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Resumo 

 

A proposta deste artigo é refletir acerca de alguns tópicos relevantes em relação ao cinema e 

os ambientes hipermidiáticos 3D. A integração da linguagem cinematográfica com o 

universo digital já ocorre há algum tempo. Autores como Machado e Gosciola, discutem a 

apropriação da linguagem do cinema em ambientes virtuais 3D. Mas como se dá essa 

apropriação? O que vemos é uma simples transposição ou estamos contemplando o 

surgimento de uma nova linguagem frente à realidade hipermidiática desses ambientes? 

Quais as possibilidades de se enquadrar em planos as imagens nas comunidades virtuais 

3D? De que maneira podemos trabalhar os processos de produção, compreensão, apreensão 

e reflexão desses planos em um suporte hipermidiático? As reflexões aqui levantadas e 

apresentadas são resultados de convergências de pesquisa bibliográfica acerca do tema. 
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Introdução 

 

Há aproximadamente 20 anos observa-se que as estruturas narrativas do cinema com 

personagens criados em 3D, estão se tornando mais usuais. Imagens sintéticas passeiam 

diante de nossos olhos e não conseguimos mais, em algumas situações, distinguir uma 

floresta virtual da real, como é o caso do filme “Avatar” de 2009
4
, dirigido por James 

Cameron, tamanho nível de realismo. Mesmo a figura do ator humano está abrindo espaço 

para personagens fictícios, moldados em uma tela de computador. Estamos nos 

acostumando a tal ponto com essa tecnologia que nos esquecemos de refletir sobre as 

problemáticas que envolvem o universo da linguagem cinematográfica. Atravessamos uma 

época no cinema onde sua própria definição está rodeada de incertezas. Nas décadas de 80 e 

90, em parque de diversões, surgiram os chamados Maximotion em que cadeiras com 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Cinema do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestrando do Curso de Mestrado em Design e Expressão Gráfica da UFSC, email: eugeniohipermidia@gmail.com 

 
3 Orientadora. Profª. Drª.  do Curso de Mestrado em Design e Expressão Gráfica - UFSC, email: mbaldessar@hotmail.com 

 
4 A crítica diz que Avatar é uma inovação em termos de tecnologia cinematográfica devido ao seu desenvolvimento com 

visualização 3D e gravação com câmeras que foram feitas especialmente para a produção do filme. Première: Londres, 10-

12-2009. Brasil: 18-12-2009. Arrecadação aproximada: US$232 milhões.  
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dispositivos móveis sincronizados com o filme, transmitem a sensação de se estar dentro da 

imagem ou então os chamados Cinemotion, onde nesse caso há um rebaixamento mecânico 

do piso com elevação das cadeiras. Na atualidade é comum utilizarmos o termo imersão, 

porém, em 1904, há relatos de experimentos que possibilitavam imersões do público com os 

chamados Hale´s Tour, ou seja, os vagões-cinema, na qual se projetavam imagens de trem 

em movimento dentro de vagões. Segundo Arlindo Machado (in Xavier, 1996) esse foi um 

dos maiores sucessos de antigos dispositivos de imersão, criado em 1904 por George Hale, 

um ex-bombeiro de Kansas City. Com advento da hipermídia e das comunidades virtuais 

3D on-line, juntamente com o desenvolvimento de acessórios como luvas, óculos, 

dispositivos e programas, possibilitaram ao espectador outras formas de imersão. Agora, o 

público não é mais um agente passivo nessas novas estruturas narrativas não-lineares, mas 

tem a possibilidade de ser usuário/espectador e interferir na história, criando assim a figura 

do interactor. 

 

 

1. Cinema Imersivo 

 

No Salão Grand Café, em Paris, em 28 de dezembro de 1895 os irmãos Lumière 

apresentaram publicamente seu invento chamado Cinematógrafo. O filme exibido foi 

L'Arrivée d'un Train à La Ciotat, causando alvoroço no público presente. Apenas nove anos 

depois dessa projeção, em 1904, tentativas de imersão já eram feitas. George Hale inventou 

um dispositivo que consistia em projetar dentro um vagão de trem, na parede dianteira, 

imagens de um trem em movimento, na qual “um sistema mecânico produzia vibrações e 

ruídos semelhantes aos verificados num vagão real em movimento” (MACHADO in 

XAVIER, 1996, p. 170). Para transmitir efeitos mais realistas as imagens da película eram 

pintadas à mão. Um ano após seu lançamento, havia nos EUA cerca de 500 vagões-cinema. 

Com o decorrer do tempo, essas idéias, em sua essência vão se transformando e se 

reinventando. Surgem os cinemas Maximotion, que são salas de projeção nas quais cadeiras 

se movem sincronicamente com a projeção da narrativa e o Cinemotion onde diversos 

mecanismos de rebaixamento do piso e elevação das cadeiras se movimentam com o filme 

projetado, transmitindo a sensação de se estar dentro da história
5
. Também por outro lado, 

na estrutura narrativa, os meios digitais permitiram a criação de personagens e ambientes 

                                                 
5 Historicamente falando, a idéia das salas em movimento já havia sido patenteada por Robert William Paul e H.G. Wells. 

Eles projetaram uma plataforma móvel que se movia para os lados e para frente e para trás, de acordo com as imagens 

exibidas numa tela. Esses termos foram utilizados por Arlindo Machado (in XAVIER, 1996, p.166) para descrever o que 

também é atualmente conhecido como cinema 4D.   



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 3 

imaginários em 3D, que atingiram, com os supercomputadores, um alto grau de realismo 

sintético, na qual, em alguns momentos não conseguimos mais discernir o real do virtual. 

Essas interatividades do cinema, com os meios digitais, tendem a crescer ainda mais, uma 

vez que são aperfeiçoados periodicamente com os computadores, vários dispositivos como 

luvas e óculos para simulações de imersões. Nesse meio digital, segundo Machado (in 

XAVIER 1996), o uso sistemático da câmera subjetiva é a marca mais significativa do uso 

do termo imersão, pois, ela transmite a sensação ao usuário de uma impressão de 

“experimentar a história como alguém que faz parte dela e não como um observador 

externo.” (MACHADO, in XAVIER, 1996, p. 174). Dessa maneira, as comunidades 

hipermidiáticas virtuais 3D on-line, estão possibilitando outros níveis de interatividade na 

qual o ser humano não é mais um agente passivo na estrutura narrativa, mas sim um agente 

atuante. Agora com seu avatar “do sânscrito avatãra, reencarnação de um deus, uma nova 

vida, transformação, transfiguração, metamorfose” (COMPARATO, 2009, p. 406) o 

usuário, ou seja, o interactor tem autonomia de decisões no rumo do personagem e na 

estrutura narrativa.  

 

 

1.2. Janelas Cinematográficas 

 

Ao falarmos de linguagem no cinema podemos perceber também inovações em suas 

origens na história, em termos de enquadramentos ou planos de câmera. Porém, nesse caso 

elas ocorreram em função dos recortes que a lente da câmera de cinema executa. Em “O 

Nascimento de uma Nação”, de 1915, David Wark Griffith
 6 

realizou seus primeiros 

experimentos com os planos de câmera. No inicio do cinema as cenas das histórias eram 

filmadas a partir somente de um determinado ângulo. Griffith observou que nada mais era 

do que uma representação do teatro fotografada. E, decide então aproximar a câmera dos 

atores. Estes, porém, tinham medo de serem roubados por não utilizarem todo elenco ou 

então temiam que o público não fosse gostar ao ver os atores aos pedaços. O diretor então 

salientou que não se tratava de uma mutilação, mas que filmado dessa maneira, acabava 

destacando a ação dramática do ator. Ao criar essa mudança de enquadramentos, Griffith 

colocou a maneira de se assistir o cinema em outros patamares na qual ecos dessas 

                                                 
6 David Llewelyn Wark Griffith (1875-1948): considerado o criador da linguagem cinematográfica. Realizou cerca de 450 

filmes, dentre eles, "O Nascimento de uma Nação", 1915. Foi o pioneiro em utilizar a montagem paralela, o suspense, os 

movimentos de câmera e planos de câmera.  É reconhecido no meio cinematográfico como um visionário na arte de fazer 

cinema. 
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inovações, em termos de linguagem, perduram até os dias de hoje. Vários outros planos 

foram criados após esse período, e o mercado cinematográfico foi formatando e utilizado 

por convenção universal. É importante salientar que no cinema, eventualmente criam-se 

outras possibilidades de planos que são utilizados especificamente para cada situação, e que 

mais tarde acabam sendo difundidos ou não no mercado cinematográfico. Classicamente, 

habituou-se dizer no universo do cinema que o filme é composto por unidades de 

seqüências menores. “Partindo daí, definamos por enquadramento a decupagem como o 

processo de decomposição do filme (e, portanto das seqüências e cenas) em planos.” 

(XAVIER, 2008, p. 27). A característica básica do plano de câmera, em termos de recorte 

da imagem, na linguagem cinematográfica é sua imobilidade. Ou seja, ao realizarmos a 

captura de imagens a câmera fica parada e a ação dramática dos atores ocorre dentro do 

plano de câmera. Temos então por convenção os seguintes planos: PD (Plano de Detalhe): 

mostra somente pequenos objetos como: botão, moeda, etc.; PPP (Primeiríssimo Plano): 

apresenta o rosto inteiro; PP (Primeiro Plano): corta o personagem na altura do tórax; PM 

(Plano Médio): mostra a metade do personagem na altura da cintura; PA (Plano 

Americano): corta a imagem na altura dos joelhos do personagem; PC (Plano de Conjunto): 

apresenta um ou mais personagens de corpo inteiro; PG (Plano Geral): mostra grandes 

paisagens sem dar ênfase a nenhum personagem. O diretor, lançando mão dessas 

convenções universais, seleciona dessa maneira imagens, seres ou objetos de nosso mundo 

visual físico. Dependendo da intenção que se deseja transmitir na história, todos esses 

planos são filmados de maneira objetiva, isto é, o cinegrafista filma aquilo “coisa” que 

achar necessário de nosso mundo real; na qual cada “plano é um corte sobre um movimento 

de pensamento comparável àquele que esboçamos em nós mesmos quando estamos diante 

de uma situação.” (PARENTE, 2000, p. 27).  

 

 

1.3. Janelas Digitais 

 

Com o advento das janelas nas interfaces gráficas, houve uma profunda mudança de como 

interagimos e lidamos com os nesses ambientes digitais. De tal maneira que segundo 

Johnson 2001, a “interface se divide em duas épocas: pré-janelas e pós-janelas”. 

(JOHNSON, 2001, p, 59). Sua popularização, historicamente falando, se deu com o 

surgimento do Windows 95 da empresa Microsoft. No site do fabricante, existem 

orientações de uso das janelas, na qual o usuário pode ajustar e expandir uma janela 
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verticalmente, utilizando uma seta de duas pontas  que surge quando o mouse está apontado 

na borda superior ou inferior da janela. Mas salienta que este recurso pode não estar 

disponível em alguns aplicativos que apresentam janelas personalizadas. As janelas digitais 

do computador são flexíveis e portáteis. Pode-se arrastar pela extensão de toda tela, 

empurrá-las para cantos, redimensioná-las por meio de um clique do mouse e também abrir 

várias ao mesmo tempo, colocando umas em cima das outras transmitindo a sensação de 

ilusão de níveis de profundidade. Além de simplesmente abrir várias janelas ao mesmo 

tempo, essa interface gráfica possibilitou o que antes não era possível, que é a navegação de 

vários conteúdos simultaneamente, possibilitando assim “visualizar o que os programadores 

chamam de alternância de modo”. (JOHNSON, 2001, p, 62). O design das interfaces 

gráficas possibilitou a reprodução virtual imagética do que alguns de nós já cotidianamente 

fazemos em nosso dia-a-dia, e que às vezes nem percebemos, que é o comportamento 

multitarefa. Enquanto falamos ao telefone podemos estar olhando simultaneamente a 

televisão e mexendo a colher numa xícara de café. Dessa maneira a janela digital, “não 

criou uma nova consciência - simplesmente nos permitiu aplicar a consciência que já 

tínhamos ao espaço-informação na tela. (JOHNSON, 2001, p, 65). Além dessas questões, as 

janelas também facilitaram o processo de leitura verbal ou não verbal de seus conteúdos, 

onde por meio de uma barra de rolagem lateral, podemos navegar para cima e para baixo.  

 

 

2. Hipermídias 

 

Desde os primórdios da civilização o homem realiza registros de sua história, inventando e 

reinventando linguagens, sejam elas verbais ou não-verbais. Linguagens essas que dão 

identidade a cada grupo social formado, criando características de comportamento e 

demarcações de territórios. Com a evolução tecnológica, diversos mecanismos de 

comunicação foram sendo elaborados pelo homem nas sociedades em que estavam 

inseridos. Esses tais mecanismos foram se solidificando e se estruturando com o passar do 

tempo de maneira global, e entre eles “as mídias de massa: imprensa, rádio, cinema, 

televisão, ao menos em sua configuração clássica, dão continuidade à linhagem cultural do 

universal totalizante iniciado pela escrita.” (LÉVY, 1999, p. 119).  Atualmente, vivemos 

numa sociedade em que a tecnologia digital está inserida em nosso cotidiano. Imagens nos 

bombardeiam intensamente e diariamente por intermédio das infovias digitais. O acesso à 

informação, com o surgimento das hipermídias, de certa forma provocou um rompimento 
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nas barreiras territoriais instituídas no espaço físico do mundo concreto, no qual “por meio 

dos computadores e das redes, as pessoas mais diversas podem entrar em contato, dar as 

mãos ao redor do mundo.” (LÉVY, 1999, p. 119). Com o surgimento dos chamados 

hipertextos, que são textos digitalizados e disponibilizados, on-line ou off-line, seus links 

possibilitam navegações por outros textos, dentre várias alternativas de leitura, expandindo 

dessa maneira o tema ou conteúdo do texto com a qual inicialmente o usuário teve contato. 

Para além dessa possibilidade, com as hipermídias, tem-se também a inclusão de sons e 

imagens (estáticas ou em movimento) que apresentam interconexões entre si por meio de 

links, e que podem ser configurados ou compartilhados por meio de redes sociais de 

diversas maneiras. O conceito de hipertexto e de hipermídia nasceu em 1963, com Ted 

Nelson, estudante de pós-graduação em filosofia em fins de 1950, início de 1960. Uma das 

figuras mais influentes na área da computação criou novos paradigmas que essas 

ferramentas iriam possibilitar na leitura de um texto digital. Percebeu no computador um 

meio na qual podiam se puxar para fora conexões entre diversas áreas como: ciência, 

música, literatura e arte, onde tudo estaria interligado. Os links ('endereços' que apontam 

para outro arquivo) disponibilizados na estrutura do texto permitiram que o usuário tomasse 

suas próprias decisões de como ele poderia ser lido de maneira não sequencial, isto é, não 

linear. Dessa maneira, com as alternativas geradas por uma série de justaposições podia-se 

navegar de uma idéia para outra, não ficando assim mais 'preso' a uma estrutura linear 

cartesiana da leitura textual impressa. O acesso ao conhecimento é hoje, mais do que nunca 

coletivo, e, portanto, compartilhado por espaços hipermidiáticos entre pessoas, 

comunidades e formas de pensar totalmente diversas. O que cabe experimentar é a transição 

do que nós vemos como real para o ambiente virtual on-line, explorando-o como ferramenta 

de comunicação e evolução. 

 

 

2.1. Ambientes Virtuais 3D 

 

Recentemente, com as redes sociais virtuais 3D, que simulam o mundo real, tais como: 

SimCity Sociedades; Second Life; MySims; Vside (Doppelganger); Playstation Home, 

adquirimos a possibilidade de nos comunicar com qualquer lugar do planeta, porém, agora, 

utilizando uma representação visual sintética projetada em co-criação por artistas, designers 

e programadores. Essa representação (avatar) permite interações entre os ambientes e seus 

usuários, na qual cada uma dessas redes sociais hipermidiáticas apresentam particularidades 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 7 

singulares de navegação e interação.  Para efeito de algumas reflexões neste artigo, se faz 

necessário um recorte. Destaco como referência somente um desses ambientes, tomando 

neste caso como sugestão de exemplo o Second Life (Segunda Vida), da empresa Linden 

Lab, fundada em 1999. Ao imergir neste outro universo, o usuário desta ferramenta on-line 

interativa, recebe gratuitamente um avatar, para iniciar o contato com outros usuários que 

estão imersos na mesma plataforma hipermidiática. Uma vez imerso, a interação com este 

aplicativo permite uma livre escolha no aspecto físico do personagem, na qual cada usuário 

faz sua modificação personalizada. Podem ser modificados cabelos, olhos e tons de pele. 

Em visitas às chamadas ilhas free, têm-se acesso gratuitamente a imagens sintéticas criadas 

em 3D de sapatos, bolsas, relógios, carros, entre outros, como também é possível se 

relacionar com outros avatares imersos nesta mesma ferramenta em ilhas que reproduzem o 

mundo real. Podemos interagir com outros usuários por meio de textos e também utilizar 

“áudio e vídeo por streaming. O uso de voz, assim como a utilização de podcasts” 

(MATTAR, 2008), possibilitando ao usuário outras maneiras de se comunicar no ambiente. 

Estas recentes redes sociais de compartilhamento acabaram rompendo não só as fronteiras 

territoriais físicas, mas também as fronteiras culturais que até então tínhamos como 

referências no mundo real. Modificaram também as maneiras de como os seres humanos se 

observam e são observados e o modo cronológico de nos relacionarmos com o tempo, 

criando uma nova ordem cultural mundial, que constantemente vai se moldando e se 

modificando, cada vez mais rapidamente, frente às novas realidades nas quais o 

  

“novo universal se realiza por imersão. “Estamos todos no mesmo banho, no 

mesmo dilúvio de comunicação. Não pode mais haver, portanto, um 

fechamento semântico ou uma totalização.” (LÉVY, 1999). 
 

Mas, é preciso salientar que o ambiente virtual “não “substitui” o “real”, ele multiplica as 

oportunidades” (LÉVY, 1999, p. 88), ou seja, expande as relações e as interações sociais 

com o indivíduo e o compartilhamento de saberes. Essas mutações que ocorreram e estão 

ocorrendo na sociedade, com as comunidades virtuais 3D, não afetam somente as bases 

sócio-culturais, mas também acabaram provocando mudanças tecnológicas e de linguagem 

em outros meios de comunicação, assim como a sétima arte.  Com o surgimento do 

computador, a indústria do cinema se modificou. O processo de montagem de um filme que 

antes era mecânico passou a ser produzido digitalmente. O que antes era montado de 

maneira linear, isto é, com um trecho de filme após o outro, deixou de existir, dando lugar à 

edição não linear. Agora de forma aleatória, pode-se inserir ou excluir (deletar) com muito 
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mais praticidade e rapidez do que antes, os trechos de um filme. Mas essas modificações 

não ocorreram somente no âmbito da montagem, mas também em sua estrutura narrativa e 

na percepção de como interagimos com o cinema. Essas profundas mudanças dos meios 

digitais estão afetando o “o próprio conceito de cinema, ou seja, no modo de como se faz e 

se vê cinema, no modo como o público se relaciona com o cinema” (MACHADO, in 

XAVIER, 1996, p. 164). Nesse caso, como exemplo de modificação ‘do modo como se faz 

cinema’, temos no cinema clássico tradicional a utilização o termo zoom in que é um 

mecanismo disponibilizado na câmera para aproximarmos uma imagem. Entretanto, agora 

se fala em girar o botão de scrool do mouse, para se obter efeito semelhante de simulação 

de aproximação de imagens em ambientes virtuais 3D. 

 

 

3. Convergências? 

 

Em se tratando de convergência das mídias, o impacto por elas causadas atinge e altera não 

somente os meios de produção existentes nos mercados e indústrias, mas também o público 

e a maneira como eles lidam com o entretenimento e processam as informações. Segundo 

Jenkins, a "convergência envolve uma transformação tanto na forma de produzir quanto na 

forma de consumir os meios de comunicação." (JENKINS, 2009, p. 42). No meio 

cinematográfico, a maneira como se produz cinema também se modificou. Isso levando em 

consideração o universo de produções de filmes em 3D. Quando utilizarmos uma câmera, 

de cinema ou de vídeo, temos em mãos um dispositivo (analógico/digital) com viewfinders 

(ou monitores) para visualização e captação das imagens. Esses dispositivos apresentam em 

seus visores, ícones universais de ajustes da câmera para cada necessidade em particular, 

como por exemplo, o ajuste de W.B. (White balance; ajuste de branco).  Entretanto, no 

mundo digital, temos à nossa frente não mais uma câmera nas mãos, mas sim um 

computador com uma janela hipermidiática de ambientes virtuais 3D aberta para o mundo, 

munidos agora de teclado, mouse e uma tela. Ao entrarmos em contato com ambientes 

hipermidiáticos, no intuito de se produzir um filme (machinima)
7
, já se pressupõe que o 

usuário teria que ter, em termos, algum conhecimento da linguagem cinematográfica e 

também vivências com o aplicativo hipermidiático a qual ele se destina explorar. No 

sentido de convergências entre cinema x técnica x linguagem x hipermídias, Gosciola 

                                                 
7 Termo surgido em meados dos anos 90, como novo meio narrativo advindo da tecnologia e ambientes virtuais em tempo 

real e 3D. (LOWOOD, henry, in MORAN, Patrícia, 2011, p. 10) 
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aponta algumas apropriações utilizadas em hipermídias no universo cinematográfico, na 

qual cita 'clicar para ampliar' para obter na hipermídia o mesmo efeito de close-up ou de 

zoom in existente no cinema; o recurso das 'barras de rolagem' que permitem a visualização 

da parte pelo todo de pequenas telas dentro de uma maior; e também faz relação do plano 

americano, com o qual no cinema recorta-se o personagem da cabeça até a altura dos 

joelhos e que já na hipermídia "a tela é limitada espacialmente de modo a deixar visível 

apenas o titulo e a introdução do texto ou parte de uma imagem." (GOSCIOLA, 2003, p. 

122). Com a inclusão desses novos recursos (clicar para ampliar, barras de rolagem, etc.) na 

linguagem cinematográfica, advindo do design de ambientes hipermidiáticos, o registro do 

processo de captação de imagens se tornou mais complexa ou intuitiva? Partindo dessa 

premissa, em termos técnicos, de que maneira são planejados, ensaiados e realizados os 

recortes (enquadramentos ou planos) nessas redes sociais de ambientes virtuais? (sendo este 

o foco de reflexão deste artigo). Nesse caso específico, em termos técnicos, ocorreu uma 

convergência ou uma agregação/apropriação de outras ferramentas que possibilitaram no 

universo hipermidiático sugerir a reprodução de resultados semelhantes aos observados no 

meio cinematográfico? Traçando outro paralelo, nas câmeras de vídeo existem ajustes que 

são universalmente conhecidos e que estão presentes na maioria das câmeras; na qual por 

meio de ícones, se faz o do ajuste de cor, procedimento este conhecido como 'bater branco' - 

white balance - W.B. (fig. 01). Nas hipermídias, em se tratando especificamente da criação 

de narrativas que utilize o cinema como base, existe algum ícone conhecido 

universalmente, e que está presente na maioria dos navegadores de redes sociais 3D on-

line? Quais os ícones ou existem ícones universais (fig. 02) que servem de orientação para 

que o usuário interessado em criar uma narrativa (videomaker ou viedeasta) possa produzir 

um machinima, estando também este mesmo usuário produtor já imerso nesse ambiente 

virtual?  

 
Fig. 01: Ícones de câmera de vídeo. 

 
Fig. 02: Ícones de ambiente virtual 3D (S.L.) 
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Em se tratando de roteiro técnico, no universo da linguagem do cinema, tem-se imagem e 

som; e no vídeo estabeleceu-se a nomenclatura vídeo e áudio. No caso das comunidades de 

ambientes virtuais hipermidiáticos 3D a linguagem verbal e não verbal se fazem presentes 

constantemente e alternadamente. Há momentos em que avatares podem interagir sem 

diálogo textual, utilizando o chamado voice. Porém, em dado momento podemos entrar em 

contato com outro usuário que ainda não tenha este dispositivo para se comunicar, trocando 

assim diálogos somente por meio de textos digitados. Por outro lado essa quantidade de 

informações poderá se tornar um empecilho aos usuários novatos que segundo Santaella 

(2004) acarreta "desorientação diante da profusão de signos que se apresentam na tela, 

ansiedade e insegurança nas operações." Ao abordarmos as questões de língua e linguagem 

no meio cinematográfico, André Parente (2000)
8
   ressalta alguns pontos refletidos por 

Christian Metz em fins da década de 80. Essas questões prevalecem desde os primórdios da 

teoria do cinema, na imprecisão do termo que conhecemos por 'linguagem cinematográfica', 

nos comparativos entre palavra e plano (de câmera) ou oração e seqüência. O cinema, 

segundo ele, é uma "linguagem sem língua". Robert Stam (2003)
9
 também ao pesquisar 

sobre a linguagem no cinema, destaca a seguinte percepção levantada por Metz "os planos 

são numericamente infinitos, ao contrário das palavras (tendo em vista que, a principio, o 

léxico é finito) (STAM, 2003, p.130), ou seja, não podemos comparar os planos ou 

enquadramentos de câmera, e suas ilimitadas possibilidades, com a língua de um 

determinado país, que apresenta um acervo limitado de palavras de determinado idioma. De 

que maneira então diminuir essa lacuna existente entre o código linguístico (lexical) que 

apresenta relações sistemáticas e lógicas; da linguagem imagética analógica, de 

transferência de informação cognitiva proveniente de juízos de semelhança ou impressões 

da realidade que o próprio meio audiovisual do cinema proporciona? Para essa 

problemática encontrada, André Parente aponta a solução trazida pelo próprio Metz na qual 

ele diz que “Não é apenas do exterior que a mensagem visual é investida pela língua (papel 

da legenda que acompanha a fotografia na imprensa, as falas no cinema, os comentários na 

televisão etc.) mas também do interior e em sua própria visualidade, que só é inteligível 

porque suas estruturas são parcialmente não-visuais.” (PARENTE, 2000, p. 21-22). Com o 

                                                 
8 Doutor em comunicação pela Universidade de Paris VIII, onde estudou entre 1982 e 1987 sob a orientação do filósofo 

Gilles Deleuze. Em 1987 ingressou na UFRJ, onde criou o Núcleo de Tecnologia da Imagem (N-imagem). 

  
9 Professor transdisciplinar da Universidade de Nova York. É autor de quinze livros sobre cinema e literatura, cinema e 

estudos culturais. Formou-se na Universidade da Califórnia, Berkeley, com estudos na Universidade de Paris III e 

lecionou na Tunísia, na França e no Brasil (USP, UFF, UFMG). 
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surgimento das hipermídias, e por conseguinte as comunidades hipermidiáticas 3D on-line, 

estaríamos, vivenciando essa solução apontada por Metz na qual se visualiza 

simultaneamente o verbal e o não verbal? Atualmente temos textos, imagens (estáticas e em 

movimento) e vídeo integrados e interligados por meio de links num mesmo meio de 

comunicação; na qual também é importante salientar que quando essas problemáticas e 

soluções foram assinaladas por Metz, estávamos em fins da década de 70 e início dos anos 

80.  

 

 

3. Conclusão 

 

Entre 1895 a 1915, tivemos o que hoje é conhecido e reconhecido no meio cinematográfico, 

como o período clássico do cinema. As inovações e invenções implementadas por, Edwin 

Stratton Porter
10

 e David Wark Griffith, contribuíram com a técnica e com a linguagem, que 

se traduzem e se aperfeiçoam em ecos até os dias atuais. "A hipermídia explora e até 

expande alguns elementos da linguagem cinematográfica introduzidos" (GOSCIOLA, 2003, 

p. 110) por esses dois cineastas. As convergências de mídias e meios de comunicação 

ocorrem já há algum tempo e se intensificaram com o surgimento dos computadores. As 

especificidades do meio cinematográfico colaboraram e influenciaram outras mídias como 

as mídias interativas, televisão, artes, design. Entretanto, segundo Gosciola ainda não 

podemos considerar que estamos atravessando, "um período clássico da hipermídia porque 

a sua linguagem não esta plenamente explorada" (GOSCIOLA, 2003, p. 110), assim como 

no cinema em suas origens. Essas transformações e problematizações estão servindo 

atualmente como base de pesquisa científica de mestrado, para reflexões acerca dessas 

convergências; apropriações; percepções de linguagem técnica do meio cinematográfico em 

ambientes hipermidiáticos de comunidades virtuais 3D on-line.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Edwin S. Porter (1870-1941): cinegrafista, produtor, diretor e montador de uma série de filmes, dentre eles "O Grande 

Roubo ao Trem", 1903. Considerado o primeiro no gênero faroeste, sua grande inovação foi filmar o vilão apontando uma 

arma para o público, fazendo uso também da montagem paralela.   
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