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EDITORIAL 

 

 

Marcus Bastos1 e Natália Aly2 

 

Esta 15a edição da TECCOGs – Revista Digital de Tecnologias Cognitivas – dia-

loga com o número anterior. Enquanto aquele buscou manter um princípio de 

coerência voltado para as questões teóricas relativas à produção audiovisual 

contemporânea, com ênfase na problemática que envolve o tema da arqueologia das 

mídias, o presente número está mais voltado para a discussão da criação audiovisual. 

Longe de um tratamento meramente generalista acerca do audiovisual hoje, a 

ênfase é colocada na formas como os vetores menos explícitos ou enfatizados nas 

memórias sobre as linguagens contemporâneas permitem rever de outros ângulos as 

novas linguagens audiovisuais e seu entorno.  

Além disso, este número também busca certos olhares prospectivos, incluindo 

as imagens 4K como exemplo das formas em que passado e futuro unem-se nos tem-

pos deslinearizados em que acontecem as diferentes (e cada vez mais heterogêneas) 

formas de encadeamento entre som e imagem em movimento. 
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