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Introdução – problematização inicial

Talvez um dos truques mais bem-sucedidos das
Graphical User Interfaces (GUIs), quando passamos a
encontrar nelas a colorida, hipertextual e janelizada world
wide web (mas quem sabe também antes mesmo disso,
com os softwares off-line cujo funcionamento disparamos
pela abençoada metáfora do desktop), seja o de nos propor
que há um lugar ou destino específico para o audiovisual:
“ser vídeo”. Aprendemos, como usuários comuns, que
o audiovisual é formato que se encaixa e se fixa em
determinadas situações (páginas web). O audiovisual seria,
como dizem os protagonistas do mercado de comunicação
digital (os realizadores, por que não dizer?), parte cada vez
mais relevante da ideia de “conteúdo”. Prova disso seria a
voraz ocupação que ele vem obtendo em ambientes online, dadas as possibilidades crescentes de sua inserção
e encaixe em páginas de portais, hotsites, blogs e tantos
outros construtos da web. Esse audiovisual que me
refiro é identificado no senso comum como “vídeo” e
sua execução se dá, normalmente, pela presença de uma
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janela-player embutida, confinada, encaixada em uma
webpage.16 No entanto, nessa descrição trata-se apenas de
um possível jeito de “estar vídeo” ou, em uma perspectiva
bergsoniana, o vídeo é uma virtualidade que se atualiza de
diversas maneiras em inúmeros construtos da web.17 Dessa
forma, podemos considerar outros tantos materiais que
– à primeira vista – nos retiram a sensação de estarmos
diante de uma janela-player. Pensemos em animações em
flash que fizeram parte (o tempo cronológico do passado
aqui também é uma armadilha que em breve voltaremos
a abordar) de hotsites publicitários18, os GIFs animados
ou os Cinemagraphs, navegações pelo Google Street View,
slideshows, entre inúmeros outros. Dizer que estes últimos
são “menos” vídeo do que os do tipo “janela-player” é
criar duas dificuldades. A primeira diz respeito a rasgar
a ideia de pensar na perspectiva das audiovisualidades.
Não há dúvida de que a web possa ser potente de objetos
empíricos que permitam o estudo das audiovisualidades
16 Consideremos para este texto, de forma abertamente provisória, que uma
webpage seja considerada uma espécie de unidade mínima para explicação de
determinadas características e movimentos de pesquisa. Um website seria o
arranjo de um conjunto de webpages. Mas será facilmente perceptível que nos
afiliamos a olhares que permitem, justamente, maior grau de exploração das
características da web que permitem não apenas decompor “plasticamente”
uma webpage, mas entendê-la como uma “multiplicidade de múltiplos” também nos termos de Bergson quando, por exemplo, evidenciamos a noção de
interface como problemática, impregnada de características mais explícitas e
outras mais soterradas ao usuário.
17 Pinto (2004, p. 89), ao comentar as reflexões do filósofo Henri Bergson,
afirma que “Mais explicitamente, nós não representamos para conhecer, mas
conhecemos porque agimos, e a representação é condição da ação mais livre,
mais hesitante, menos automática, construindo-se à medida que esse tipo de
ação se desenvolve”.
18 Ironicamente, essas animações costumam ser acompanhadas de uma opção
“pular introdução” ou “Pular intro”, para o usuário deixar de ver a animação e
chegar às demais informações do site.
62

como perspectiva para se pesquisar “as tendências
comunicacionais, memoriais, projetuais e experimentais
do audiovisual, inscrevendo-o em um campo heterogêneo
de formatos, suportes e tecnologias que atravessam e
transcendem as mídias, por convergência e dispersão”,
conforme mencionamos nos fundamentos do grupo de
pesquisa “Audiovisualidades e Tecnocultura: comunicação,
memória e design” (TCAv).19 A segunda está ligada a nos
perdermos em comparações (determinado site é “mais
audiovisual” do que outro) que nos afastam da ideia de
pensar um problema de pesquisa mais em função do tempo
do que do espaço, novamente em termos bergsonianos.
No caso específico dos observáveis que apresentarei a
seguir, o que me afeta em termos de pensar em duração
(pensar o problema de pesquisa em função do tempo)
circunda o âmbito da ideia de iniciativas (disponibilizadas
on-line na maioria das vezes) que parecem enunciar a
memória de sites e softwares já descontinuados de um
estado original (outra delicadíssima forma de descrever20).
Mas estamos nos adiantando um pouco ainda em relação a
aspectos mais específicos deste projeto.
Quando procuramos mencionar que há um lugar
“programado” e “previsto” para o audiovisual na web, não
estamos somente nos referindo a um procedimento técnico que permite determinados modos de ser desse audiovi19 Para mais informações do grupo de pesquisa, acesse: http://www.tcav.com.br.
20 Aqui gostaria de especular que o “estado original”, “lugar de partida” desses
sites e softwares que agora parecem “empalhados” em outros websites dizem
fortemente respeito ao que chamarei de encerramento de uma “situação produtiva” anteriormente possuída por esses produtos. Essa ideia, sem deixar de
pensá-la à luz das audiovisualidades e da vontade de perceber os comportamentos de interface, me parece potente de ser pensada com a ideia de obsolescência programada dos objetos.
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sual (de uma mais discretizada experiência em arte HTML,
como My Boyfriend came from war21, para os cintilantes
vídeos que ilustram matérias jornalísticas, como nas webpages da Globo.com, por exemplo). Estamos referindo que
esse procedimento está inscrito em uma tecnocultura cuja
compreensão poderia ser sintetizada pela ideia de Shaw
(2008) quando propõe a imagem de um loop de feedback
entre as tecnologias por meio das quais externalizamos
nossas ideias expressas como linguagem e a forma como
essas concepções de mundo são internalizadas. Pensar tecnoculturalmente envolve considerar o surgimento e desenvolvimento dos meios de comunicação e representação
como resultantes de processos de mútuo contágio entre
tecnologia e cultura, ou ainda, trazer a dimensão da técnica
enquanto um construto cultural.
Em pesquisas anteriores (Fischer, 2008), ensaiamos uma abordagem mais tecnocultural (ainda que não a
nominássemos assim naquele trabalho) para esta ideia de
“programação” e “previsão” para o audiovisual agir. Identificamos características remidiadoras da cultura do impresso, do cinema, da TV – e da própria web – em sites de vídeos
YouTube e Globo Vídeos em combinação com aspectos
relacionados aos aspectos de design e programação das interfaces gráficas, identificando contágios, resistências, remodelações e (des)continuidades no tempo entre os dois
observáveis. Para tanto, foi fundamental que as reflexões
fossem realizadas por meio de uma inspiração metodológica, que definimos na época como “agir arqueológico”, cuja
característica principal se dava em procedimentos de vagar
21 Da artista e pesquisadora Olia Lialina (Disponível em: <http://www.teleportacia.org/war/war.html>. Acesso em: out. 2014.
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e vasculhar a web por rastros mais e menos explícitos sobre
as interfaces que aqueles sites possuíam em momentos anteriores (cronologicamente falando) do tempo da pesquisa.
Naquele período, uma iniciativa denominada The Wayback
Machine (TWB), pertencente à biblioteca digital sem fins
lucrativos Internet Archive (www.archive.org)22, foi uma
das fontes para a busca dessas “versões” do YouTube e GloboVídeos, mas que atualmente preferiríamos denominar
como escombros, parcialidades, ou ainda, versões fossilizadas daqueles sites. Essas novas maneiras de nomear se
apresentam na medida em que, para a presente pesquisa,
o Internet Archive e The Wayback Machine não cumprirão
apenas um papel como ferramenta de escavação de “sites
antigos”, mas, sim, passam a ser constituintes de uma
cartografia mais ampla de interfaces – conceito cuja problematização deverá se aventurar como um dos objetivos
específicos da pesquisa – que imprimam enunciações de
memória sobre sites e softwares dentro da própria web.
Essa é uma problemática que estávamos à caça,
cercando-a por meio de outras reflexões, na medida em
que avançávamos mais e mais sobre as possibilidades de
articulação da pesquisa sobre audiovisualidades com as
abordagens metodológicas dos estudos de arqueologia da
22 Murphy, Hashim e O’Connor (2007, p. 3) explicam algumas de suas características básicas: [o website] acumula websites, imagens, textos, áudio e, recentemente, recursos educacionais (FAQs, 2007). Com base em resultados do Alexa
WebCrawler, essa organização norte-americana sem fins lucrativos permanentemente armazena sites de acesso público em um enorme arquivo digital [...].
Via o TWM, os usuários podem ver a versão original de cada site, bem como as
datas e o conteúdo de atualizações subsequentes. Para chamar sites arquivados,
os usuários digitam a URL do site desejado no endereço na caixa na página
inicial do TWM. Este, em seguida, retorna a data de criação do site original,
número e data das atualizações de sites e links para sites arquivados.
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mídia. Fomos da discussão sobre o exercício da escavação
de interfaces (Fischer, 2013a), para pensar conceitos de
tecnocultura (Fischer, 2013a), e chegamos a fazer uma rápida incursão para debater a arqueologia da mídia a partir
de um site de relatos sobre aplicativos para Iphone extintos
(Fischer, 2013b). Apenas olhando em retrospectiva (quem
sabe de posse do retrovisor de McLuhan, mas não preso
a ele), começamos a compreender certo movimento que
se desenha em torno da ideia desses construtos de enunciação de memória das materialidades de sites e softwares.
Assim, lançamos um resumo de nossas pretensões para
poder avançar (abrir mais determinados links) nas próximas sessões do presente projeto:
As interfaces da web – entendidas como culturais,
conforme propôs incialmente Manovich (2001) – parecem
entrar em curto-circuito “temporal” quando observamos
iniciativas que têm como objetivo uma atitude de preservação daquilo que se esvai no efêmero durante da rede,
conforme defende Wendy Chun (2011). Nessas enunciações de preservação teríamos, em princípio, construtos
de memória que, entre outros produtos culturais que parecem estar preservados/inventariados nessas iniciativas, nos
fazem refletir sobre as audiovisualidades (entendidas como
qualidades ou devires audiovisuais) que se inscrevem nas
interfaces on-line. Metodologicamente, a pesquisa se pensa
enquanto uma escavação, pois se inspira em determinados
princípios de uma “escola” da arqueologia da mídia, mas
ousa miscigenar-se com experiências dissecatório-cartográficas que vêm ocorrendo nas pesquisas dos integrantes do grupo de pesquisa TCAv. Se, na nossa pesquisa
anterior (Fischer, 2013b), as intenções giravam em torno
de autenticar os movimentos de remidiação via atitude ar66

queológica para pensar as dinâmicas que percorriam o design de interface, agora passamos a recortar iniciativas específicas que, ao proporem-se como instâncias curadoras
do que se preserva/se perde na web, acabam produzindo
em suas interfaces oportunidades (mais ou menos claras)
de escavarmos audiovisualidades soterradas, deslocadas e
que outrora brilhavam explicitamente – confinadas – em
seus “locais” originais.

Relação inicial/provável dos objetos empíricos

Entendemos que esta incursão sobre os objetos
empíricos tem como objetivo apresentar um conjunto possível de observáveis à luz da problematização inicialmente
exposta. Não se trata, portanto, de um grupo de materiais
convocados enquanto “consequência” ou “resultante” de
uma formulação apriorística. Preferiríamos almejar que
este primeiro recorte de corpus tanto forneça novas pistas
para as demais etapas (fundamentação teórica, metodologia, objetivos e justificativa) como também deva ser transformado pelas mesmas convocações dessas etapas, fundamentalmente, no transcorrer da pesquisa. Dito de outro
modo: são materialidades empíricas de partida, seu encontro se deu pelo exercício do pesquisador em um flanar um
tanto obcecado em encontrar iniciativas usualmente designadas como preservacionistas, nostálgicas e colecionadoras. Esse movimento já produziu, portanto, um conjunto
de reflexões e decisões que se apresentam aqui enquanto
projeto. Com vistas a explicitar esse grupo de partida, essa
espécie de coleção incerta, vamos usar, prioritariamente,
para descrever as iniciativas de enunciação de memória,
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determinados sites e softwares e suas próprias definições na
versão textual.
a. Internet Archive (archive.org) e seus “subprodutos”

The Internet Archive [...] está construindo uma
biblioteca digital de sites da internet e outros artefatos
culturais na forma digital. Como uma biblioteca de
papel, nós provemos livre acesso para pesquisadores,
historiadores, acadêmicos, os sem-impresso e o público
em geral23 (archive.org, online, 2014).
The Wayback machine (https://archive.org/web/).
TVNEws Archive (https://archive.org/details/tv).
Lançado em setembro de 2012, este serviço de biblioteca de pesquisa se destina

a melhorar as capacidades de
jornalistas, acadêmicos, professores, bibliotecários, organizações cívicas e outros cidadãos envolvidos. Ele repropõe o uso de closed caption para permitir aos utilizadores pesquisar, citar e tomar emprestado os programas
de telejornais americanos. Disponível gratuitamente, o
público pode usar o índice de texto pesquisável e clips de
streaming curtos para explorar telejornais, descobrir recursos importantes, entender contexto, avaliar afirmações
de fato, envolver-se com os outros e compartilhar ideias.
Classic PCGames https://archive.org/details/classicpcgames.
Recue no tempo e revisite seus jogos favoritos de DOS
e Windows. Os arquivos disponíveis nessa coleção con23 The Internet Archive [...] is building a digital library of Internet sites and
other cultural artifacts in digital form. Like a paper library, we provide free
access to researchers, historians, scholars, the print disabled, and the general
public (tradução nossa).
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sistem principalmente de demos, freeware e shareware.
Novos jogos são adicionados à coleção semanalmente.24
b. Archive Team (http://archiveteam.org/ e seus
subprodutos)

História é o nosso futuro
E estamos jogando no lixo nossa história.
Archive Team é um coletivo solto de arquivistas
desonestos, programadores, escritores e loudmouths
dedicados a salvar o nosso patrimônio digital. Desde
2009 esta força variante da natureza sofreu com uma
onda de paradas, desligamentos, fusões e bons e velhos
apagamentos (deletions) – e fizemos o nosso melhor
para salvar a história antes de ser perdida para sempre.
Ao longo do caminho, recebemos atenção, resistência,
espaço na imprensa e discussão, mas o mais importante,
nós levamos a mensagem adiante: NÃO TEM QUE SER
DESSA MANEIRA. Este site pretende ser um ponto
de depósito de descarga e informações para uma série
de projetos de arquivamento, todos relacionados com
o salvamento de sites ou de dados que estão em perigo
de se perder. Além de servir como um hub para estes
procedimentos, este site vai fornecer conselhos sobre
como gerenciar seus próprios dados e resgatando-o da
beira da destruição.25
24 Take a step back in time and revisit your favorite DOS and Windows games. The
files available in this collection consist primarily of demos, freeware, and shareware. New games are added to the collection on a weekly basis (tradução nossa).
25 Archive Team is a loose collective of rogue archivists, programmers, writers and loudmouths dedicated to saving our digital heritage. Since 2009 this
variant force of nature has caught wind of shutdowns, shutoffs, mergers, and
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c. Projeto #SitesGoneDark https://www.facebook.com/

sites gonedark/info

Essa é uma página para o projeto de pesquisa “Sites
que foram para a escuridão” (iniciativa conjunta
do Instituto de Antropologia Social e Cultural da
Universidade de Oxford e do Instituto de Internet de
Oxford) investigando decadência digital, arquivos da
web e preservação. Websites desaparecem o tempo todo,
incluindo muitas páginas valiosas que nunca foram
indexadas pelo Internet Archive. Cada local que fica
escuro é um pedaço perdido da história da Internet. Nós
estamos olhando para as histórias por trás da página de
erro 404. O que acontece quando um site morre? O que
pode ser feito para preservar o patrimônio digital de
sites de perdidos e não arquivados para o futuro? Esta
página Facebook será usada para compartilhar links
e informações relacionadas com os arquivos digitais e
preservação para a duração do projeto. Congratulamonos com a sua contribuição e participação.26
plain old deletions – and done our best to save the history before it’s lost forever. Along the way, we’ve gotten attention, resistance, press and discussion, but
most importantly, we’ve gotten the message out: IT DOESN’T HAVE TO BE
THIS WAY. This website is intended to be an offloading point and information
depot for a number of archiving projects, all related to saving websites or data
that is in danger of being lost. Besides serving as a hub for team-based pulling
down and mirroring of data, this site will provide advice on managing your
own data and rescuing it from the brink of destruction (tradução nossa).
26 This is a page for the research project “Sites Gone Dark” (joint initiative
of the Institute for Social and Cultural Anthropology, University of Oxford
and the Oxford Internet Institute) investigating digital decay, web archives and
preservation. Websites vanish all the time, including many valuable pages that
have never been indexed by the Internet Archive. Each site that goes dark is
a lost piece of Internet history. We are looking for the stories behind the 404
error page. What happens when a website dies? What can be done to preserve
the digital heritage of lost and unarchived sites for the future? This Facebook
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d. One terabyte for the kilobyte age (Olga Lialina, Dragan
Espenschied)

http://oneterabyteofkilobyteage.tumblr.com/
Este Tumblr acompanha um terabyte de Kilobyte Age, o
blog de pesquisa do Geocities de Olia Lialina e Dragan
Espenschied. Imagens são geradas automaticamente a
partir de um estoque de antigas home pages do Geocities,
resgatados pelo Archive Team em 2009. Os arquivos são
processados do mais antigo ao mais recente.27
http://contemporary-home-computing.org/1tb/about
Um terabyte para a era do kilobyte. Escavando através
do torrent do Geocities.
O serviço de hospedagem gratuito Geocities.com foi
fundado por “Internet Beverly Hills” em julho de 1995
– exatamente a época em que a web deixou a academia
e passou a ser feita por todos nós. Logo tornou-se um
dos lugares mais populares e habitados da WWW e
permaneceu assim durante a segunda parte da década
de 1990. Em janeiro de 1999, no pico da moda das ponto
com, Geocities foi comprado pelo Yahoo!. O novo milênio
provou que o Geocities era um mau investimento. Ter
uma página pessoal se tornou sinônimo de diletantismo e
mau gosto. Além disso, o tempo de páginas pessoais estava
contado, sendo substituídas por perfis em redes sociais.
page will be used to share links and information relating to digital archives
and preservation for the duration of the project. We welcome your input and
participation (tradução nossa).
27 This tumblr accompanies One Terabyte of Kilobyte Age, the Geocities research blog by Olia Lialina and Dragan Espenschied. Screenshots are automatically generated from a stash of old Geocities home pages, rescued by the Archive
Team in 2009. The files are processed from oldest to newest (tradução nossa).
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Dez anos depois, em abril de 2009, o Yahoo! anunciou que
eles iriam desligar o serviço. Em 26 de outubro de 2009,
Geocities deixou de existir. Entre o anúncio e a data oficial
da morte, um grupo de pessoas que se autodenominam
Archive Team conseguiu resgatar quase um terabyte de
páginas Geocities. Em 26 de outubro de 2010, o primeiro
aniversário deste Holocausto Digital, o Archive Team
começou a semear geocities.archiveteam.torrent. Em 1 de
novembro de 2010, Olia e Dragan compraram um disco
de 2 TeraBytes e começaram a baixar o maior torrente de
todos os tempos.28
e. The Restart Page – Free unlimited rebooting experience
from vintage operating systems (experiência gratuita de
reinicialização de sistemas operacionais vintage)

http://www.therestartpage.com/
Um tributo para os sistemas operacionais mais
significativos que fizeram parte de nossas vidas geek.
28 The free web hosting service Geocities.com was founded by “Beverly Hills
Internet” in July 1995 – exactly the time when the web left academia and started to be made by everyone of us. Soon it became one of the most popular and
inhabited places of the WWW and stayed that way through the second part
of 1990’s. In January 1999, on the peak of Dot.com mania, it was bought by
Yahoo! The new millennium proved Geocities to be a bad investment. Having
a page on there became a synonym for dilettantism and bad taste. Furthermore, the time of personal home pages was counted, being replaced with profiles on social networks. Ten years later, in April 2009, Yahoo! announced that
they are going to shut down the service. On the 26th of October 2009 Geocities
seized to exist. In between the announcement and the official date of death a
group of people calling themselves Archive Team managed to rescue almost a
terabyte of Geocities pages. On the 26th of October 2010, the first anniversary
of this Digital Holocaust, the Archive Team started to seed geocities.archiveteam.torrent. On the 1st of November 2010 Olia and Dragan bought a 2 TB
disk and started downloading the biggest torrent of all times (tradução nossa).
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f. Guidebook – Graphical User Interfaces Gallery

http://www.guidebookgallery.org/
Desde o início da Interface Gráfica de Usuário baseada
em WIMP, mais de 20 anos atrás, [...] o mundo tem visto
muitos GUIs irem e virem. [...] Este site pretende ser
um museu on-line de interfaces gráficas, especialmente
aqueles antigos, obscuros e com necessidade desesperada
de preservação. Se você quer apenas olhar para trás e
refrescar algumas memórias agradáveis de anos atrás, ou
está interessado em ver como as GUIs evoluíram ao longo
das décadas (e, às vezes, é fascinante para testemunhar
isso), eu espero que você curta sua estada [...].29

Articulações teóricas

Como é possível identificar no conjunto de prováveis
objetos empíricos e também nas indicações dadas na etapa
introdutória do presente projeto, é necessário fundamentar
com mais avanço alguns conceitos que entendemos como
instigantes diante das materialidades percebidas e provocadoras de nosso processo reflexivo.
Em primeiro lugar, cabem algumas definições básicas sobre webpages e websites e que nos permitirão incursionar pela noção de interface cultural, conforme propõe
29 Since the inception of the WIMP-based Graphical User Interface more than
20 years ago the world has seen many GUIs come and go. This site is meant
to be an online museum of graphical interfaces, especially those old, obscure
and in desperate need of preservation. Whether you want just to look back and
refresh some nice memories from years ago, or are interested in seeing how
the GUIs evolved throughout the decades (and it is sometimes fascinating to
witness that), I hope you’ll enjoy your stay (tradução nossa).
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Lev Manovich (2001). Do ponto de vista de sua materialidade, a World Wide Web pode ser caracterizada por duas
propriedades principais: a existência de webpages e a possibilidade de inserção de vinculações associativas (links)
nas mesmas. Uma webpage é um tipo de arquivo, desenvolvido inicialmente com base no HTML30, que permite
a execução de diferentes processos por meio dela, normalmente realizados pela agregação de categorias sígnicas como imagens, textos, vídeos e sons em conexões
hipertextuais e hipermidiáticas. A possibilidade da visualização de um arquivo HTML em máquinas (computadores) com sistemas operacionais31 diferentes, por meio
de um tipo de software conhecido como navegador
(browser), torna a webpage mais acessível ao usuário convencional. A segunda propriedade diz respeito à possibilidade de criação de vínculos nestas webpages que remetem para outras páginas web ou requisitam arquivos de
diversas ordens (planilhas, textos, músicas, vídeos, imagens etc.) localizáveis nos inúmeros bancos de dados ligados à Internet, através de links.32
30 Hypertext Markup Language, chamada linguagem de marcação, em
formato de instruções de texto que geram páginas web. Ao requisitarmos que
nosso software de navegação (browser) exiba o chamado código-fonte, nos é
apresentada uma janela que reproduz o HTML que gerou a página que nosso
browser exibe naquele momento (tradução nossa).
31 A mecanização das operações do computador e a extensão das funções
do hardware são vistas como objetivos básicos de um sistema operacional
(Auslander, M. A.; Larkin, D. C.; Scherr, A. L. The evolution of the MVS
operating system. Disponível em: <http://www.priorartdatabase.com/IPCOM/
000163512/>. Acesso em: ago. 2008).
32 “[...] um link é uma conexão entre dois elementos em uma estrutura de
dados. Os links permitem a navegação dentro de um instrumento hipertextual
[...]. Na Internet, um link é qualquer elemento de uma página da web que
possa ser clicado com o mouse, fazendo com que o navegador passe a exibir
uma nova tela, documento, figura etc.” (nota do tradutor Irineu da Costa na
obra de Lévy, 1999, p. 255-256).
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Tão essencial quanto a conceituação de webpage e
de link é a ideia de website, importante para a identificação
de diversos fenômenos da web. Para Dochartaigh (2002,
p. 120), “um [web]site deve obter total vantagem da potencialidade do hipertexto e ser organizado de uma forma
para a qual não há sequer equivalente no impresso”.33 O autor propõe, de forma bastante simplificada, que um website
– também entendido como site – trata-se de um conjunto de webpages articuladas por um conceito (uma marca
comercial, uma universidade, um evento, uma agremiação
esportiva, uma banda de rock, uma associação etc.) que as
reúne em uma mesma arquitetura, segundo a qual as diferentes páginas web estão organizadas diante do usuário.
Mais recentemente, agregamos a esse entendimento muito preliminar e quase funcional a contribuição de
Tara McPherson (2006) quando propõe três sensações
(termos da autora) emergentes na web e que nos interessam. Ela propõe uma reflexão comparativa entre comportamentos da televisão que opera por broadcast com a web,
o que nos parece relevante para a reflexão a partir das audiovisualidades.
A primeira é a noção de um desejo de mobilidade
(volition) que torna, para McPherson, a web mais móvel que
a televisão (estamos lidando com reflexões pré-explosão dos
chamados dispositivos móveis, portanto não devemos confundir os termos) ainda que, aparentemente, a web pareça
confiar “mais no texto e em imagens estáticas do que no
vídeo em movimento da TV”. A ideia aqui para a autora é de
uma mobilidade como movimento que advém do impulso
da navegação “para frente e para trás” como uma escolha
(ou ilusão desta) entre os limites de tempo e espaço da web.
33 A site may take full advantage of the potencial of hypertext and be organized in a way for there is not even a equivalent in print (tradução nossa).
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A segunda característica refere-se a esse modo de
mover-se do usuário, chamado por McPherson como em
oposição a um glance-or-gaze televisivo. Enquanto a TV
desde as reflexões de Raymond Williams operaria em um
fluxo planejado, tendo a grade como força estruturante, a
autora vai propor que na web o fluxo não se dê em uma
grade, e sim por pedaços, porções de informação, ou no termo em inglês “chunks”. A princípio, essa ideia nos remete
aos conceitos de Bolter e Grusin sobre o estilo janelizado
da web e mesmo à noção de Manovich sobre interfaces
que se organizam por montagem espacial. No entanto, a
autora nos chama a atenção sobre a fluidez que se opera
por um chunking não apenas espacial como temporal. Para
isso, ela entende como segunda característica definidora da
web o modo scan-and-search que o usuário constrói para
experienciar esses “chunks” de informação (gráfica, visual,
audiovisual etc.). Comparando sempre com a experiência
televisiva (ainda que discordemos de uma opção ou/ou),
a autora defende que não se trataria mais de uma ação do
tipo glance-or-gaze da televisão para a ideia de scan-andsearch, que funcionaria como um movimento que ocorre
por receio do usuário em perder a experiência seguinte, a
próxima porção de dados. Enquanto o receio de não perder o que vem depois na televisão seria o que nos prenderia
em um mesmo canal, o receio de não perder o que vem a
seguir na web nos “impele para outro lugar, para o próximo
pedaço, menos restrito a um tempo linear e espaço contíguo,
[mas mais] para dentro do arquivo e no que é sentido como
espaço navegável que responde ao nosso desejo (p. 204)”.34
34 “[…] propels us elsewhere, on to the next chunk, less bound to linear time
and contiguous space, into the archive and into what feels like navigable space
that responds to our desire” (tradução nossa).
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Por fim, a terceira sensação trazida por McPherson
diz respeito à “promessa de transformação”. Aqui, a pulsão
por movimento (volition) via scan-and-search da web dá
abrigo a desejos de transformação. Independentemente do
conteúdo, há um potencial tátil (haptic) para esses espaços.
A própria natureza da programabilidade dos dados, sua fragmentação e recombinação associadas e intrínsecas ao meio,
em níveis tanto acessíveis como não acessíveis ao usuário,
diz respeito a essa promessa. No entanto, a autora alerta para
o fato de que esses três “modos emergentes de experiência”
não são neutros ou inocentes ou simples expressões das formas materiais do digital. Assim, pergunta a autora,
[...] por que, em uma cultura crescentemente sujeita à
simulação, o desejo (ou a sua ilusão) emerge como uma
poderosa modalidade de experiência, como uma vontade tão visceral. Se Walter Benjamin nos lembra de que
o começo do cinema serviu para inserir o espectador
nos modos de percepção estruturados pela era mecânica, como os espaços da web funcionam como instruções
para a adaptação de nossos corpos à virtualidade35?
(McPherson, 2006, p. 207)36

Portanto, além da reflexão sobre os modos emergentes sinalizados pela autora – em que entendemos que
35 Já entende o leitor à essa altura que a virtualidade da qual a autora se refere poderia ser melhor chamada de ciberespaço ou tecnocultura online para
não entrarmos em conflito com a visada bergsoniana.
36 [...] why, in a culture increasingly subject to simulation, volition (or its
illusion) emerges as sucha powerful modality of experience such a visceral
desire. If Walter Benjamin reminds us that early film served to drill the
viewer in the modes of perception structured by the mechanical era, how do
Web spaces function as instructions for our bodily adaptation to virtuality?
(tradução nossa).
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na web dura uma audiovisualização da cultura que não
se restringe aos players de vídeo, mas à própria pulsão de
movimento que ela teria – seu questionamento pode servir
como inspiração para nossas indagações sobre estes construtos de enunciação de memória de sites e softwares que
queremos investigar.
No entanto, antes de avançarmos às questões e aos
objetivos, queremos agregar a essas definições mais amplamente problematizadoras da web nosso entendimento
de interface. Começamos pela colocação de Lev Manovich
(2001), que afirma que a linguagem – própria – das interfaces gráficas – às quais ele prefere denominar como
“interfaces culturais” – está muito ligada a elementos de
outras formas culturais consagradas advindas do impresso
(printed word), do cinema e das interfaces humano-computador (Human-computer Interface, HCI). Manovich crê
que o impresso, o cinema e a interação humano-computador possuem suas modalidades específicas de organizar
a informação, estruturando a experiência humana, correlacionando tempo-espaço. Assim, a facilidade de compreensão imediata da linguagem da interface resultaria do
fato de que esta seria baseada em formas culturais prévias
e familiares.
Há ainda mais o que considerar quando tratamos
das interfaces culturais da web se levarmos em conta justamente nossa problematização. Nossos objetos empíricos
se propõem como bibliotecas, catálogos, arquivos que
produzem um deslocamento entre aquilo que outrora foi
em um determinado hábitat e agora reaparece feito imagem-lembrança, nos termos de Bergson, assim sintetizado
por Damasceno (2011b, p. 3):
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A imagem-lembrança é produzida num salto realizado
do presente para o passado [...]. A imagem-lembrança
é, assim, uma atualização da lembrança pura. Porém,
apesar de ser uma imagem “atual”, ela não se desprende
de sua natureza virtual. É o que nos permite reconhecê-la
como o passado e não confundi-la com as imagens do
presente. Bergson aponta, assim, que a imagem-lembrança não é o passado, mas sim que o representa, pois
herda a marca da lembrança pura.

Então, que especificidades das interfaces culturais
podem contribuir na qualificação desse reaparecimento feito imagem-lembrança que indicamos inicialmente
aqui? Dois autores, nesse sentido, se mostram relevantes
para fazer as considerações de Manovich avançarem, Alexander Galloway (2012) e Wendy Chun (2004). Ambos,
de alguma forma, procuram pensar o software culturalmente interpelando e sendo interpelado pela noção de interface. Para Galloway, a interface não é uma coisa, é um
efeito de relação. Segundo o autor, deveríamos encarar a
interface não como algo simples e transparente, mas “um
estado de ser/estar na fronteira”. Em outra reflexão, Galloway vai considerar a seguinte contradição/paradoxo: os
dados computacionalmente produzidos não possuem uma
forma visual, no entanto, ele identifica nas interfaces uma
constante repetição de formas de visualização para esses
dados. Para ele, o aumento de uma eficiência algorítmica
andaria lado a lado com um declínio de eficiência simbólica. Wendy Chun, por sua vez, apresenta algumas pistas nessa fundamental relação interface-software que mais
adiante também nos levará a convocar a autora quando
pensamos sobre os construtos de memória. Ao fazer uma
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genealogia sobre as condições de aparecimento do software
em nossa cultura, Chun problematiza o nível de abstração
que passa a compor as lógicas de programação na medida
em que estas se tornam um conjunto de instruções produzidas linguisticamente (linhas de comando) e que em
seguida ganham uma dimensão ainda mais alegórica nas
interfaces GUI. Ou seja, a criação do software originalmente destinada a obscurecer o lado máquina (hardware)
acabou produzindo um imaginário de computação como
algo transparente: “[...] o computador, o dispositivo mais
não visível e não transparente – paradoxalmente criou [a
ideia de] ‘cultura visual’ e ‘transparência’ [nas interfaces]”
(Chun, 2004).37
A esses construtos de transparência das interfaces
culturais de sites e softwares afiliamos a reflexão de Chun
em The enduring ephemeral or why the future is a memory38
quando afirma que o acoplamento entre o degenerativo
e o regenerativo é condição-chave da memória digital.
Ao comentar especificamente o já mencionado serviço
The WayBack Machine, a autora coloca que as páginas
arquivadas no TWM não estão nem vivas, nem mortas.
O esqueleto de página proposto pelo TWM atesta
visualmente não apenas o que nossas estratégias de
regeneração/resgate afetam no que é regenerado, mas
também como esses gaps tornam “a web como arquivo
de um futuro que não seria uma simples atualização da
memória do passado”.39 Repetição e regeneração criariam,
37 The computer – that most nonvisual and nontransparent device – has paradoxically fostered “visual culture” and “transparency” (tradução nossa).
38 O Efêmero durante ou porque o futuro é uma memória.
39 “web as archive to a future that would not be a simple memory upgrade of
the past” (tradução nossa).
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assim, um novo não simultâneo que confunde/surpreende
o tempo cronológico que eles também carregam.
[...] devemos analisar, enquanto tentamos segurar um
presente que está sempre degenerando, os caminhos
nos quais [a] efemeridade é feita para durar. O que surpreende não é o fato de que a mídia digital se esvai, desaparece, mas, sim, que ela fica e nós ficamos embasbacados por nossas telas enquanto elas efemeramente duram
(Chun, 2004, p. 171).40

Estes e outros apontamentos que percorrem a ideia
de memória passam a emergir em nossa discussão. Se com
Manovich poderíamos refletir sobre o que se conserva
de cinema nas interfaces culturais e com Galloway problematizar a interface como “impraticável” ou “irrealizável”
(Unworkable, conforme titula seu artigo), pois ela é efeito
e jogo de fronteira que recorreria às mesmas soluções para
tornar seus dados visíveis, com Chun a ideia de degeneração/regeneração parece retomar a proposta bergsoniana
de imagem-lembrança. Nessa perspectiva, que vamos desenhando como referencial teórico e problematização, nossos materiais empíricos não seriam meramente instâncias
de conservação de um passado fixo, mas, sim, ocorrências
nas quais poderíamos cartografar e constelar audiovisualidades que ficam soterradas por movimentos quase “sísmicos” da ordem das descontinuidades de websites, softwares
ou da “mania digitalizadora” identificada por Manovich
40 [...] we must analyze, as we try to grasp a present that is always degenerating, the ways in which ephemerality is made to endure. What is surprising
is not that digital media fades but rather that it stays at all and that we stay
transfixed by our screens as its ephemerality endures (tradução nossa).
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(2000) como característica da década de 1990. Isso por meio
de iniciativas de digitalização de materiais como gravações
de áudio, fitas cassete e fotografias e que agora encontramos sob a forma de iniciativas como as vinculadas ao Internet Archive para games e programas jornalísticos de televisão. Atualmente, não se trataria apenas das iniciativas de
“conversão” de formatos e de encontrar uma salvação para
a degeneração de mídias analógicas dentro dos ambientes
on-line, mas também considerar que nesses sites (web) marcados pela coalescência de tempos, as camadas geológicas se
atravessam vorazmente com uma tendência do esmagamento dos próprios cacos (ou de um sítio mais preservado) pela
web “da superfície”. Ou talvez seja esse o comportamento durante, o soterramento frequente. De qualquer modo, há que
se construir, no desdobramento da pesquisa, mais avanços
teórico-metodológicos sobre o conceito de memória e
avançar nas reflexões culturalmente articuladas sobre interfaces, o que acaba necessariamente tornando-se também um
dos objetivos desta pesquisa. Assim, diante desses movimentos, passamos a desdobrar os demais objetivos e encaminhar
algumas premissas metodológicas.

Objetivos

Conforme já assinalado, a pesquisa aqui proposta
visa dar continuidade aos estudos que estamos realizando
tendo a web como fonte principal para o recorte dos objetos
empíricos e na discussão sobre interfaces o modo de operar
teoricamente com as questões vinculadas ao campo das audiovisualidades. No entanto, deixamos de priorizar a ideia
de identificar somente processos de remediação no design
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de interface de websites para problematizar construtos específicos enunciadores de memória da web e de softwares
(games etc.) na web. Ao fecharmos mais nossos observáveis
em iniciativas que lidam com a tensão degenerativa/regenerativa de sites e softwares na busca pelas enunciações de
memória de uma tecnocultura recente, escavando do audiovisual confinado às audiovisualidades soterradas, estabelecemos nosso objetivo geral. No entanto, não deixamos
de nos preocupar em desenvolver reflexões sobre a web enquanto meio, a genealogia das interfaces culturais de sites e
softwares e agregamos a necessidade de convocar com mais
profundidade os conceitos de memória, interfaces e audiovisualidades, além de, metodologicamente, propor formas
de apropriação sobre interfaces nas quais coalescem audiovisuais brilhantes e audiovisualidades soterradas. Essas preocupações tornam-se nossos objetivos específicos.
Reforçamos ainda que pensar em procedimentos técnicos
e etapas da pesquisa no âmbito de realizar os movimentos escavatórios de imagens-lembrança passa por também
buscar diálogo com o Laboratório de Tecnologias da Informação e da Comunicação (LABTICs), vinculado ao PPGCC Unisinos. Seu objetivo de constituir-se em espaço de
produção, articulação e experimentação de procedimentos
voltados para a pesquisa avançada de tecnologias da informação e da comunicação remete muito ao que queremos
desenvolver neste projeto.

Metodologia a ser empregada

Entendemos que a dimensão metodológica cumpre
papel essencial na formulação do problema de pesquisa,
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na medida em que convocamos conceitos que dialogam
muitas vezes com determinadas atitudes de pesquisa.
Assim, ao desejarmos autenticar audiovisualidades41
soterradas em construtos enunciadores de memória de
sites e softwares que outrora brilhavam, mesmo confinados,
em seus estados originais (por assim, complicadamente,
dizer), acreditamos que nossa abordagem metodológica
passa muito (mas não apenas) por ideias desenvolvidas
por autores que têm se inscrito dentro daquilo que se vem
denominando como “arqueologia da mídia”. É fundamental explicitar, porém, Erikki Huhtamo e Jussi Parikka
(2011), ao fazerem o que denominam uma “arqueologia
da arqueologia da mídia”, uma vez que identificam uma
variedade significativa de apropriações dessa perspectiva
na produção acadêmica. Esse entendimento é positivo
pela ideia de método como invenção, mas também serve
de alerta para não deixarmos nosso foco nas autenticações
de audiovisualidades se perder.
Segundo os mesmos autores, os arqueologistas da
mídia, baseados em suas descobertas, começaram a construir histórias alternativas das mídias suprimidas, negligenciadas e esquecidas, nas quais os “[b]ecos sem saída,
os perdedores e as invenções que nunca se tornaram um
produto final possuem histórias importantes para contar”.42
Os autores ainda afirmam que a arqueologia da mídia
“vasculha arquivos textuais, visuais, sonoros; assim como
41 A expressão “autenticar” é inserida a partir da forma como Kilpp a propõe
em uma variedade de seus textos que discutem a imagem audiovisual. Entendemos que a expressão substitui a perspectiva usual de “identificação” que nos
levaria a encontrar nos objetos “algo que já estaria lá”, e não pensarmos no engajamento pesquisa-pesquisador-problema-objeto-empiria que nos provoca a
produzir criativamente a partir do rigor dos princípios.
42 Dead ends, losers, and inventions that never made it into a material product
have important stories to tell (tradução nossa).
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coleções de artefatos, enfatizando tanto as manifestações discursivas como materiais da cultura”43 (Huhtamo;
Parikka, 2011, p. 3).
Em outro trabalho, Huhtamo (1997) defende que
uma aproximação arqueológica para a mídia teria dois
objetivos: o primeiro seria ligado ao estudo dos cíclicos e
recorrentes elementos e motivos que subjazem e guiam o
desenvolvimento da cultura da mídia, o qual ele denomina como topos study.44 Um segundo ponto seria o que ele
denomina como a “escavação” de formas nas quais essas
formulações e tradições discursivas foram marcadas em
máquinas de mídia específicas, em diferentes contextos
históricos. Esse tipo de aproximação, segundo Huhtamo
(1997), daria ênfase a um desenvolvimento não cronológico e também reforçaria a ideia de recorrência ao invés de
“inovação única”.
Ao [fazer essa aproximação], a [arqueologia da mídia]
vai contra o modo habitual de pensar sobre tecnocultura
em termos de progresso constante, proveniente de um
avanço tecnológico para o outro, e fazendo as máquinas
anteriores e aplicações obsoletas ao longo do caminho.
O objetivo da abordagem arqueológica não é negar a
“realidade” do desenvolvimento tecnológico, mas, sim,
para equilibrá-lo, colocando-o dentro de um quadro
mais amplo e multifacetado, social e cultural de referência (Huhtamo, 1997).45
43 [...] rummages textual, visual, and auditory archives as well as collections
of artifacts, emphasizing both the discursive and the material manifestations
of culture (tradução nossa).
44 O autor refere-se ao termo como uma fórmula estereotipada evocada recorrentemente em diferentes disfarces e para propósitos variados.
45 In doing so it runs counter to the customary way of thinking about
technoculture in terms of constant progress, proceeding from one technological
85

Nota-se, em resumo, que há convocações pertinentes a serem realizadas pela arqueologia da mídia. De um
lado, nos interessa o movimento no contrapelo da história
(em termos benjaminianos), para que possamos nos
aproximar desses construtos enunciadores de memória
que também parecem mais deslocados em relação aos
produtos on-line que ganham grande visibilidade midiática (ainda que fundamentalmente efêmero também é esse
reconhecimento). Esse deslocamento surge inicialmente
quando verificamos as descrições já expostas aqui nas
quais aparecem menções a objetivos rebeldes de salvação
diante da voracidade da obsolescência. De outro, nos
parece que a arqueologia da mídia, ainda que preocupada
em identificar o “velho no novo e o novo no velho”46, conforme coloca Parikka (2012), pensa especialmente nos desafios colocados por uma reflexão de caráter tecnocultural.
É nesse sentido também que entendemos que a discussão
sobre interface e software promovida tanto por Manovich
como por Galloway e Chun tem fortes ecos na perspectiva
da arqueologia da mídia pensada por Huhtamo.
Por fim, para nos movimentarmos da abordagem
aos procedimentos, nos interessa substancialmente a noção
de “escavação” como articuladora. É o próprio Parikka
(2012) que observa que Walter Benjamin, em um verdadeiro espírito (proto)mídia-arqueológico, escavou através
de camadas de cultura de consumo midiático emergente
breakthrough to another, and making earlier machines and applications
obsolete along the way. The aim of the media archeological approach is not to
negate the “reality” of the technological development, but rather to balance it
by placing it within a wider and more multifaceted social and cultural frame
of reference (tradução nossa).
46 Old in the new and the new in the old (tradução nossa).
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no seu trabalho teórico e analisou, por exemplo, os objetos,
os fósseis – que saíram de moda e uso.
Ora, parece evidente que, em nossos materiais
empíricos, há perspectiva para avançar a partir de ações
arqueológicas desse tipo. No entanto, é necessário convocar procedimentos que instiguem o diálogo entre a perspectiva arqueológica com as demandas da pesquisa em
audiovisualidades. É nesse sentido que entendemos que o
pesquisador deve se construir como um arqueólogo-dissecador, adotando movimentos inspirados na metodologia
das molduras de Kilpp (2006), quando ao tratar da televisão, afirma:
A metáfora da dissecação do cadáver, inspirada em
Leonardo da Vinci, implica dizer que para adentrar a
telinha e ultrapassar os teores conteudísticos da TV – que
nos cegam e ensurdecem em relação aos procedimentos
técnicos e estéticos que são o modo sui generis da
mídia produzir sentido – é preciso matar o fluxo,
desnaturalizar a espectação, intervir cirurgicamente nos
materiais plásticos e narrativos, cartografar as molduras
sobrepostas em cada panorama e verificar quais são e
como elas estão agindo umas sobre as outras, reforçandose ou produzindo tensões (Kilpp, 2006, p. 2).

Na colocação da autora, além da menção à cartografia – aspecto que queremos adotar para nossa pesquisa – temos o ingresso de outro conceito que se combina nos procedimentos técnicos de resgate de interface por dissecação:
a autenticação de molduras, cujo conceito, segundo Kilpp,
tem heranças na proposição de frame analysis de Goffman
(1974), quando esse se refere à organização da experiência.
Ocorre também, aí já em uma aproximação maior ao con87

texto do ecrã, no conceito de quadro como organizador de
uma composição, conforme Aumont (2004). Ainda afirma
a autora em outro trabalho:
[p]enso como molduras os confins instaurados pelo encontro de duas ou mais superfícies ou formas diferentes, confins esses que produzem uma ilusão de bordas
que atuam como se fossem filtros de parte a parte, e que
implicam novos sentidos sobre as partes (superfícies ou
formas) (Kilpp, 2003, p. 37).

E ainda complementa: “[a] moldura torna-se, assim, em minha proposta, o limiar de um território [de
experiência e significação]” (Kilpp, 2003, p. 47). Dessa
forma, a ideia de identificar molduras como recortes que
auxiliam na identificação de territórios de significação é,
em síntese, um procedimento “desconstrutivo de análise”,
como coloca a pesquisadora, que já fizemos anteriormente
com as webpages (Fischer, 2008), complementando o papel do dissecador, expressão também usada por Damasceno (2011a). Há, nitidamente, a nosso ver, uma forma de
encontrar no papel de dissecador das interfaces web um
movimento que vai ao encontro do que Huhtamo menciona como o objetivo da arqueologia da mídia de realizar
a escavação das formas e formulações discursivas inscritas
em determinados suportes.
Em resumo, portanto, temos um movimento metodológico que se inscreve por aproximação a determinadas
convicções dos estudos de arqueologia da mídia e articula-se com o campo dos processos midiáticos, tanto pelos
seus objetivos de escavar audiovisualidades soterradas nos
sites enunciadores de memória de sites e softwares como
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também pelos procedimentos de cartografia, dissecação,
desconstrução e autenticação de molduras.

Principais contribuições científicas da proposta

Entendemos que o projeto encontra-se coerente
com diversas dimensões de sua interlocução futura nos
espaços e processos de inserção do pesquisador e seus
orientandos no campo científico. Ao mesmo tempo, potencialmente apresenta um conjunto de especificidades
que permite exercer contribuições que poderão permitir
eventuais avanços nesses espaços, a saber:
No campo da pesquisa em Comunicação, o exercício
da pesquisa que milita na área das chamadas mídias
on-line costuma, aparentemente, apartar-se via organizações de GTs e NPs, dos seus homólogos que trata- riam dos estudos de audiovisual (Cinema, Vídeo,
TV). É claro que, na prática, são diversos os trabalhos
que, por assim dizer, problematizam uma na outra. No
entanto, ainda que seja dessa forma, entendemos que
nossa pesquisa claramente se inscreve num lugar de
interrogação de materiais que dialogam nessas frentes
sem fazer escolhas exclusivistas, o que nos parece
saudável e recomendável no fazer científico. Ainda temos um terceiro grupo de pesquisadores, com encontros e trabalhos específicos que buscam avançar sobre
o tema da História da Comunicação. Dito de outra
forma, estudos de Cibercultura, Audiovisual e História
das Mídias podem ser considerados já tradicionais no
campo da Comunicação. Assim entendemos que nossa
proble- matização procura, de algum modo, exercitar
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alguns desafios ou especular sobre aspectos menos favorecidos (sem deixar de exercer a boa interlocução
com esses espaços): pensar sobre materiais extintos
diante da efervescência da convocação do novo em trabalhos sobre mídias on-line; analisar audiovisualidades
soterradas em relação aos estudos de TV que privilegiam o teor conteudístico ou diegético dos materiais e
problematizar a memória enquanto “aberta a dialética
da lembrança e do esquecimento”, conforme fala Pierre
Nora (1984) em relação a uma história narradora de
acontecimentos com estatuto de verdade.
No espaço do Programa de Pós-Graduação da Unisinos, a pesquisa aqui proposta busca alicerçar e fazer avançar os estudos da Linha de Pesquisa Mídias e
Processos Audiovisuais em convergência com o grupo
TCAV (Audiovisualidades e Tecnocultura: Comunicação, Memória e Design), encontrando, de forma mais
sólida, pontos de contato teórico-metodológicos com
as pesquisas dos professores João Ladeira (arqueologia
da mídia, interfaces, memória), Suzana Kilpp (audiovisualidades, dissecação, interfaces, memória) e Sonia
Montaño (audiovisualidades, interfaces, usuário). Nessa
mesma perspectiva, orientandos de mestrado e doutorado também se colocam em diálogo com seus projetos
específicos, mas assim como no caso dos professores,
estamos em busca das três dimensões do audiovisual:
técnica, discursiva e cultural. Também é importante
referir que nossa proposta ao pensar metodologicamente a escavação de imagens-lembrança contribuirá
com a instrumentalização de procedimentos de coleta
e análise-montagem de dados com projetos em que nos
inserimos recentemente, como PROCAD e PVE (Professor Visitante Especial), que são executados em outras
linhas de pesquisa do PPGCC.
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Etapas gerais de desenvolvimento das atividades:
Etapa 1

Atividades: retomada dos objetos empíricos de partida para exercício de escavação preliminar que buscará
compreender as dimensões e a estrutura “funcional” dos
websites. Aqui teremos capturas de páginas estáticas e capturas em formato audiovisual (vídeo). Também serão buscados materiais dos websites em suas chamadas “versões”
anteriores (caso existam). Por fim, ainda ficaremos abertos
a identificação de outras iniciativas não lançadas no corpus
deste documento. Produção de primeiros artigos resultantes
das leituras e dos cotejamentos internos ao projeto e externos (com o grupo de Pesquisa e pares de linha e outros).
Etapa 2

Atividades: trabalho com corpus final juntamente
com as especificidades de ações para cada objeto empírico que envolvam a sequência dos exercícios de escavação,
já buscando produzir incursões com o apoio do LABTICs
para visualização/organização dos dados. Desenvolvimento de espaço de publicação de resultados (aplicativo e/ou
site e/ou exposição). Produção de artigos resultantes das
leituras, avanços na análise do material e cotejamentos internos ao projeto e externos (com o grupo de Pesquisa e
pares de linha e outros).
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Questões

Suzana – As interfaces que provavelmente serão
escavadas na pesquisa estão bem referidas no corpus e
caracterizadas quanto à sua potência enunciadora de
memória já nos recortes que estão no texto, umas de suas
materializações em quadros de experiência e significação.
Gostaria de saber mais sobre o que estou entendendo. Se
são camadas nas quais aparecem o “audiovisual confinado” e as “audiovisualidades soterradas”, também como
molduras (e construtos da pesquisa/pesquisador) e imagens-lembrança: nas interfaces gráficas, sob que formas e/
ou enquadramentos aparecem, ou se materializam? Essas
formas são molduradas nas interfaces – a cada camada a
ser escavada – em diferentes montagens espaciais de formas diversas, dentre as quais nem todas são formas-vídeo;
mas as montagens criam uma “cena” gráfica com potência enunciadora de um devir vídeo (audiovisualidade) em
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cada camada da interface, devir que se atualiza diferenciando-se de si mesmo. Haveria nessa evolução criadora,
portanto, enunciações de memória sobre confinamentos e
soterramentos do audiovisual?
Gustavo – Se entendo bem tua colocação inicial,
acho que ela já carrega algumas pistas importantes sobre
como estabelecer o que eu acredito ser essencial na minha
pesquisa: como trabalhar com a perspectiva das audiovisualidades em “contextos não reconhecidamente audiovisuais” como bem diz os fundamentos de nosso grupo de
pesquisa. Ora, parece um contrassenso eu estar afirmando
isso, pois essa característica é mola mestra que impulsiona nossas reflexões sobre o estatuto da imagem, que organiza nossas ideias sobre cultura, memória, comunicação;
que nos permite construir um movimento de recorte sobre autores como McLuhan, Flusser, Manovich, Benjamin,
Bergson etc. No entanto, creio que quando busco o movimento “do audiovisual confinado às audiovisualidades
soterradas”, estou tentando dar conta de (me) responder:
afinal de contas, como vou enfrentar nessa perspectiva – e
muito concretamente – esse debate com materiais empíricos que, por ora, declaro como interfaces (tecno)culturalmente constituídas?47
Para isso, quero começar colocando um primeiro
ponto: nas montagens espaciais que caracterizam esses
materiais, e observando arquegenealogicamente, a forma-vídeo sempre reivindicou sua presença ali. Essa reivindicação, enquanto virtualidade, duração, atualizou-se, a
meu ver, em geral, sob a perspectiva de confinamento, limitação, enquadramento (delicada expressão) a determi47 Pano para outras mangas.
95

nados espaços-funções nesses materiais. Ou, ainda melhor,
nosso olhar um tanto entorpecido pelo teor diegético-conteudístico tendeu a construir esse audiovisual como confinado, restrito, preso. Dito de outro jeito, realizando essa
formulação e refletindo sobre tua pergunta, penso que é
também o meu olhar que por vezes confinou esse audiovisual, que tratou de fatiar o terreno dos observáveis entre
aqueles em que é possível “puxar” um devir audiovisual
para o debate sobre a web (falemos de YouTube, por exemplo) e aqueles em que não teríamos espaço para autenticações desse tipo.
É assim que ao redigir, formular essa frase (“do
audiovisual…”), estou tentando dizer, finalmente e em
voz alta, o que estou neste momento entendendo como
uma característica que percorre as superfícies brilhantes
das telas: há formas, materiais, estéticas, linguagens
tecnoculturalmente enunciados como audiovisuais e
atraem o olhar mais imediato, mas há nas webpages, nas
telas de aplicativos e em outros materiais que vamos recortar nessa ordem das Graphical User Interfaces audiovisualidades que explodem com a dimensão do confinamento do player, do arquivo de vídeo impenetrável do
filme que espera nosso download ou streaming. Quando
convoco as reflexões de McPherson, nas montagens espaciais de Manovich e no seu conceito de interfaces culturais
(mesmo com suas limitações), estou pensando nisso. Eu
diria até que há um risco (talvez didaticamente interessante) de entender que toda a audiovisualidade está soterrada, cabendo ao arqueólogo-dissecador revolver a terra
digital para autenticar suas características nos atuais. Ou,
usando tuas palavras, explorando as “cenas gráficas” que
se montam na web.
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Bom, mas ainda não ingressei na angulação metodológica que se mobiliza pela ideia de escavação de camadas. Essa é uma questão delicada, pois a frase “do audiovisual às audiovisualidades” pode criar a impressão que se
trata de ir somente espacialmente de um ponto a outro,
mas aqui cabe esclarecer um ponto a partir de um aparente
jogo de palavras: existem audiovisuais confinados (os mais
próximos da forma-vídeo, então) que estão soterrados ou
ainda enunciados como soterrados quando nos voltamos
para o material empírico que nos interessa.
Agora endereçando mais especificamente a parte
final da tua pergunta: a escavação sempre será no tempo
presente, e a condição de efêmero durante da web é que
me provoca a formular agora que esses sites são expoentes,
resultantes de movimentos escavatórios. Ao escavar os
sistemas operacionais descontinuados de seu uso operacional cotidiano, a The Restart Page nos faz olhar de outra
forma para aquelas sequências de inicialização do Windows, Linux etc.: nos faz produzir (autenticar) as audiovisualidades soterradas. Escavar as escavações para dar a
ver as enunciações de memória dos confinamentos e soterramento do audiovisual parece ser uma especificidade da
abordagem da minha pesquisa. Nesse sentido, uma breve
e irresponsável hipótese: os observáveis que pretendo estudar parecem convocar, pelas formas que enunciam, na
memória da web e de softwares, uma tensão análoga àquela
da própria rede. De um lado, uma força de aprisionamento,
ordem, segurança, “não me faça pensar” (da usabilidade),
do consumo natural de clicks e coisas, inventário, coleção;
de outro, uma pulsão libertadora, de imagens porosas, que
se recombinam de forma inadvertida (The Restart Page),
que ironizam um passado para pensar a web de hoje (One
Terabyte...). Disciplina e liberdade.
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Suzana – É muito interessante a especulação que é
feita no texto sobre “Repetição e regeneração”. Como essas
duas noções se articulam com as de memória em Bergson,
que fundamentam a pesquisa?
Gustavo – A especulação, como tu colocas, feita
sobre repetição e regeneração é convocada pela leitura de
Wendy Chun e seu “efêmero durante” em relação à internet. No entanto, podemos ver mais aí. Repetição me faz
lembrar da reprodutibilidade técnica de Benjamin e da
ideia de uma tecnocultura que tem na serialidade dos objetos da cultura uma outra forma de se “re-conhecer”. Ou
ainda, já começando a falar em Bergson, se o corpo é centro de indeterminação, imagem-primeira que interpela a
imagem e é por ela arrebatado, alguns dos sites que recorto
no meu material empírico parecem enunciar sentidos de
regeneração. Está na ordem do bem guardar, bem organizar, bem inventariar, o imaginário da recuperação do que
estava desgastado, abandonado, soterrado, desprezado. Ou,
por outro lado, está no deslocamento, na remontagem, que
chamam a atenção para – no nosso caso – as audiovisualidades que irrompem nas interfaces. Eu entendo que Chun
(2004), ao se dirigir mais especificamente para falar de
nosso observável The Wayback Machine, parece nos dizer
que, sempre para enunciar regeneração (“veja aqui a versão
antiga do site X”), o WM opera por repetição, porque é característica do digital como um todo operar por repetição.
A ideia de repetição, segundo ela, deixaria de significar redundância ou diminuição da importância da mensagem
para justamente confirmar o seu status. Pensemos nas falas
que mencionam as milhões de visualizações que um vídeo
recebeu ou os milhares de compartilhamentos de imagem. Da mesma forma, a regeneração, se por um lado é
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mais claramente enunciada nos sites que pretendo investigar, também é condição, característica da internet. Itens
colocados na web em determinado período anterior (um
vídeo que coloquei no YouTube anos atrás, por exemplo)
possuem modalidades de acesso que permitem que sejam
“descobertos como novos” outra vez.
Ora, se nos filiamos a Bergson para considerar
que as imagens-lembrança são “o salto do presente para o
passado” (conforme nos sintetizou Damasceno), mas que
apenas uma tênue parte dele se torna representação, como
coloca Bergson em Memória e vida (2006), os movimentos
de repetição e regeneração considerados por Chun como
durantes da rede são atualizados como imagens-lembrança
nos nossos observáveis. Assim, e até pela pista dada pelo
título do artigo de Chun, a memória da web (ou da Internet, nesse caso específico, me permito percebê-las cortadas
pelo mesmo devir), ou sua duração, é constituída dessa efemeridade, que por sua vez se traduz criativamente (e angustiadamente) pelas propriedades (tendências) de repetição e
regeneração na medida em que a memória é, sempre como
duração, “o progresso contínuo do passado que rói o porvir
e incha à medida em que avança” (Bergson, 2006, p. 47).
Sonia – Os objetos empíricos de partida, assim
como a problematização da pesquisa, apontam para modos diversos de construir – enunciar a memória (o lembrar
e o esquecer, o encontrar e o perder, o apagar e o recuperar etc.) em diversos sites da web, inclusive na enunciação
da própria web como memória. A possibilidade de visitar
outros tempos (passados ou futuros numa certa máquina
do tempo), de apagar parcial ou completamente a memória
individual ou coletiva, ou apagar\trocar\recuperar os dados de uma determinada empresa ou grupo ou, inclusive,
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a extinção da espécie como apagamento de uma memória,
entre outras referências, fazem parte de um imaginário
audiovisual que recorrentemente está presente no cinema,
televisão e na própria web. Levando em conta que será usada a metodologia das molduras para acessar a construção
enunciativa da memória (com os eixos molduras, ethicidades, imaginários): 1) como os imaginários serão considerados, sendo que eles constituem a base para nós reconhecermos os sentidos reciclados na mídia em questão? 2)
Não poderia ser esse um modo dos modos possíveis (você
aponta também outros) de ampliar-tensionar o conceito de
interface cultural de Manovich? Isto é, constatar por parte
do meio uma reciclagem de restos culturais associados à
memória provindos de outros campos da cultura além do
impresso, o cinema e a interface gráfica do usuário? 3) Não
seria também uma possibilidade de pensar (atualizar) a
característica que McLuhan afirma como uma das leis dos
meios: que todo meio em sua nova forma coloca em jogo
simultaneamente antigas ações e serviços?
Gustavo – Sonia, tua primeira colocação é de suma
importância para ampliar nosso debate sobre as questões
metodológicas de nossas pesquisas. Minha apropriação sobre a metodologia das molduras de Kilpp sempre teve um
viés (principalmente na pesquisa sobre Globo Vídeos/YouTube e em algumas reflexões decorrentes) que enfatizou um
“uso instrumental” (como me referi na tese de doutorado)
das molduras, aspecto que sempre me levou a criar determinadas “montagens” (espaciais, se pensarmos nos termos
de Manovich) das páginas web que aparentemente parecem
wireframes, mas de fato construíram (a época) determinados
zoneamentos realizados nas telas capturadas cujo objetivo
era de auxiliar na explicitação de determinadas lógicas
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ope- rativas dos sites analisados, perceber recorrências e/
ou rupturas. Minha reflexão durante a pesquisa apontava
como esse uso das molduras favorecia – em combinação
com a dissecação – a autenticação das dinâmicas específicas
(hipermediadoras, nos termos de Bolter e Grusin, por exemplo) da web, pois pude me movimentar pelas minhas montagens autenticando molduras fixas e outras mais flexíveis,
molduras dentro de molduras etc. No entanto, e retomando
tua questão específica, ir em busca de determinadas construções enunciativas de memória sem dúvida passa por
problematizar a questão dos imaginários postos em ação
nesses sites da atual pesquisa, possibilitando dizer de forma
mais clara o que caracterizam/compartilham em termos de
“marcas de enunciação de culturas” determinados achados
escavatórios obtidos nesses sites-objetos empíricos. Nesse
sentido, pensar as interfaces culturais de Manovich como
amplificadas (talvez no sentido “acústico” de McLuhan) pela
perspectiva dos imaginários pode, sim, quem sabe, propor
uma formulação mais clara ao que temos visto em relação
aos leitores de Manovich (2001), como Alexander Galloway (2011), que parecem cobrar do autor russo uma visada
exclusivamente “formalista” aos seus conceitos. Ou ainda,
dito de outra maneira: Manovich nos chama a atenção para
uma interface contagiada de devires (ou genealogicamente
constituída e arqueologicamente autenticada por ele a meu
ver) no tripé Cinema-Impresso-HCI, mas poderíamos
não restringir as ideias à “cultura da forma cinema” (e às
outras duas) como única chave de entrada para compreender
as interfaces culturais, mas considerar (que é a tua ideia na
formulação, me parece) de imaginários de memória/preservação/obsolescência programada/viagem no tempo (no
caso dos meus materiais empíricos) e ainda também pensar
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em imaginários de forma-cinema, forma-HCI, forma-impresso inscritos nas interfaces (talvez até Manovich tenha pensado nesses termos, mas não se expressou assim).
Esse é um debate importante, pois tenho convicção
que a problematização do(s) conceito(s) de interface(s)
dentro da pesquisa em Audiovisualidades nos trará mais
possibilidade de pensar tecnoculturalmente nossos objetos. Mas voltarei a esse ponto na terceira pergunta.
Sonia – Apontas como procedimentos da primeira
etapa a produção e análise de imagens de “versões” anteriores dos websites de dois tipos: páginas estáticas e capturas
em formato audiovisual (vídeo). Por que a necessidade de
produzir esses dois tipos (além de outros que possam surgir)
de capturas? Há relações entre esse procedimento e a ideia
de interface não como “coisa”, e sim como “efeito de relação”
(Galloway), uma relação entre o corpo do usuário e o meio
(que o inclui)?
Gustavo – Aqui também, Sonia, leio tua questão e
já enxergo uma muito boa proposta de construir contato
entre a perspectiva de Galloway quando fala da interface
como “efeito de relação” e os procedimentos mencionados de captura das interfaces. Ou, ainda, uma pista para
interpretar nas decisões metodológicas os tensionamentos advindos de um campo reflexivo mais largo, como faz
Galloway quando escreve The interface effect.
A tua convocação do Galloway complementada pela
noção da interface como efeito de uma relação entre o corpo do usuário e o meio, eu acrescentaria o olhar de Mark
Hansen (2004), explicitamente comprometido com a visão
de Bergson e com ela nos fala sobre a questão do framing
promovido pelo corpo (como centro de indeterminação).
Em outras palavras, ao cartografar obras de “new media
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artists”, como ele se refere, Hansen (2004, p. 10; 13) procura enfatizar a proposta da “imagem tendo se tornado irremediavelmente ligada com a atividade do corpo” saindo de
um modelo de experiência estética fundado em um objeto
autossuficiente (a interface “coisa” que te referes) para a intensidade da “embodied affectivity”.
Essas indicações iniciais poderiam servir, de certa
forma, também para aproximar os eixos da enunciação de
memória e a metodologia das molduras, como já respondi
na pergunta anterior. Nesse sentido, e voltando a questão
das formas de captura das imagens, penso que a alternativa
da captura em formato audiovisual vai, em alguns sentidos
correlatos, a partir da ideia central de “retirar as imagens
do fluxo” e intervir cirurgicamente em sua plasticidade,
conforme indicação de Kilpp ao desenvolver a metodologia
das molduras. Exploremos um pouco mais isso. Creio que
quando penso em esses processos de captura, estou falando
de outras ideias necessárias (ainda que soem para mim
como metas de horizonte, no sentido que sua execução na
prática é desafiadora desde já adjacentes da premissa das
proposições metodológicas de Kilpp, a saber:
– declarar que a necessidade é de pensar no estancamento do fluxo ou da colocação dos materiais para se
movimentarem “de outro jeito” em relação a expectação
habituada;
– convocar a reflexão de André Parente (1993, p.
25) se inspirando em Deleuze: “[o] grande desafio para
quem produz imagens é justamente saber em que sentido é possível extrair imagens de clichês, imagens que nos
permitam realmente acreditar no mundo em que vivemos”. Aqui, para mim, está cada vez mais claro que devemos nos enxergar enquanto produtores de imagem nas
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formas que damos aos materiais que coletamos (ou, no
meu caso, escavamos). Sempre nos lembramos dos realizadores que pensaram sobre sua técnica como fornecedores de pistas importantes para entendermos as audiovisualidades. Talvez seja hora de nos enxergarmos – como
toda a modéstia – como realizadores em nossas pesquisas
e nos percebermos sendo remexidos também pelos aparelhos, sites, interfaces, telas das quais valemos para produzir nossos procedimentos;
– fazer aparecer um usuário inscrito nessas opera- ções, em um fronteira usuário-pesquisador, ou ainda,
como creio que defendo, no meu caso, esse usuário cartógrafo-dissecador, arqueólogo-dissecador que precisa
realizar escavações, revol-ver a terra. Quem fala disso, de
não abrir mão da nomenclatura de “usuário”, é Olia Lialina
(2012), quando afirma que:
Computadores estão se tornando invisíveis. Eles se encolhem e se escondem [...] e se dissolvem na nuvem. [...].
Com o desaparecimento do computador, algo diferente
está silenciosamente se tornando invisível também – o
Usuário. Usuários estão desaparecendo tanto como termo quanto como fenômeno e este acontecimento é despercebido ou aceito como progresso – uma etapa evolutiva. [...] Mas quando você lê isso em um contexto mais
amplo, a negação da palavra “usuário” em favor de “pessoas” se torna perigosa. Ser um Usuário é o último lembrete que há, esteja visível ou não, um computador, um
sistema programado que você usa.48
48 Computers are getting invisible. They shrink and hide […] and dissolve
in the cloud. […] With the disappearance of the computer, something else is
silently becoming invisible as well – the User. Users are disappearing as both
phenomena and term, and this development is either unnoticed or accepted as
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– por fim, acho que estamos tratando de validar
uma ambição de mexer, modificar, mostrar mais que dizer
em nossas pesquisas, inspirados em Benjamin. Construir essas modalidades de desafiar nosso olhar habituado é
primordial. É nessa perspectiva que também poderíamos
converter para o ponto de vista metodológico aquilo que
Hansen (2004, p. 198-199) observou na sua cartografia de
objetos de new media art em obras como Skulls (Caveiras),
de Lazzarini, no que diz respeito à relação estabelecida/
produzida com o corpo-espectador (não custa lembrar a
inspiração Bergsoniana do autor, claro).
É como se essas caveiras se recusassem a retornar
o seu olhar, ou melhor, é como se elas existissem em um
espaço sem nenhuma conexão com o espaço que você
está inserido, no qual elas simplesmente não podem olhar
de volta para você. E ainda assim elas estão olhando para
você, tanto quanto é certo que você está olhando para elas!
Sonia – Numa citação de McPherson há uma nota
de rodapé no termo “virtualidade” usado pela autora na
qual afirmas: “Já entende o leitor à essa altura que a virtualidade da qual a autora se refere poderia ser melhor
chamada de ciberespaço ou tecnocultura on-line para
não entrarmos em conflito com a visada bergsoniana”.
Não seriam nomes ainda prematuros para o novo meio
(McLuhan), uma vez que os críticos do termo “ciberespaço” (Manovich, Beiguelman) alegam que a nomenclaprogress – an evolutionary step […]. But when you read it in a broader context,
the denial of the word “user” in favor of “people” becomes dangerous. Being
a User is the last reminder that there is, whether visible or not, a computer, a
programmed system you use.
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tura enfatiza um espaço específico diferente de outros espaços quando ele atravessa todos os espaços. De outro lado,
existe como diferenciar uma tecnocultura on-line, sendo
que você mesmo define nesta abordagem, e lhe citando,
que “o pensar tecnoculturalmente envolve considerar o
surgimento e desenvolvimento dos meios de comunicação
e representação como resultantes de processos de mútuo
contágio entre tecnologia e cultura, ou ainda, trazer a dimensão da técnica enquanto um cons- truto cultural”?
Gustavo – Sim, Sonia. Uma tecnocultura – ou ainda, se entendemos que a contração do tempo está presente
em todas as relações virtual-atual, conforme nos propõe
Bergson – é perpassada por diferentes temporalidades, ou
nos teus termos, atravessa todos os espaços. Bom, então
vamos reposicionar o termo: descartemos o sobrenome
on-line e enfatizemos que é importante que se compreenda que me refiro ao virtual tecnocultura se atualizando na
web 2.0, na softwarização da cultura, nas interfaces dos
dispositivos móveis e mesmo no sujeito que se comunica
por memes de gatos mal-humorados, para lembrar o texto de Felinto (2013), ou tantas outras materialidades. No
entanto, quero aproveitar a tua questão para propor uma
inscrição do conceito (ou do conceito-mônada – atravessando por tempos ou atravessador de espaços – para te
deixar mais à vontade em Benjamin) de tecnocultura em
uma perspectiva metodológica. Se nos cobramos um “pensar tecnoculturalmente”, isso significaria que precisaríamos
avaliar também nossos procedimentos, protocolos de investigação (me refiro a partir dos aspectos bem operacionais de pesquisa) na perspectiva da dimensão da técnica
enquanto construto cultural. Acredito que as experiências
de pesquisa na web inspiradas na metodologia das moldu106

ras podem ser uma pista nesse sentido. A dissecação como
procedimento que fala na intervenção cirúrgica sobre os
materiais propõe agir com técnicas, montar, desenquadrar,
rearranjar. Mas acredito que ainda operamos sobre esses
materiais sem tanta valorização sobre o que esses procedimentos também dizem sobre nossa tecnocultura. Dito de
outra forma, nos cobramos para que não nos deixemos
cegar pelo teor conteudístico de nossos objetos midiáticos
(usualmente nos referindo ao aspecto diegético, narrativo
dos materiais). No entanto, será que não é necessário problematizar um tipo de pesquisa que depende (ou convive, faz
parceria) com ações algorítmicas de mecanismos de busca, operações de captura de páginas e vídeos etc.? Estamos
cada vez mais produzindo imagens para falar de imagens,
e isso nos faz considerar as afirmações de Flusser (2007,
p. 117-118):
No futuro a situação poderá ser a seguinte: o pensamento
imagético será a tradução do conceito em imagem e
o pensamento conceitual, a tradução da imagem em
conceito. Nessa situação de retroalimentação (feedback)
pode-se elaborar um modelo de pensamento que venha
finalmente a se adequar a um fato. Primeiramente,
haverá a imagem de uma coisa. Depois, uma explicação
dessa imagem. E, por fim, haverá uma imagem dessa
explicação. Isso resultará no modelo de alguma coisa
(uma coisa que por sua vez tenha sido originalmente
um conceito).

João – Seu projeto se concentra em compreender a
importância do cinema como parte essencial das interfaces. Envolve, assim, uma tentativa de apreender a dimensão
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de cultura contida em tais interfaces, perguntando-se de
que forma se pode compreender seu relacionamento com
outras experiências de central relevância durante o século
XX. Ao encarar a repercussão do cinema durante a ordenação das mídias digitais, trata-se de assumir, na esteira
de discussão sobre arqueologia da mídia e, mais especificamente, na forma como Parikka assume o débito da disciplina com a New Film History de Elsaesser, o tema da
centralidade do olhar e da importância do espaço protegido no qual o observador pôde fruir desses espetáculos.
Mantendo-se próximo da discussão travada por tais autores sobre a forma através da qual as mídias digitais envolvem a sinestesia e a centralidade de outras experiências
com o corpo, não seria uma interpretação viável observar
tal prevalência do olhar como um anacronismo, no sentido
em que Didi-Huberman confere ao termo, apropriando-se
de Benjamin? Não se estaria diante de uma problemática
importante de pensar a partir da noção de ruína? A despeito da citação a tal problemática (“procedimentos de vagar e vasculhar a web por rastros mais e menos explícitos”),
não haveria um ganho em trazê-la mais para o centro de
debate? Como é amplamente conhecido, na bela metáfora das ruínas, os objetos oferecem a chance de ser recuperados para que seja possível compreendê-los, salvando-os
e, assim, permitindo que não se percam na forma de mitos.
Desse modo, não seria possível formular, ainda que como
hipótese, quais traços das dinâmicas de cultura importantes para o contemporâneo estariam em jogo diante da
constatação do caráter anacrônico dessa dimensão cinematográfica presente na interface digital? O tema, afinal,
possui potência para pensar. Não seria essa uma forma de
salvar tais questões, retomando-as para o centro da inter108

pretação sobre nosso momento histórico? A despeito da
dificuldade da questão, o ensaio sobre a resposta pode ajudar a formular questões importantes de tratar.
Gustavo – Vou dividir minha resposta à questão
em três partes: centralidade do cinema, anacronismo e a
junção desses dois movimentos com a possibilidade da
metáfora das ruínas ser um encaminhamento metodológico. Quanto à primeira, me fez considerar o quanto da centralidade do cinema eu ainda incorporo de forma tão fiel
na minha reflexão sobre as interfaces. Creio que aqui é
necessário um esclarecimento: quero propor que o conceito
interfaces culturais de Manovich (que é onde no meu projeto está mencionada a ideia de devir cinema nas Graphical User Interfaces, ainda que como bem referiste esta é
uma vertente forte na arqueologia da mídia por outros trabalhos como o de Thomas Elsaesser) é um ponto de partida. Assim posto, trata-se de uma formulação didática, que
se vale dos bons debates e insights do autor quando pensa
as formas que comparecem atualizadas nas telas de games,
websites etc. No entanto, conforme vamos nos aproximando de outros autores como Galloway e Chun nossas interfaces parecem ofertar mais do que os olhos veem. Ou
ainda, os traços ou devires de cultura não se restringem
à forma-cinema, forma-impresso, forma-HCI, conforme
já comentei na questão da Sonia. Ainda assim, o cinema
atualiza-se como audiovisual confinado e audiovisualidade soterrada na web. Alguns desses sites que pesquiso,
vejo agora de forma preliminar, ofertam enunciações – por
procedimentos de montagens nas suas interfaces e procedimentos técnicos da camada software – da ordem da
preservação (visitar sites em suas versões anteriores, assistir vídeos de notícias da década de 1980, jogar games de
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consoles que não estão mais à venda etc.) de uma centralidade do cinemático, ou do audiovisual melhor dizendo.
É possível (e nesse sentido passo para a segunda parte da
questão) e entendo como pertinente pensar estes artefatos
como obras-ruínas na incorporação da noção de anacronismo, conforme Didi-Huberman recupera em Benjamin.
A ideia, recuperando essa perspectiva e posicionando-a
com nossos observáveis, seria considerar a “complexidade
temporal inerente à obra” em que “há em cada obra tensão
provocada pela coexistência de tempos genealógicos heterogêneos”, conforme coloca Nascimento (2005, p. 49-50)
ao esclarecer o termo. Assim, e caminhando em direção
à terceira parte da questão, considerar anacronicamente
a dimensão do cinema permitiria justamente escavarmos
outros tempos nessas interfaces e, simultaneamente, quem
sabe percebendo as interfaces como construtos de disputas
de diferentes devires, nos quais poderíamos relacionar, a
título de contribuição para análises futuras, as alegorias de
controle indicadas por Galloway, de um lado, e a experiência tátil com a recuperação do corpo como centro de indeterminação, conforme Hansen recupera em Bergson, de
outro. Me parece que, metodologicamente, uma incursão
no âmbito do agir arqueológico apresentaria como alternativa alegorizar as interfaces como ruínas anacrônicas
e buscar, nas especificidades desses sites que investigo, as
enunciações de memória da web/na web que se apresentariam ali em determinados rastros e escombros.
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