se refaz 
continuamente. Os cineastas gostariam 
de serem considerados como criaturas 

fora do tempo e do espaço, como puros 
criadores, inventivos, irreverentes, neutros, 
apolíticos, irresponsáveis em relação a 
serem conservadores do status quo.

O cineasta, é conduzido pelo sua 
subjetividade por querer se igualar ou 
se identificar à subjetividade de seus 
espectadores para estabelecer sintonias 
e sincronicidades das expectativas e dos 
desejos ainda não manifestos mas potencias 
em gestão. E o que faz é pura ficção mesmo 
quando elabora um sério documentário.

Reafirma-se aqui que não há Ciência 
que não seja humana, combinando-se a 
condição do homem como um intérprete 
do Universo, com aquela em que ele se 
projeta a si mesmo e sua própria condição 
existencial, sobre aquilo que conhece e o 
determina para ser por ele determinado 
a seguir. Entende-se aqui o homem como 
intérprete dentro da Relação Triádica de 
Signo de Charles Sanders Peirce em que o ser 
humano é um intérprete de absolutamente 
tudo que se manifesta ao seu redor inclusive 
dele próprio como ser. Não como tabula rasa 
passivo, mas construtor de seu universo de 
crenças através de uma complexa interface 
de vários códigos herdados, ao longo do 
processo de construção da civilização, de 
seus ancestrais mais remotos.

CorrelaCionando PsiCologia analítiCa e semiótiCa
Entendendo e querendo analisar o 

cinema como fenômeno perceptivo, 
suas correlações com a cognição e o 
comportamento humano resultante de 
sua fruição, justifica-se o duplo referencial 
de abordagem: a Teoria da Psicologia 
Analítica de Carl Gustav Jung e a Ciência 
dos Signos. O que se quer é pesquisar de 
forma correlacionada o cinema como 
processo de comunicação nas relações 
que se estabelecem entre o diretor, como 
emissor de mensagens codificadas através 
da linguagem expressiva que domina e a 
fruição ou recepção desta mensagem pelo 
intérprete-espectador e o obscuro processo 
criativo que emerge com seus conteúdos 
subjetivos, movidos pela energia psíquica 
de modo a exteriorizar os arquétipos. 
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Admitimos a polêmica e a possibilidade de 
discussão sobre a intenção de correlacionar 
estas duas polaridades em jogo na criação 
de um filme: os arquétipos como unidades 
elementares que emergem do inconsciente 
coletivo nos processos criativos e os 
signos, como unidades elementares da 
consciência que os ordena dentro da lógica 
estruturadora de qualquer linguagem, a 
partir do processo de codificação. 

A impressão á primeira vista é que esta 
indeterminação da certeza da realidade ser 
de um único e determinado modo parece 
caracterizar uma incompletude da Teoria 
quântica, no entanto trata-se de sua maior 
virtude, pois é coerente com a própria 
natureza indeterminada do universo. A 
consciência humana é uma ilha no oceano 
do inconsciente. A razão analítica e prática 
é filha da matéria mas suas raízes que a 
alimentam estão drenando energia vital 
das regiões abissais da anti-matéria, do 
invisível, dos sentimentos, das emoções, 
das sensações... Enfim, do não racional, 
dos sonhos, do imaginário, do oculto, mas 
presente em tudo e em todos – do criativo, 
da criação.

Trata-se então diante disto de 
estabelecer analogias formais entre o 
sonho e o filme como uma espécie de 
sonho coletivo ou de um sonho para fazer 
sonhar. Um estímulo sensorial construído 
pela linguagem, pela codificação lógica 
dos signos apenas como força motora para 
atravessar o aparato perceptivo e atingir 
o centro do sistema nervoso central e ser 
decodificado e restituído a um universo 
subjetivo de pura emoção.O conjunto de 
filmes que tenham esta capacidade criativa 
de seus autores e tecnológica de propiciar 
visões transcendentes são como um grande 
e infinito mosaico ou ainda um quebra 
cabeça cósmico em que cada fragmento de 
cena componha um todo não perceptível 
de uma só vez. Este pode ser espacial ou 
seja os fragmentos se compõem como uma 
continuidade na mente do espectador em 
um espaço poli/pluri/multi/dimensional ou 
melhor holográfico, cinético e mutante.5

Cinema, teCnologia, imersão 
Nós vamos ao cinema hoje em dia para 

nos suspender durante algumas horas 
dos modos de comunicação habitual, de 
suas rotinas operacionais sobre o nosso 
aparato sensorial, principalmente o visual 
e o auditivo. A natureza do conjunto dos 
elementos constitutivos Quaisquer que 
sejam os recursos técnicos de persuasão 
ou potencialidades hipnóticas de imersão 
do espectador ou até que seja do próprio 
conteúdo de um filme ou de sua forma e 
intensidade expressiva, o que ele objetiva 
fundamentalmente é a produção de um 
certo tipo de comportamento performático 
resultante.

O filme mudo conseguiu, por exemplo, 
exprimir de forma muito mais contundente 
e autêntica do que nos primórdios do 
filme falado as complexas interjeições 
e intensidades das manifestações dos 
desejos humanos em suas relações com o 
imaginário social. Ainda conservava aquilo 
de que fora investido por sua magia de 
reproduzir a aparência do mundo e dos 
homens com um realismo de um duplo sem 
substância, sem densidade e manifesto 
através da luz e do movimento. A evolução 
tecnológica aplicada ao cinema enquanto 
invenção ainda não seu conscientizara 
de seu poder de cenário significante em 
progressiva expansão, dilatando-se em 
ambientes especiais como ocorreu com 
o Cinemascope, o Cinerama , o Imaxe, o 
Omnimax esférico e o Cinema 3D. Nestas 
condições, sua potencialidade radical de 
então, não havia ainda vislumbrado o 
horizonte de suas possibilidades ou tudo 
aquilo que poderia realizar e conseguir 
como resultado desta expansão ou de sua 
ação de imersão do espectador em seu 
fantástico universo imagético. As invenções 
sucessivas do filme falado, da cor, da 
qualidade sonora das salas de exibição e do 
invento da televisão etc. na medida em que 
enriqueceram as possibilidade de expressão 
das subjetividades criativas de seus 
autores, conduziram o poder de reforçar 
controle persuasivo do cinema sobre um 
público ainda solidário e fiel.  E valer-se 
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dele como um instrumento privilegiado 
para a expansão de seu poder de estimular 
o devaneio e o sonho coletivo com mais 
recursos a seu favor. É interessante sob este 
ponto de vista, de constatar que a televisão 
não conseguiu absorver o cinema como se 
temia, mesmo com a qualidade de definição 
da sua imagem ampliada em progressivas 
e grandes telas, aumentando os planos de 
caracterização da profundidade do espaço 
cênico e das ações nele se viu obrigada 
a se conformar a ser uma extensão das 
fórmulas do cinema como reprodução 
de sua na potência em nível de um dos 
seus componentes operacionais como 
subsistema de comercialização de sua ação 
na escala doméstica.

Então ainda compramos um lugar nas 
salas de exibição do cinema para esvanecer-
se através de qualquer personagem exibido 
nas imagens gigante e deles e se deixar 
arrastar em qualquer tipo de aventura 
prevista pelo roteiro, sem resistência e 
com absoluta perda da noção do tempo 
cronológico. Porque de fato a modelagem 
que resulta desta vertigem a bom termo não 
acontece sem deixar traços: o inconsciente 
pessoal do espectador se encontra 
povoado de super heróis,cavaleiros 
medievais,agentes secretos, de tiras, de 
violentos assassinos, de homens e mulheres 
apaixonadas, de Brads Pitts,Tom Cruises, de 
Angelie Jolies etc.6 

Cinema, sonho, inConsCiente Pessoal, inConsCiente 
Coletivo a máquina de sonhar aCordado 

Na sala de exibição do cinema, em 
nossa confortável poltrona, estamos 
aparentemente acordados mas sonhando, 
permitindo à consciência se manter vigilante 
assim como ela o faz ao longo do dia, só 
que agora observando e participando da 
dinâmica existencial humana, passando pelo 
inconsciente pessoal para o inconsciente 
coletivo da humanidade, exteriorizado e 
compartilhado pela máquina de produzir 
sonhos. O corpo do espectador- sonhador 
assumiria um duplo virtual, construído 
pela potencialidade imersiva dos efeitos 
especiais, como um Avatar de um jogo de 

computadores. Este então teria uma vida 
interior dentro do sonho-acordado, intensa 
e rica em experiências inimagináveis 
aos sonhadores passivos que somos 
quando dormimos. É o acender de uma 
faísca visionária detonadora ao longo de 
um percurso na caverna subterrânea e 
escura da sala de cinema, em que ele se 
encontra, escavando o acesso a imagens 
que não representam mais a realidade 
externa mas uma irrealidade de natureza 
subjetiva Trata-se de um viver acordado 
vivenciando o emergir de experiências 
vivenciadas no inconsciente coletivo que 
emerge estimulado pela inventividade 
de seu criadores, contribuindo com a 
inteligência do espectador- sonhador, 
pois ele entra em contato com todo o 
conhecimento armazenado ao longo de 
bilhões de anos do universo e exposto 
através de representações, expressões 
ou recordações criativas dos fazedores de 
sonhos: os diretores, roteiristas, cenógrafos 
e técnicos da produção, os atores e atrizes. 
A vida e o cinema contribuem através dos 
sonhos que geram um treinamento para 
sermos espectadores-atores e exercitarmos 
a recordação do que já fomos para 
entendermos o que de fato somos. No 
cinema como nos sonhos, o sonhador, após 
acordar, pode relatar através de descrições 
ou narrativas detalhadas o conteúdo 
essencial deste. No entanto o fundamental 
escapa ou fica uma sensação indescritível 
que permanece incomunicável aos outros 
que no entanto nos atinge profundamente 
e nos transforma, não pela consciência 
mas através de um processo puramente 
emocional como uma dor ou um prazer que 
não pode ser compartilhado mas que cala 
fundo, que atinge a alma.

Nenhuma experiência vivenciada por 
qualquer ser vivo, mesmo um simples 
microorganismo ou mesmo uma bactéria 
qualquer se perde. O inconsciente coletivo 
é uma super memória de tudo que foi vivido 
e esquecido ou mesmo reprimido quando é 
uma experiência negativa que o consciente 
do ser vivo quer esquecer. O inconsciente 
é estruturado como uma linguagem. Este 
conhecimento não obtido através da razão, 
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do intelecto, estaria disponível através do 
sonho e em estados alterados de percepção 
e consciência. Só que ele vem através de 
narrativas simbólicas, que por não serem 
facilmente interpretáveis se perdem e se 
dissolvem no esquecimento retornando 
para o lugar de onde vieram, sem ter 
contribuído em nada para a consciência.

Sabe-se que a psicanálise, no final do 
século XIX, queria recuperar esta sabedoria 
trazida pelos sonhos e curiosamente, 
em paralelo sem necessariamente estar 
ainda consciente de seu poder evocador 
da memória ancestral, o cinema também 
no mesmo período. Quando dormimos 
nos fechamos para dentro, não ouvimos 
e não vemos o que nos conecta com a 
lógica dominante do estado de vigília. A 
conexão passa a ser com esta região que 
é psíquica, subjetiva. E ao mesmo tempo 
em que ela é muito pessoal, ela é também 
coletiva. Vemos e ouvimos com os olhos e 
os ouvidos da alma. A atividade de sonhar é 
uma forma de repouso do espírito humano 
diante das atividades racionais e lógicas da 
consciência, ao longo do dia. As máscaras 
sociais de nossos personagens cotidianos se 
dissolvem e o que passa a dominar é apenas 
o ser atrás delas. As máscaras e a cenografia 
reafirmam o status quo e dão o sentido que 
orientam as ações humanas. Algo de similar 
se passa quando estamos assistindo a um 
filme completamente imersos e entretidos 
de modo a nos esquecermos que estamos 
acordados. Tudo pode se parecer com um 
sonho consciente. O que nos leva a pensar 
que em um filme nós estamos também 
sonhando. Ou melhor, que nós estamos 
sonhando que estamos sonhando. Ou 
que de fato estamos acordados dentro 
do sonho. Assim de alguma forma nos 
tornamos visitantes autorizados do mundo 
dos sonhos. Os sentimentos são nossa única 
e efetiva realidade. E do ponto de vista a 
partir deles não há diferença entre estarmos 
acordados ou dormindo e sonhando. Não 
temos como diferenciá-los entre si, pois se 
igualam diante do que se passa em vida – 
um contínuo perceber, representar e sentir. 
Considere-se o conjunto destes estados 
visionários programados, como alteradores 

da percepção e da consciência quando 
referenciados a partir de um padrão médio 
de percepção, controlado pela razão prática 
sintonizada com a lógica do status quo 
dominante. Estes são os fomentadores da 
experiência visionária, entendida como uma 
necessidade de transcendência inerente à 
condição humana, não importando em que 
situação se faça necessária.

sentimentos, visão interna, sonhos e imagens 
holográfiCas 

A ordem interna dos sentimentos é 
complexa. Não pode ser racionalizada 
ou quantificada. Não pode ser alcançada 
ou compartilhada por várias pessoas ao 
mesmo tempo e com a mesma qualidade 
ou intensidade. Os sentimentos são o 
que há de mais precioso no ser humano. 
Somos um feixe de sentimentos. Eles são 
fios muito finos que ao longo deles, no seu 
comprimento, há variações de diâmetro e 
texturas. São os humores que os tornam 
assim. 

Ao sonharmos, nossos sentimentos 
entram em conexões e se tornam imagens 
holográficas que parecem tão reais como 
aquelas que vemos ao acordarmos. Elas 
tem tridimensionalidade e profundidade.
Elas nos dão a ilusão de espaço e de 
presença nele. No entanto, se apresentam 
como imagens para nossa visão interna 
mas de fato são sentimentos puros 
transvestidos de formas, cores e narrativas. 
Estas funcionam como todas elas, são 
estruturadas em linguagem verbal. Para 
haver percepção e cognição é preciso que 
haja linguagem em ação. Não haveria o 
conhecimento sem uma linguagem que o 
estruturasse. Como nos contos de fadas, 
como nas histórias da literatura, ou em 
textos de dramaturgia. Estas narrativas 
organizam a sequência de sentimentos 
que são necessários para o sonho daquele 
momento do sono do sonhador. Ele precisa 
sonhar, devido ao seu contexto pessoal, 
certa narrativa com aquelas imagens. Elas 
são associadas por combinações químico-
elétricas no sistema nervoso central, 
acionando o depósito ou estoque de 
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experiências sensoriais armazenadas ao 
longo do dia, das semanas, dos meses e 
dos anos da vida de uma existência humana 
que é original e única pela qualidade destas 
combinações de sentimentos. Podemos ter 
uma determinado entrelaçamentos dos 
fios dos sentimentos, suas extensões, suas 
texturas, suas cores e seus diâmetros e 
números de nós para cada vida humana. E 
a cada geração, temos um número infinito 
de possibilidades de combinação destes 
fios e dos feixes de sentimentos resultantes 
de acordo com as conexões que surgirem 
dos relacionamentos inter e intra-pessoais 
cotidianos. Com isto temos as narrativas 
coletivas que nós humanos chamamos 
de história. Em uma região submersa 
construída pela psique, tão profundamente 
localizada abaixo de trilhões de filamentos 
do sistema nervoso central - os dendritos, 
conectados e distribuídos pelas células 
nervosas - os neurônios, em camadas, é 
possível ver a paisagem onírica do imenso 
estoque de sonhos ancestrais armazenados 
pela memória. Estes podem ser ativados se 
um sonhador tiver a necessidade de uma 
narrativa mais histórica, com cenografias 
de época. Afinal, se trata de um teatro 
psíquico e à semelhança com qualquer 
encenação cinematográfica ou teatral 
convencional que tivesse que recorrer a 
montagens históricas o faria através de 
figurinos, móveis adequados e toda a ilusão 
que recuasse a um determinado período 
do passado da humanidade. Mas, isto é só 
o começo do entendimento de como este 
poderoso organismo onírico hipnótico e 
tentacular funciona. No entanto, é bom 
esclarecer que tudo no universo em que 
vivemos pode em hipótese ser considerado 
como um jogo cenográfico e no cinema se 
torna fato enquanto finalidade primeira 
fundamental para inicialmente atingir a 
consciência em estado de vigilância mas a 
seguir imergindo-a em um torpor sedutor 
de um fluxo ininterrupto de imagens 
sedutoras de progressiva qualidade de 
definição, mergulhando-a em níveis de 
profundidade da subjetividade ou da 
interioridade psíquica, assim elevando-a 
para níveis de maior clareza sobre as 

finalidades da existência humana. É uma 
troca a ser feita quando nos recordamos. 
Isto é, trocar finalidades por consciência 
de possibilidades. Esta é a razão pela qual 
cada período da história das diferentes 
civilizações humanas, que povoaram 
este planeta se cristaliza em aparência, 
em modo de se vestir e se alimentar, 
em comportamentos sociais e afetivos, 
diferenciados em arquiteturas e ambientes 
físicos ou paisagens completamente 
variadas.

Assim se explica e se justifica a forte 
semelhança dos ritmos existenciais 
e psíquicos com as artes cênicas e 
cinematográficas. Nós somos atores em 
busca de personagens e textos para encenar. 
O grande perigo, porém inevitável, dos 
seres humanos: acreditarem na encenação 
como realidade última e como um poderoso 
sistema de estímulos sensoriais para moldar 
o nosso ambiente, de modo a moldar nosso 
comportamento e transformá-lo em crença 
definitiva e até extremamente fanática. 
O sucesso no cinema está aí, comprovado 
pelas milionárias bilheterias dos 
lançamentos de fins de semana. Multidões 
são arrebatadas e seduzidas pelo jogo do 
imaginário, esquecendo-se de si mesmas, 
mergulhando assim em uma simulação de 
possibilidades.

Os sentimentos individuais, quando 
se exteriorizam e se inter relacionam, se 
materializam e se racionalizam através 
das idéias. E assim se tornam objetivos e 
objetos concretos. Poderíamos entender 
que toda a materialidade do universo que 
nós chamamos de física é consequência 
dos sentimentos que não são físicos. 
Os sonhos são feitos de uma misteriosa 
consistência física. E aqui o físico não é 
entendido como a manifestação de algo 
que de fato existe e pode ser percebido 
pelos cinco sentidos. Sua consistência vai 
além do físico. É totalmente psíquica. E 
portanto, apesar de ser uma realidade 
capturável pelos sentidos ela tem o poder 
de atingir diretamente a cognição e se 
tornar absolutamente real como qualquer 
manifestação física. Eles reagem de forma 
alquímica com os conteúdos psíquicos 
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disponíveis. E aí, algo de essencialmente 
humano entra em jogo-a capacidade da 
mente de elaborar sofisticadas imagens, 
representações figurativas alimentadas por 
fantasias de natureza espacial e temporal. 
E todo este vivenciar íntimo e pessoal do 
mundo das imagens se apoia em alicerces 
emocionais que não são acessíveis à razão 
prática e crítica. No estado de vigília as 
personagens sociais são atravessadas 
e atingidas além de suas máscaras por 
fortes sentimentos que influenciam 
suas decisões. Os sonhos humanizam os 
seres humanos desmobilizando a razão 
prática que é fria, operacional, funcional 
e calculista. Os sonhadores mais sensíveis 
e mais suscetíveis a estas combinações 
psico-imagéticas, quando acordam se 
sentem plenos de inspirações e podem 
compor uma sinfonia, uma obra literária, 
uma pintura, uma escultura, uma dança. 
Enfim, todas as possibilidades expressivas 
da criação artística. Ou podem sentir uma 
energia potencializadora de atividades 
físicas com habilidades excepcionais para 
desempenhos corporais. Os sonhos de 
povos da antiguidade guiaram os reis e 
os guerreiros em suas decisões políticas e 
eram aceitos como oráculos que previam e 
orientavam ações e acontecimentos.

O sonho como o cinema enquanto 
procedimentos similares do ponto de vista 
perceptivo e cognitivo quando desdobrados 
nas profundas regiões da subjetividade 
conduzem a aspectos cenográficos, ao 
teatro psíquico feito da superficialidade 
periférica das imagens construídas pelas 
narrativas. O ato de sonhar no cinema 
apesar da suposta aparência de ser uma 
atividade solitária em verdade é uma 
atividade potencialmente compartilhada e 
passível de ser interativa ao mesmo tempo. 
No entanto, o que vemos aqui diante 
de nós é como o mundo aparece, como 
projeção cenográfica da mente. A seriedade 
científica quer a objetividade de tudo. E o 
Universo a que se refere o cinema é como 
nos sonhos. O que vivenciamos neles não é 
o real mas revelam significados de natureza 
emocional. E estes são autênticos pois nos 
atingem profundamente e nos motivam 

a ações concretas, a comportamentos do 
existir.

teCnologia e a Projeção CinematográfiCa, suPerando 
os limites da PerCePção

A imersão perceptiva, afetiva, 
sensorial do cinema aponta para uma 
realidade ancorada em um estado de 
supra consciência. Neste, não temos os 
aspectos que caracterizam o mundo de 
nossa percepção banal, cotidiana. É um 
imenso oceano onde se espelha o céu. Os 
dois sem forma, transbordando além de 
qualquer limite, amorfos e sem diversidade 
ou multiplicidades ou diferenças, apenas 
a imensidão sem contornos, única, infinita 
e absoluta. Há um esforço tecnológico 
que vem sendo perseguido no plano da 
materialidade constitutiva dos ambientes 
de projeção, para alcançar tal estado.

Falamos ainda em projeção mas 
apenas para completar todo o processo 
dedutivo a ser construído. A tecnologia 
quer e pode realizar superação dos limites 
da tela branca da projeção, herdeira da 
moldura das pinturas que retinham, na 
superfície de suas tessituras e tramas, um 
único ponto de vista ou apenas uma única 
cena a ser vista pelo observador. A atual 
projeção cinematográfica, desterritorializa 
as coordenadas perceptivas. Torna-se um 
não lugar mutante e sinestésico. Em todos 
os sentidos desde a tensão perceptiva até 
o trabalho da cognição e em estabelecer 
uma ordem um nexo, um logus. De dentro 
para mais dentro da projeção através 
de recursos de envolvimento da razão 
através da narrativa e para fora rompendo 
os limites da lógica de situação no espaço 
físico, em que o corpo resiste por inércia 
e ação da gravidade a não se entregar 
aos enlevos da imaginação que quer ir 
além do sólido, seguindo sua vocação 
de fruto virtual e sígnico da natureza da 
mente. Sem o suporte da presença de 
um outro ser concreto e ali conivente 
atestando sua existência, a subjetivação 
do espectador tende a se tornar um tipo 
de alucinação, ela não se concentra mais 
sobre a rígida dualidade sujeito-objetos, 
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ela explode em uma multiplicidade de 
polos, mesmo quando nós nos fixamos 
sobre um único personagem que no conduz 
a partir da narrativa . Não é mais uma 
questão, propriamente falando do sujeito 
espectador, pois o que é emitido por estes 
polos, não é mais somente um discurso, 
mas de intensas emoções de toda espécie, 
de constelações de recursos de visibilidade, 
de cristalização de afetos e efeitos no 
plano do imaginário. O que acontece aqui 
são os conflitos do ser ao longo da vida e 
que se tornam aquilo que se quiser, tudo 
que a imaginação permitir. Esta massa de 
luz e efeitos visuais pegajosa se molda de 
acordo com a intensidade das tensões, 
dos fantasmas internos que aqui são 
exorcizados pelo cinema e suas narrativas 
visuais e sonoras. Afinal aparentemente 
são apenas projeções espetaculares. É 
um confinamento psíquico no qual atual 
espectador se sente a beira da explosão, 
por não mais querer se limitar às janelas de 
uma cela a que foi confinado durante um 
longo tempo, como público das exposições 
de pintura, de escultura e gravuras, do visor 
da máquina fotográfica, da boca de palco do 
teatro italiano, da faixa preta das primeiras 
telas,do trambolho do desengonçado e 
velho aparelho de televisão com seus tubos 
imensos ainda condicionadores de hábitos 
no ato de fruir da imaginação coletiva. 
Quando estamos abertos para ver com a 
visão psíquica, somos cegos e surdos ao 
que vem de fora mas ávidos de expectativas 
visionárias aliciados pelos efeitos especiais. 

Cognição, nexo da signifiCação e a Construção da 
realidade imagétiCa 

A direção do processo cognitivo aponta 
para dentro da memória. Os pensamentos 
percorrem toda a construção feita de puras 
ideias. Como tijolos de um imenso edifício, 
empilhados um a um, lá estão gerações 
inteiras de conhecimentos humanos, 
armazenados por vidas dedicadas e finitas 
à elaboração de sofisticados e sutis fios 
de argumentos. É a pura lógica. Todas as 
palavras que já foram pensadas, faladas 
e escritas por algum ser vivo da nossa 

espécie, estão lá, sólidos alicerces daquele 
edifício que se espalha por uma impecável 
ordem geométrica, em todas as direções 
para onde se olha. Tudo que foi sentido 
pela percepção de bilhões de homens e 
mulheres em todas as idades de suas vidas, 
desde o início dos tempos, não foi perdido. 
Tudo está lá, ordenado pela cognição 
tanto em qualidade e intensidade dos 
sentimentos vividos. Até a menor célula de 
um micro organismo, resultado de alguma 
reação a algum estímulo sensorial, lá fica 
retido. No entanto a mente humana seria 
completamente incapaz pela razão analítica 
e prática, pela consciência, de alcançar com 
precisão como tudo começou e recompor 
a sequência de causas e efeitos que se 
sucederam em uma cadeia infinita de 
eventos. 

É preciso entender com se constroi a 
lógica que sustenta a periferia da realidade 
imagética, definindo um nexo referencial 
para direcionar a vontade consciente. 
Palavras, em todos os idiomas de todas as 
nações já existentes, de todas as civilizações, 
que saíram de bocas e corpos humanos 
vivos formando frases para sustentarem 
os pensamentos, lá estão ordenadas e 
classificadas em uma espécie de imenso 
arquivo. Ele não é fechado, pois a cada 
fração de segundo, mais palavras chegam de 
todas as nações para onde o super arquivo 
aponta. É como um ser vivo feito de palavras. 
Ele cresce e reordena incessantemente as 
palavras já instaladas com as que chegam, 
de acordo com a qualidade e intensidade 
dos significados a que se ligam. Aqui se 
constroem os significados que orientam as 
ações das pessoas. Todos os movimentos 
coletivos são direcionados, tem sentido, 
são convergentes. As atitudes de cada 
um fluem como um rio para o grande 
oceano da lógica, para que se estabeleçam 
acordos, leis, normas, a moral, as regras de 
comportamento, enfim para que estejamos 
acordados (de acordo) haja uma sintonia 
de vontades pessoais. A vida da multidão 
precisa de uma ordem, senão haveria o 
pânico e a violência. Haveria destruição por 
toda parte. O ser humano precisa de crenças 
e de leis, precisa de sentido para continuara 
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existir. Estamos dentro do arquivo de todos 
os arquivos. O pensamento dominante. 
A superestrutura ideológica. Aquela que 
ordena os significados que sustentam a 
vontade individual como subsistema da 
vontade humana coletiva. As palavras 
na infância são impostas à mente de 
forma dolorosa. No momento em que ela 
está ainda em formação e aberta. Elas 
substituem progressivamente sentimentos, 
gostos, sensações táteis, olfativas, 
auditivas e visuais. O que nos primeiros 
meses e primeiros anos de vida é sempre 
um espetáculo dos sentidos totalmente 
confuso, mas criativo e divertido, com 
o crescimento da criança que se torna 
adulta, ele se transforma em algo definido, 
monolítico, limitado e recortado por 
símbolos rígidos e secos. O mundo como 
um borbulhar de imagens, sons e cheiros, 
é trocado por imensos arquivos infinitos de 
palavras e números –os signos simbólicos. 
Elas formam com as regras de combinação 
da sintaxe e com as regras da gramática, um 
super código, matriz de todos os códigos. 
Base e fundamento de toda linguagem. 
Este determina as possibilidades do 
pensar dos indivíduos, sempre dentro das 
combinações previstas que obrigam os 
sentimentos e as emoções a se associarem 
com as condições oferecidas por esta 
forma material de comunicação humana. 
As formas informatizadas da inteligência o 
demonstram por serem estas extensões do 
pensamento na consciência, reproduzem, 
ao nível operacional, as potenciais conexões 
entre textos construídos, com signos 
simbólicos: as palavras escritas. Constitui-
se assim o hipertexto, matriz da hipermídia 
que garante a base para associações entre 
significados de informações, codificadas em 
textos, de diferentes naturezas, separados 
no espaço e no tempo.

O cinema na Era da Informação e os 
construtos psicoficcionais

O cinema da era da informação se 
estrutura como um espaço de imersão 
construído por rígidas e consolidadas 
tecnologias narrativas: os construtos 
psicoficcionais. O inconsciente coletivo 
emerge do profundo estado do sono 

para o estado de vigília. Os efeitos visuais 
da alta tecnologia digital transformam 
o espectador passivo em ator, diretor e 
roteirista. Não existe mais o projetor atrás 
dele ou acima dele. Não se separam a tela 
do projetor e não há mais distância entre 
eles. É a realidade virtual holográfica. 
Como nos sonhos. O sonhador cria seus 
personagens que são ele mesmo, ou faces 
ocultas de sua personalidade que emergem 
diante da luz saindo de dentro da sombra. 
A narrativa e a dinâmica da linguagem 
imagética se conectam drenando os 
significados que o espectador diretor 
quer naquele momento dos complexos 
filamento sensoriais que constroem a 
sua paisagem psíquica. Eles interagem 
em sincronia. Não há mais a dualidade. 
Apenas a convergência sinestésica entre 
os sujeitos e estes com os seus objetos que 
se tornam sujeitos por sua vez. Tudo se 
movimenta e todos ao redor. O espectador 
não está imobilizado ele se move na ação 
bem como os outros espectadores que ao 
interagirem provocam o movimento do 
próprio ambiente que não é mais estático. 
As subjetividades antes encapsuladas nos 
claustros psíquicos dos egos de cada um 
são compartilhados simultaneamente. 
Todos estão conectados em redes neurais 
que se comunicam continuamente através 
do domínio da tecnologia digital em 
potencializar o máximo de interatividade 
entre eles. A experiência sensorial seja 
visual ou sonora torna-se excêntrica. 
As fontes de estímulos sensoriais estão 
dissolvidas e espalhadas sobre uma sutil 
pele invisível. A realidade é estendida, 
ampliada buscando a similaridade das 
propriedades do real. É desconstruída a 
moldura que define as descontinuidades e 
as localizações em pontos fixos no espaço. 
Eles mesmos se deslocam em arranjo 
caleidoscópicos e estereométricos. Os 
contornos desaparecem mas os contrastes 
entre luz e sombra se definem com 
clareza. A velocidade da percepção e dos 
processamentos da cognição é a da luz. A 
oposição do dentro e do fora, do contido 
e do continente já não existem formam 
uma continuidade de descontinuidades. 
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O sonho da Arte Total é alcançado não há 
mais fronteiras entre as várias linguagens 
expressivas.7 

notas
1.Fixação: O termo Ecumenópolis 

Tecnecrônica é uma associação de palavras: 
Ecumênico que significa Universal, de 
extensão planetária ou para todos os 
continentes e nações da Terra; Polis, termo 
grego que significa Cidade; Tecnecrônica é 
uma conjunção de abreviações das palavras 
Tecnologia e Eletrônica. O conceito que 
se forma a partir da conjunção destas 
palavras é a rede informacional digital 
que tentacularmente define uma cidade 
planetária virtual que não vemos como 
vemos as cidades concretas em que 
habitamos com nossos corpos físicos. É 
invisível e conecta mentes.

2.Fixação: O conceito de informação, no 
contexto da Teoria da Informação -Ela pode 
ser entendida como um enclos, ou seja, um 
container(continente), contendo (ao nível 
interno) em uma forma significante e com 
vinculação incorporada de um significado.

A realidade existencial humana se 
caracteriza de eventos que têm uma 
continuidade e um encadeamento nas 
relações de causa e efeito. A informação 
é consequência de uma descontinuidade 
de uma ruptura da sua original sequência 
de causas e efeitos. O evento passa a ser 
interpretado. Ele é filtrado por projeções 
de natureza psicológica e de repertórios 
codificados de seus intérpretes que entram 
em jogo construindo-a.Sem a informação 
não existiria a comunicação. Ela significa 
compartilhar de uma ação que se construiu 
como informação através de intérpretes e 
interpretação.

Veja como se constroi a informação: 
1- Captura do evento ou fato percebido e 

retido até a estruturação e direcionamento, 
através de alguma mídia.

2- configuração de  descontinuidades, 
para confiná-las a um sistema de 
comunicação.

3- conexão entre as informações 
(através da captura e retenção), e as 

descontinuidades (informação) se conectam 
estabelecendo nova continuidades(links).

A hipótese: a cada introdução de 
informação nova no sistema em rede por 
exemplo na Internet ela com as outras já 
existentes e potencialmente armazenadas 
se multiplicariam através das conexões, de 
forma exponencial bem como a extensão 
potencial da própria rede.

O conceito de devir da significação aqui 
proposto se refere à potencialidade de 
séries de causas e efeitos que potencializam 
por acúmulo ou seja estocásticamente as 
novas possibilidades de concepções de 
mundo, crenças, estruturações de regras, 
leis, moral, valores comportamentos, enfim 
projeções para frente em alguma direção 
como linhas de fuga criativas que passam 
a orientar a vontade consciente em algum 
movimento efetivo. São as possibilidades 
de novos significados sem os quais não 
haveria a dinâmica do processo civilizatório. 

3. fixação: A mente base terminal 
instalada no órgão cérebro, circunscrito à 
caixa craniana é, por natureza operacional, 
construída de signos, portanto de qualidade 
virtual. 

Neste momento de nosso processo 
civilizatório, esta mente elaborou extensões 
de suas funções simbólicas de tal modo 
que adquiriu autonomia superando os 
limites de mentes individuais configurando 
uma mente de natureza coletiva: as redes 
telemáticas planetárias.

Mente interpretante: um complexo 
sistema de códigos inter-relacionados, que 
se instala no corpo e progressivamente 
atinge as complexas operações de 
codificação e decodificação da mente do 
intérprete, pessoa física circunscrita a um 
determinado momento histórico e lugar 
geográfico. O seu caráter superlativo, de 
modo exponencial, se refere ao pensamento 
humano retido ou em movimento através 
da escrita no hipertexto, que sem dúvida 
se constitui em matriz de todas as demais 
linguagens, inclusive as visuais.

Rizoma -têrmo extraído do contexto de 
significações da botânica. Seria um tipo 
de caule que cresce no plano horizontal 
de forma subterrânea. Para o nosso 
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contexto da comunicação através das redes 
telemáticas, por exemplo, é perfeito como 
analogia para o fato que estas crescem 
de forma esponencial sem uma estrutura 
hierárquica à semelhança das árvores. Não 
há um centro do qual se irradia mas vários e 
múltiplos, onde os pontos se conectam com 
qualquer outro ponto, não por uma ordem 
previsível e planejada, mas pelo seu forte 
caráter de potencia de conexão que cria 
possibilidades. É um sistema a-centrado , 
aberto, de combinações entre elementos 
diferenciados que não são unidades, são 
dimensões, direções movediças, que não é 
possível rastrear em busca de uma origem 
primordial. Situa-se intersticialmente, entre 
as coisas, no meio delas. É um inter-ser 
que cresce e transborda infinitamente para 
além de si mesmo.

Estocástico- qualidade de acumular, de 
formar um estoque, ao longo do tempo, 
de causas que passam a se somar, a se 
interagirem e se relacionarem provocando 
efeitos a partir de uma determinada 
intensidade, um ponto de inflexão, em que 
não há mais retorno a estados anteriores. 
A frase popular explica esta qualidade 
do acúmulo: Água mole em pedra dura 
tanto bate até que fura. A memória de um 
computador pode acumular informações e 
armazená-las adquirindo potencialidades 
para realizar procedimentos operacionais 
só possíveis com o aumento quantitativo. 
A água aquecida progressivamente pode 
mudar de estado líquido para o vapor e 
deste para o gasoso. No caso do inconsciente 
coletivo, ele tem uma definição biológica 
clara, ele é a coleção de todas as memórias 
armazenadas pelas experiências sensoriais 
de todos os seres e daquelas que herdamos 
deles e de todas as combinações possíveis 
entre elas. 

4. fixação: O termo Psicoficção é um 
neologismo aqui criado para situar a 
potencialidade do processo criativo tanto 
na Ciência Normal (ciências Naturais 
e Ciências Exatas) como em Ciências 
Humanas em geral, diante da incerteza 
que envolve a natureza do conhecimento 
humano.É uma forma de associar o 
complexo processo de percepção e 

cognição aos encaminhamentos subjetivos 
dele na psique ou na mente. Como a 
abordagem aqui utilizada é orientada 
pela Semiótica o centro de interesse é o 
sujeito do conhecimento aqui denominado 
intérprete e o processo de conhecimento 
humano bem como as atitudes cotidianas 
de viver em sociedade são entendidas 
como comunicação. Ou seja o cinema 
contemporâneo e o que se anuncia em 
sua irreversível evolução tecnológica 
no futuro próximo ou distante se insere 
neste contexto de reflexão diante da 
necessidade de redefinir um novo modelo 
que correlacione todos estes processos 
dentro do universo da comunicação através 
da tecnologia digital ou se quisermos 
na denominada Cibercultura. A imagem 
projetada em tela e fortemente vinculada 
à tecnologia mecânico-elétrica do passado 
do cinema está prestes a ser liberada de 
vínculos ainda muito densos e dependentes 
de uma maquinaria que vem se tornando 
obsoleta. O signo icônico assim como todos 
os signos vem perdendo massa de seus 
significantes e praticamente se volatizando 
e se virtualizando de tal modo que temos 
que reformular nossos conceitos e nossa 
linguagem para descrevê-los.

Aos poucos vai se revelando a 
proximidade dos processos antes 
misteriosos da psicologia com os processos 
extremamente racionais e lógicos da 
tecnologia de produção e vinculação da 
imagem através da comunicação. Trata-se 
da convergência entre dados do estado de 
consciência com estado de inconsciência. A 
tecnologia que produz as imagens digitais ou 
informatizadas vem da lógica matemática 
– os signos simbólicos que estão na infra-
estrutura operacional e construtiva dos 
signos icônicos. Estes, no entanto, são 
resultantes dos arquétipos que emergem 
das profundezas do inconsciente coletivo 
participando construtivamente tanto dos 
significantes quanto de seus significados. De 
alguma forma a Física Quântica se aproxima 
desta interpretação quando coloca a 
hipótese de que a chamada realidade é 
construída pelo observador ou melhor 
pelo intérprete. Isto nos faz pesquisar o 
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devir do cinema como o encontro entre a 
Imagem como objeto com a Imaginação 
ou seja a sua própria ação causadora. Que 
é uma interpretação conduzida desde 
o inconsciente coletivo até a superfície 
luminosa dos Signos Icônicos do cinema. 
A imaginação é uma interpretação muito 
especial dos eventos do cotidiano e das 
informações retidos na memória coletiva 
social. Mas sua elaboração é conduzida 
por saltos criativos de superação do “status 
quo” ou das formas perceptivas e cognitivas 
dominantes. Sua tendência é ir além bem 
além das formas constituídas da existência 
em um momento dado. Daí a razão de 
seu poder ficcional. Os chamados efeitos 
especiais digitalizados estão a serviço de 
sua realização efetiva no plano material 
dos significantes. Ele ousam e ousam cada 
vez mais reeducando-nos visualmente 
para uma percepção expandida e de 
alta velocidade de síntese. Atualmente, 
provocam a vertigem que nosso corpo 
sente, atado por sua massa à inexorável 
ação da gravidade diante dos artifícios 
sofisticados da realidade virtual. A ficção 
e os efeitos especiais do mundo digital 
da Cibercultura formam um par perfeito 
e inseparável; daqui para a frente um 
empurra o outro para mais e mais adiante 
em um uma ação superlativa de auto 
superação completamente indiferentes aos 
limites do corpo. Enfim esta é natureza da 
mente, totalmente constituída por signos, 
que em semiose exponencial conspiram 
para uma existência própria além do corpo 
e da própria matéria. Podemos arriscar 
talvez a dizer que o foco é a anti-matéria o 
território da imaginação. 

5. fixação: Teoria da Física Quântica: 
construída no final da década de 20 para 
lidar com

o átomo e sua estrutura e para dominar 
o núcleo, cerca de dez mil vezes menor do 
que ele próprio: 

1- Empresta um sentido amplo quando 
se pensa o espaço materialmente em 
termos de substância, elementos e 
partículas sólidas, configurando as bases da 
aparente tridimensionalidade e solidez da 
realidade empírica. 

2- A realidade é o que se oculta por trás 
destas, incorrendo em desvios no plano 
conceitual fazendo surgir o impotente 
sentimento da incapacidade de alcançarmos 
a realidade profunda(ou segundo Kant : a 
realidade em si).

3- Realidade Profunda é apenas 
uma referência de natureza psíquica à 
necessidade de um plano de apoio para 
um movimento em profundidade além 
e abaixo da manta sígnica e revela um 
obstáculo epistemológico denominado 
por Gaston Bachelard de “substâncialista” 
ou seja a dualidade da aparência e da 
essência em que a essência coincidiria com 
a singularidade da verdade absoluta e única 
da realidade em estudo.

4- A aparência é apenas a pele, a casca, o 
fenômeno que irrompe diante da estrutura 
perceptiva, da consciência e que recobre a 
essência.

5- A essência é apenas mais uma 
aparência.

6-Oposição a um mundo mecanicista, 
determinista, ancorado a extensões 
biocorporais, de vínculos musculares e 
portanto intensamente substancialistas.

7-Teorema de Bell(John Stewart Bell) ou 
seja : a estrutura da realidade física não é 
local ou melhor não há um espaço físico 
determinado para os eventos humanos 
no plano material. O que se oculta sob o 
manto fenomenológico das aparências é 
uma outra realidade, mais veloz do que a 
luz.

8-São necessárias conexões que se 
realizassem mais rápidas que a luz. Isto 
significa que a observação da realidade e 
sua medição terão atributos específicos 
desta que surgirão no exato momento da 
atenção e vontade do observador, ou seja, 
os objetos comuns não teriam atributos 
próprios, ou seja, o contexto imediato da 
observação é constituído de entidades 
situadas além em regiões distantes, mas 
suficientemente alcançáveis à velocidade 
da luz.

6. fixação: Cinemascope -introduzido 
em 1953 pela 20 th Century Fox.É o filme 
rodado em projeção de formato alargado 
através de lentes anamórficas que 
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durante a filmagem comprimem uma cena 
panorâmica e na projeção outra lente vai 
descomprimí-la. 

Cinerama- se caracteriza por uma 
imensa tela curva, cobrindo 180 graus, que 
apresenta uma imagem cinematográfica 
aparentemente única, mas que, de fato, 
é projetada por três aparelhos. Pouco a 
pouco, esse sistema foi substituído pelo 
70mm e, hoje em dia, pelos sistemas 
canadenses Imax e Omnimax.

Imax - Sistema de projeção, originado 
no Canadá, através de tela de 16 metros 
de altura e 22 metros de comprimento 
proporcionando interação máxima com o 
espectador.

Omnimax esférico-Imenso domus 
revestido por tela em que é projetado o 
filme em 180 graus. A platéia é posicionada 
dentro dela de modo a ter uma total 
imersão dentro das cenas. 

Cinema 3D- sistema de projeção 
para que se obtenha a sensação de 
tridimensionalidade usando óculos 
especiais tipo Anáglifo- a duas cores. 
Utilizam-se filtros de cores complementares, 
como vermelho e azul ou vermelho e 
verde. Trata-se de imagens estereoscópicas 
explorando as potencialidades do nosso 
sistema de visão binocular aumentando a 
sensação de profundidade. 

7. fixação: Analisemos a dualidade 
conceitual da Forma através das 
características de descontinuidade e 
continuidade do espaço bem como a 
correspondente dualidade do interior e 
do exterior na perspectiva da percepção 
humana. Esta dualidade tem origens 
ancestrais, na aurora da criação e é 
inerente aos que nascem de um ventre 
materno, ou seja, é decorrência de uma 
base vital de experiência intra-uterina 
de unificação rompida e pluralizada na 
dualidade semântica do dentro e do fora. 

Estas dualidades são de interesse para o 
entendimento de questões decorrentes em 
sistemas de comunicação na Cibercultura 
quanto à percepção, cognição, navegação, 
interatividade, imersão e realidade virtual. 
Lembrando que a palavra virtual tem 
origem no latim medieval: virtuale, cujo 
significado é o que existe sem exercício ou 
efeito atual, como algo potencial que existe 
como faculdade, com indícios claros de 
eminência de realização.
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Do analógico ao digital, o roteiro 
evoluiu. A televisão passou por um 
processo evolutivo que conduziu o modo 
de criação, antes determinado pelos 
planos-sequência, para um modelo 
fragmentado, no qual prevalece a estética 
da velocidade em detrimento da estética 
da profundidade. Na TV ao vivo: captação 
em filme ou ao vivo; predomínio do plano-
sequência; tempo revelação/montagem; 
linguagem cinematográfica; linguagem 
televisiva ainda incipiente; referência - 
cinema. Com a invenção do VT: captação 
em vídeo; mantém o plano sequência; 
câmeras grandes e pesadas, com edição 
analógica; linguagem televisiva, objetiva 
e rápida; referências - cinema e televisão. 
Com o controle remoto: captação em 
vídeo continua; fragmentação da imagem; 
câmeras portáteis, com edição digital; 
linguagem para “prender” o público; 
referência - videoclipe. Na estética da 
profundidade (ex: Roda Viva): quantidade 
menor de notícias; maior aprofundamento; 
informação é o ponto chave; gera discussão. 
Na estética da velocidade (Jornal Nacional): 
quantidade de notícias e aprofundamento 
são menores; audiência é o ponto chave; 
gera busca de mais informação. Do ponto 
de vista da estética da profundidade 
(Roda Viva), a edição dinâmica, veloz e 
fragmentada e a grande quantidade de 
notícias transforma a informação em um 

show/espetáculo que será esquecido assim 
que o próximo programa entrar no ar. Falta 
informação. Do ponto de vista da estética 
da velocidade (Jornal Nacional), a edição 
“lenta”, mais explicativa, com notícias com 
um tempo maior, transforma o telejornal 
em um programa pouco atrativo, que será 
substituído rapidamente pelo controle 
remoto. Falta entretenimento. Na nova 
TV Digital, o que se vê num primeiro 
momento é o predomínio da estética da 
velocidade que, com edição dinâmica, 
atinge a superfície da informação. Porém 
a possibilidade do hipertexto autoriza 
o telespectador a buscar por si um 
aprofundamento da informação através de 
cliques em diferentes links. A possibilidade 
de participar de um fórum ou chat pode 
aumentar ainda mais esta profundidade. 

A TV tenta se adaptar à era do 
“consumidor de telas”, apostando na 
interatividade para aumentar a audiência. 
A palavra telespectador está ficando 
demodée. É preciso se preparar para uma 
nova geração de consumidores de telas, 
sejam elas quais forem.  A introdução 
de uma segunda tela, com informações 
adicionais ao programa em exibição é 
uma das alternativas. Há quem ache que 
a internet está roubando audiência da 
TV; o melhor é aliar-se à rede, em vez de 
tentar vencê-la. Para o futuro da TV, a 
tendência é esquecer o tempo em que TV, 

o desafio do roteirista na era digital

adiB moysés salomão filho 

resumo
Como o autor-roteirista deve atuar na era digital, onde diversas plataformas são utilizadas 

na comunicação. Ele precisa conhecer o funcionamento das novas mídias e seu relacionamento 
com o público-alvo. 

Palavras-Chave
Roteirista
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filme e música eram feitos sem qualquer 
participação do público. Hoje é a pessoa 
que assiste que agora está no comando das 
mudanças da indústria do entretenimento. 
As pessoas ainda estão assistindo TV tanto 
quanto antes. O que está ocorrendo é que 
elas estão migrando para nichos. No maior 
evento de televisão do mundo - Mipcom - 
o conteúdo exclusivo para internet ganha 
força e os negócios voltados ao segmento 
digital estão cada vez mais presentes no 
mercado internacional.

A internet e as novas tecnologias estão 
mudando os hábitos de audiência. É 
crescente o leque de ferramentas que dá 
aos espectadores a liberdade de assistir o 
que quiserem, na hora em que quiserem 
(Now da NET, Netflix). A tela de TV agora 
divide seu reinado com as dos laptops, 
tablets e smartphones. Por tabela, a lógica 
industrial da TV está mudando e, mais 
ainda, o mercado de vídeos para a internet. 
Nesse contexto, o conceito de “espectador” 
ficou obsoleto. “Ver  TV” virou uma 
experiência distante daquele clichê que 
pintava as pessoas como consumidoras 
passivas da programação. O tablet já se 
revela o maior companheiro do hábito de 
ver TV. A adesão é mais intensa na Geração 
C - os jovens que conjugam três verbos 
iniciados com a letra “c”: conectar, curtir e 
compartilhar. Explorar a multiplicação das 
telas é o novo graal do entretenimento. 
Narrativas que se desenrolam ao mesmo 
tempo na TV e num site ou aplicativo de 
celular tentam conquistar a fidelidade 
desse novo espectador. A aposta certa é 
que com tudo isso, as pessoas acabarão 
vendo mais TV.  A TV tradicional e um site 
como o YouTube se somam: enquanto a TV 
alcança a massa, a internet acena com a 
ideia de engajamento. A popularização de 
novas tecnologias já está transformando os 
hábitos do espectador - e a própria indústria 
do entretenimento. Não por acaso, as 
produções caseiras não são mais o paraíso 
dos vídeos da internet. Os programas feitos 
em esquema profissional vem ganhando 
espaço. Os jovens que compõem o grosso 
de sua audiência buscam ali diversão 
curta e imediata, perfeita para ser vista 

na tela diminuta dos smartphones - daí o 
sucesso do grupo de humor carioca Porta 
dos Fundos, um campeão de audiência 
no Brasil. Seus esquetes estão disponíveis 
num site em vez de ser exibidos por um 
canal tradicional. Isso mostra o impacto das 
tecnologias digitais sobre o comportamento 
dos espectadores. Lançado em agosto de 
2012, seus mais de 100 vídeos já foram 
vistos 330 milhões de vezes. 

Hoje, o roteirista deve ser visto com 
um editor de ideias que alia continuidade, 
clareza, adequação ao público e 
adequação ao veículo. Ele tem que ir 
além do texto escrito. Ser mais que um 
profissional que “escreve” para  TV. Deve 
buscar a convergência entre a estética da 
profundidade e a estética da velocidade. 
O autor-roteirista precisa conhecer o 
funcionamento das novas mídias e seu 
relacionamento com o público-alvo.

Ter um destinatário, dirigir-se a alguém, 
é uma particularidade constitutiva do 
enunciado, sem a qual não há e não 
poderia haver, enunciado. As diversas 
formas típicas de dirigir-se a alguém e as 
diversas concepções típicas do destinatário 
são as particularidades constitutivas que 
determinam a diversiadade do discurso. 
(BAKHTIN, 1992, p. 325)

A maneira como se vê televisão não é a 
mesma que se assiste a um filme no cinema 
ou a que se navega na internet frente a 
um monitor. A produção de conteúdos 
para estes veículos usa uma linguagem 
diferenciada e particular, o que sinaliza - no 
nosso ponto de vista - autores capazes de 
manipular linguagens múltiplas produzidas 
por diferentes ferramentas.
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os novos rumos do jornalismo no vale do 
ParaíBa 
roBson Bastos

Muito se tem discutido neste início 
de século sobre qual será o melhor   
caminho para o jornalismo, frente as 
novas tecnologias. A  função principal 
não mudou, nem mudará: fornecer a 
notícia completa  à sociedade. Por isso,  o 
profissional do século XXI   tem que apurar  
os fatos de forma adequada e correta para 
não prejudicar a informação. 

O jornalismo, desde o seu início, com 
de J. Gutenberg, no século XV,   sempre 
passou por fases críticas. No século XX, 

a hegemonia do Impresso foi colocada 
em perigo com o surgimento da mídia 
eletrônica.   E agora, no século XXI  com a 
era digital.  

O Vale do Paraíba, região localizada no 
eixo Rio- São Paulo, possui grande tradição 
cultural. Ponto de partida de bandeiras e 
tropeiros, que desbravaram o território 
brasileiro, desde cedo a comunicação 
desempenhou importante papel no 
desenvolvimento da região.

A Mídia Valeparaibana tem grande 

resumo
Muito se tem discutido neste início de século sobre qual será o melhor   caminho para o 

jornalismo, frente as novas tecnologias. A  função principal não mudou, nem mudará: fornece 
a notícia completa  à sociedade. A Mídia Valeparaibana tem uma  riqueza histórica, porque 
abrange dezenas de jornais, rádios, TVs regionais. Hoje temos todos os grandes grupos de 
comunicação do país representados na região.
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riqueza histórica, porque abrange dezenas 
de jornais, rádios, TVs regionais. Hoje temos 
todos os grandes grupos de comunicação  
do país representados na região. A região 
envolve 42 cidades e possui mais de 
7.000 indústrias, em diversas áreas, como 
aeroespacial, aeronáutica, automotiva, 
telefonia, eletro-eletrönicos entre outras.  

Dentro desse panorama, a comunicação 
impressa e eletrônica  desenvolveu-
se largamente. A  partir do século XIX,  
surgiram  jornais em diversas cidades do 
Vale do Paraíba. Em Taubaté, o primeiro 
jornal, o Taubateense, surgiu em 1861, 
dando início a uma imprensa que contaria 
com cerca de 400 títulos entre periódicos e 
publicações diversas, nos últimos 150  anos. 
Em Pindamonhangaba existe há 128 anos 
o   Tribuna do Norte, jornal  mais antigo 
do Vale em funcionamento. Está entre os 
veículos impressos mais antigos do país. 
Recentemente o maior jornal da região, o  
Vale Paraibano, fundado em 1952,passou 
por uma mudança profunda. Teve um 
ciclo encerrado, dando início a um novo 
jornal, O Vale, que além de possuir  nova 
identidade visual  possui  uma proposta 
inovadora e ousada, procurando aproximar 
as plataformas impressas e digitais.  

O Vale é um celeiro para experiências 
jornalísticas. Na mídia especializada 
também surgiram novidades recentemente. 
O jornal católico O Lábaro da diocese de 
Taubaté  passou por grande reformulação 
este ano e agora, além de mudar a 
diagramação está com novas editorias e 
um projeto editorial inovador para área. 

mudanças 
Novas propostas jornalísticas  são 

sempre bem-vindas para a sociedade. 
A informação quanto mais abrangente,  
permite à sociedade opções de escolha, 
interpretação, participação das decisões 
democráticas e construção de novos 
caminhos.  A informação continua sendo o 
fato mais importante da notícia jornalística. 
Não importa onde ou quando ela é 
divulgada. O novo contexto jornalístico, na 
verdade, tem apenas uma outra roupagem. 

O profissional  precisa, na verdade, 
saber levantar o fato, entrevistar e escrever, 
visando a atingir um leitor ávido de notícias, 
com uma boa formação cultural e com 
pouca paciência.  A abrangência e rapidez 
da informação estão passando por grandes 
transformações, mas ainda conviveremos 
com a chamada mídia tradicional: impressa 
e  eletrônica. 

Por isso, não se deve ter visão 
apocalíptica em relação aos antigos meios 
de comunicação, acreditando que a internet 
irá dominar todos.   Ao contrário, teremos  
que conviver com o antigo e o novo e nos 
preparar para as mudanças que estão por 
vir. Possivelmente, ainda nesta secunda 
década, veremos muitas transformações 
no mundo jornalístico, mas não no conceito 
original da notícia. Seja no aspecto ético 
ou profissional. Estes não mudaram nem 
mudarão. O que mudou foi o suporte, que 
antes era impresso ou eletrônico e agora 
ficou interativo, em tempo real

A vontade de compreender e interpretar 
a realidade social, deste século,  será  um 
dos novos desafios. Papel que o jornalismo 
sempre demonstrou no passado, e que 
agora precisa se adequar aos novos  
tempos. Porém, sem perder a credibilidade 
que somente será conquistada  com  
competência profissional. 

A fase atual da Internet é muito 
semelhante  ao surgimento da tv, nos anos 
50. Os profissionais não tinham modelo 
e dessa forma,  tiveram que copiar do 
rádio ou  cinema fazendo adaptações na 
linguagem para o novo meio. Pode-se 
afirmar que a base da linguagem da Internet 
é muito próxima ao rádio, com recursos do 
jornalismo impresso: fotos, infográficos, 
som e imagens como a tv. Porém, existe 
uma diferença fundamental entre os meios 
de comunicação da atualidade e a Internet. 
O desenvolvimento da tecnologia avançou, 
deixando de ser apenas mais uma mídia e 
passou a englobar os meios convencionais

O jornalismo digital possui algumas 
vantagens em relação ao tradicional. Elas 
são: fotos, som, gráficos e imagem. Pode 
ser chamada de notícia multimídia. Mas, o 
que seria notícia para a Internet?  Existem 
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algumas diferenças que já estão sendo 
discutidas por alguns teóricos, como o 
jornalismo na Internet e webjornalismo.  
Porém, as características básicas de um 
texto jornalístico, como a clareza e a 
importância da notícia, continuam sendo 
feitas da mesma forma. 

A informação continua sendo o fato 
mais importante da notícia jornalística. Não 
importa onde  ou quando ela é divulgada. O 
novo contexto jornalístico, na verdade, tem 
apenas uma outra roupagem. Poderíamos 
dizer uma outra diagramação ou design. 
O profissional  precisa na verdade saber 

levantar o fato, entrevistar e escrever, 
visando a atingir um leitor ávido de 
notícias, com uma boa formação cultural e 
com pouca paciência. 

 Com a interatividade que o jornalismo 
digital permite,  é possível elaborar 
matérias  jornalísticas  em qualquer lugar 
e  momento  e conduzir o leitor para outros 
textos, sem limites de espaço ou tempo. 
Mas ainda continua e continuará sendo 
necessário ter  as características básicas 
do jornalismo tradicional,como: apuração, 
clareza, objetividade e principalmente 
apuração profissional.




