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RESUMO 

 

O trabalho retoma um conjunto de reflexões acerca do conceito de interface já tratadas 

anteriormente (Fischer, 2008), mas agora considerando as materialidades que emergem 

das “várias tevês” que nos cercam, ou ainda, das televisualidades que se atualizam em 

diferentes formatos, meios e suportes e a partir das provocações de Kilpp (2017) sobre os 

conteúdos televisivos presentes em computadores e dispositivos móveis. Das proposições 

vinculadas à usabilidade, passando pelo conceito de interfaces culturais (Manovich, 2001) 

e finalmente chegando à remediação (Bolter, Grusin, 1999) somos levados a propor, 

preliminarmente, a ideia de “interface-tevê”. Por fim, indicamos, nos termos de Manovich 

(2001) que se faça a arqueologia do presente para produzirmos novos tensionamentos ao 

conceito, ao já apontarmos outras abordagens necessárias para o seu desenvolvimento. 
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Introdução 

 

Ou seja, fala-se muito dos modos de agir da interface; mas qual é a 

tendência da coisa interface, o seu modo virtual de ser? O que é essa coisa 

que se atualiza nessa e naquela interface? (Kilpp, p.11, 2017). 

 

Em seu artigo “Televisualidades em Interfaces Contemporâneas” apresentado no 

GP de Estudos de Televisão e Televisualidades do Intercom 2017, Suzana Kilpp 

materializa, ao nosso ver, uma dos movimentos mais necessárias quando se buscam pistas 

para pensar a televisão ou ainda, as televisualidades, entendidas aqui, ainda que 

rapidamente, como qualidades do televisivo que se atualizam em diversos meios e mídias: 

considerar que tipo de entendimento podemos (ou não) ter a respeito da interface. Em seu 

trabalho supracitado, a autora apresenta algumas imagens de interfaces gráficas de 

conteúdos televisivos acessados via computador ou dispositivos móveis (ainda que ambos 

possam ser, em essência, considerados computadores). Apoiando-se em sua metodologia 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades do XVIII Encontro dos Grupos de Pesquisas 

em Comunicação, evento componente do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da UNISINOS, e-mail: gfischer@unisinos.br 
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das molduras e da fenomenologia Bersoniana, na qual é fundamental compreender que as 

coisas possuem modos de ser e agir (possuem uma virtualidade, uma memória que dura 

nas diferentes atualizações da coisa), a autora tanto dá pistas (estaria a interface entre o 

corpo-sujeito e o corpo-objeto?) como deixa provocações (a interface é inapreensível) 

para pensarmos sobre este conceito/palavra que pela sua flexibilidade semântica parece 

aceitar todos os usos e apropriações. Para tentar dialogar em nível razoável com a autora, 

nossa proposição passará por tentar fazer um investimento no âmbito de produzir uma 

breve cartografia de conceitos ou perspectivas, porém convocando recortes e angulações 

que se apresentam potentes para pensar as mídias audiovisuais e, ainda em relação a estas, 

o que desponta no que tange ao televisivo. 

Nesse sentido, queremos apontar um primeiro ponto que poderá parecer um 

esclarecimento óbvio: qual a pertinência da aproximação do conceito de interface aos 

estudos de televisão? É indissociável que esta articulação está sendo demandada pelo 

comparecimento de relações que estão se estabelecendo (por procedimentos [in]visíveis] 

nas telas dos aparelhos que têm se caracterizado pelo prefixo “smart”: SmartTVs, 

Smartphones, pelo menos. Dito de outra forma: lógicas do televisivo se atualizam em 

nossos aparelhos smartphones (retome-se o artigo de Kilpp para justamente enxergar 

como isso vem se dando neste âmbito) e lógicas da “navegação em tela” que nos 

acostumamos a encontrar nas chamadas interfaces gráficas do usuário (GUI) se 

apresentam em nossos aparelhos smartTVs. Dois artefatos em uma breve ação 

arqueológica – entendida esta no sentido de convocar fragmentos sem um compromisso 

com linearidade histórica ou reinvindicação de uma explicação única – ajudam a 

demonstrar as tensões advindas desses contágios mútuos. O primeiro remonta a segunda 

metade da década de 1990 quando a chamada internet comercial passava a ficar 

disponível para um público maior, não-especialista. Trata-se da iniciativa chamada 

WebTV, a partir de um projeto desenvolvido  por uma start-up de mesmo nome que logo 

foi adquirida pela conhecida empresa desenvolvedora de hardwares e softwares 

Microsoft. Com o objetivo de permitir uma conexão do aparelho televisivo à rede Internet 

(para uso de e-mail e navegação na web), produziu-se um “kit” (set-top boxes) de 

hardwares que incluíam um adaptador, teclado, modem e controle remoto além de 

softwares de sistema operacional e navegadores específicos. A aceitação do 

aparelho/serviço foi baixa diante do crescente movimento de acesso a conteúdos online 
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que se deu por uma diversidade de outros dispositivos e serviços. Ainda assim, 

surpreendentemente, a WebTV – depois batizada de MSNTv – durou até 2013. 

 

 

 

Figura 1 -Tela do navegador da WebTV para acessar serviços de web e e-mail e caixa com os hardwares - fontes 

https://www.neowin.net/news/microsoft-finally-closing-msn-tv-formerly-webtv-on-sep-30 (acesso julho/2018) 

 

A segunda constatação não quer uma escavação em histórias minoritárias e sim 

em uma busca caseira que todos nós podemos fazer em nossos atuais aparelhos 

SmartTVs: o controle remoto, conforme dado na imagem abaixo: 

   

Figura 2 - Controle remoto de SmartTV Samsung - fonte site Samsung 

 

Ao observamos o design de um aparelho de controle remoto para as televisões do 

tipo Smart, nos deparamos com a disputa Televisão-Internet. O topo superior do aparelho 

ainda é dominado por um teclado numérico, herdeiro de um acesso aos canais “abertos” 

da televisão (hoje migrados para o sistema digital, mas ainda assim acionáveis por seus 

números). Na metade inferior nota-se a presença de botões de seta para “navegação” 

(herdeiros do teclado desktop?) para escolha de itens na tela e outros diretamente 

relacionados à reprodução de conteúdo audiovisual, um tanto “espremidos” em tamanho 
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e posição. É como se o controle remoto ainda não conseguisse nos responder quem está 

no controle da experiência de expectação. Mais de 20 anos após a iniciativa da WebTV, 

os movimentos produzidos entre o televisivo e o “online” ao invés de rumarem a uma 

estabilidade idealizada, tornaram-se talvez uma maneira de pensarmos que a interface 

audiovisual dura como fricção. Mas a esta reflexão ainda retomaremos, cabendo agora 

retornarmos e avançarmos sobre as questões concernentes ao conceito de interface, 

considerando que em cada angulação/abordagem é possível compreender elementos que 

contribuirão de forma coalescente ao entendimento do termo/conceito.   

 

Design – Interface como [boa] usabilidade 

 

Como Kilpp já desenvolve uma proposição que parte da apresentação do verbete 

via Dicionário Aurélio3, passamos a uma definição um pouco mais específica, mais 

calcada na perspectiva do design - área que entendemos potente para pensar o campo das 

mídias audiovisuais, já quando discutíamos essas questões para pensar o caráter midiático 

da web (Fischer, 2008) - em Freitas (2005): 

Interfacear ou atender simultaneamente a dois ou mais polos de um sistema 

de informações implica em, de um lado, cumprir com os procedimentos 

contidos no polo inanimado, mas planejado e pré-definido do sistema, e de 

outro lado, atender a demanda de expectativas previsíveis por parte do 

indivíduo usuário e solicitante (p.11). 

 

Ao considerar a interface como uma ação da ordem da negociação entre objeto e 

sujeito (interfacear), percebem-se nas colocações de ordem prescritiva , nas quais 

direcionam-se formulações baseadas na busca de uma “boa” interface, que proporcione 

“conforto” quando o público/usuário demanda ações através dela. Por exemplo,  enquanto 

característica programável/projetável, o modo de apresentação de determinadas 

informações deve ser gradativo, através de níveis pré-estabelecidos, subordinados a “[...] 

hierarquia proposta na arquitetura de informações do projeto [...]” (FREITAS, 2005, 

p.193). Pfützenreuter (2005) também contribui para uma compreensão da interface como 

noção fundamental do design, ao entendê-la como “diagrama ontológico do design”. 

Segundo o autor, “[...] [a] interface transforma sinais em informação interpretável” 

                                                 
3 Segundo Kilpp (2017), “[o] Dicionário Aurélio on-line define interface como um “dispositivo (material 

e lógico) graças ao qual se efetuam as trocas de informações entre dois sistemas”; como o “limite comum 

a dois sistemas ou duas unidades que permite troca de informações” (p.2). 
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(PFÜTZENREUTER, 2005, p. 169). Nesse sentido, Freitas (2005, p. 189) vê a interface 

como um elo compreensível entre um sistema e um indivíduo que requisita deste, 

colocando que “[...] oferecer possibilidade de uso, com linguagens decodificáveis a um 

ou mais indivíduos usuários, pode ser considerado o principal desafio de uma interface”.  

É importante destacar que, ao avançarmos em considerações acerca da interface 

do ponto de vista do design, percebemos que existe um discurso fortemente instituído 

sobre a necessidade de beneficiar um usuário com uma experiência que seja fácil, 

agradável e previsível. Jakob Nielsen (2003) tornou-se uma referência recorrente no 

âmbito do chamado webdesign, através de suas colocações e estudos que defendem, 

por assim dizer, uma funcionalidade e eficiência máxima na organização de uma 

interface  para a web, sempre avaliando o webdesign sob o ponto de vista da 

usabilidade, aspecto definido pelo autor como “[...] um atributo qualitativo que verifica 

o quão fácil é o uso das interfaces projetadas ao usuário”. 

Estudos de comportamento do usuário na web encontram uma baixa 

tolerância para designs difíceis ou sites vagarosos. As pessoas não querem 

esperar. E elas não querem aprender a como usar uma página. Não existe nada 

do tipo aula ou manuais para um website. As pessoas devem poder perceber 

a funcionalidade de um site imediatamente após passar os olhos na home 

page, no máximo por alguns segundos (NIELSEN; NORMAN, 2000). 

 

Afirmações como esta também são cercadas de indicações expressas em artigos 

como “10 Usability Heuristics for User Interface Design” (NIELSEN, 1995) que parecem 

funcionar como uma espécie de manual para boas práticas e ainda é o texto mais acessado 

atualmente no site de sua empresa Nielsen Group4. Mesmo ao falar sobre a relação da 

televisão com os serviços baseados em conexão com a Internet, as colocações 

permanecem baseadas em indicações sobre como o usuário deve encontrar o conteúdo 

com facilidade e rapidez5.  

A estas proposições que rumam para perspectivas mais aplicadas (oriundas de um 

olhar de projetação que as propõe), é preciso retomar algumas proposições conceituais 

que sejam mais próximas de um entendimento da presença da interface em uma ambiência 

tecnocultural visual e audiovisual, ou seja, partindo da premissa de pensar a técnica como 

um devir da cultura, ou ainda, buscar enfatizar um olhar não-determinista 

tecnologicamente, mas que deseja reconhecer a articulação entre linguagens, técnicas e 

estéticas em um meio.  

                                                 
4 https://www.nngroup.com/articles/#popular  (acesso julho/2018) 
5 https://www.nngroup.com/articles/smart-tv-usability/ (acesso julho/2018) 

https://www.nngroup.com/articles/#popular
https://www.nngroup.com/articles/smart-tv-usability/
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Interfaces culturais e remidiação – Interface como meio 

 

Retomando algumas reflexões que já tínhamos feito em trabalhos anteriores 

(Fischer, 2008), é preciso [re]conhecer algumas considerações de Bolter e Grusin (1999) 

em relação aos avanços da ordem da informatização que abriram caminho para o 

computador pessoal com interfaces gráficas digitais. É nesse sentido que iniciamos pela 

colocação de Lev Manovich, em sua obra já considerada essencial no debate sobre as 

então denominadas “novas mídias”, The Language of New Media (2001) quando afirma 

que a linguagem – própria – das interfaces gráficas – às quais ele acrescenta o termo 

“culturais” – está muito ligada a elementos de outras formas culturais consagradas 

advindas do impresso (printed word), do cinema e das Interfaces Humano-Computador 

(HCI). Manovich (2001), ao propor a ideia de “Interfaces culturais” crê que o impresso, 

o cinema e a HCI 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 

(retomando as intenções do design como boa projetação) resultaria do fato de que esta 

seria baseada em formas culturais prévias e familiares. Os elementos do impresso e do 

cinema (ou do audiovisual) conviveriam – no âmbito do usuário do computador – com 

outros elementos da interface homem-computador. No entanto, Manovich, à época destas 

reflexões, estava fazendo sua arqueologia do presente observando websites, games, 

softwares de autoração visual e audiovisual, CD-Roms e outros produtos do tipo “net art” e 

passou um tanto distante da reflexão sobre elementos específicos provenientes da televisão. 

No máximo, propôs em outra sessão de seu trabalho intitulada “genelaogia da tela” que a 

chamada tela de tempo real (precursora do “ao vivo” da televisão, por exemplo) estaria 

ligada ao surgimento do radar, em uma correlação pouco usual nos estudos canônicos de 

história dos meios.   

Este comentário nosso, no entanto, não deve servir de descarte a perspectiva cultural 

da interface trazida pelo autor. Pelo contrário, Manovich possibilita neste olhar uma clara 

necessidade de problematizar a interface não apenas no que ela possiblita/atinge/realiza mas 

como ela se comporta dentro de uma ambiência maior de relações dos objetos (midiáticos 

ou não, audiovisuais ou não). Dessa maneira, se queremos pensar a interface enquanto ação 

(comportamento) contagiada por diferentes devires (e veja o leitor que sutilmente 
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escorregamos uma proposta aqui e acolá sobre o conceito de interface) podemos ir ao 

conceito de remediação, proposto em obra homônima (Remidiation), contemporânea ao 

trabalho de Manovich. 

Bolter e Grusin (1999) argumentam que no momento histórico atual, as mídias 

são passíveis de serem percebidas e definidas por sua relação com as demais mídias, 

principalmente na idéia de que é possível identificar a representação de uma mídia em 

outra, lembrando a proposta de McLuhan (1979), quando afirmava que o conteúdo de 

uma mídia é sempre outra mídia. Dessa forma, os autores atribuem uma definição bastante 

sintética para mídia: esta seria tudo aquilo que pode remidiar, ou ainda “[...] a rede de 

práticas formais, sociais e materiais que gera uma lógica na qual instâncias adicionais são 

repetidas ou remidiadas” (1999, p. 273). A partir dessa definição, o conceito é usado para 

entender a remidiação como um processo que atravessaria todas as mídias, a partir de uma 

apropriação de técnicas, formas e significado social umas das outras e com isso 

repropondo- se, remodelando-se na busca por construir novas formas de representação. 

Assim como já ensaiado por Manovich em sua proposta de “interfaces culturais”, 

aqui uma co-influência entre diferentes mídias é uma das primeiras idéias que chamam a 

atenção na proposta dos autores, pois dá uma outra resposta a observações sobre a 

evolução e ingresso de novas mídias que preferem adotar uma noção da substituição linear 

de mídias antigas por mídias mais recentes. Esta perspectiva vem sendo sistematicamente 

combatida por estudos como de Huhtamo (2004), filiados a uma perspectiva mídio-

arqueológica que prefere, por exemplo, pensar em um interfaceamento entre sujeito e 

máquina que remonta aos dispositivos de peepshows intinerantes do século XVIII. É o 

que este autor chamará de screenologia, propondo elmentos memoriais, durantes sobre a 

tela, traçando outras rotas entre dispositivos e práticas culturais menos presentes em 

estudos de história das mídias. 

Nosso exemplo rapidamente indicado no começo do texto sobre a WebTv já 

demonstra a noção da não-operação em isolamento da televisão em relação a outras 

mídias (naquele caso, entendendo a web como mídia). Estes vínculos das características 

da interface como resultante de contágios e afiliações entre mídias estão claros a partir de 

percepções muito simples ao afirmarmos, por exemplo, que o usuário acessa páginas web 

em um claro resgate de uma referência ligada às mídias impressas ou, atualmente, procura 

conteúdos audiovisuais em um banco de opções na navegação (via controle remoto) em 

serviços como NETNow, por exemplo.  
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Entendido que a remidiação fundamenta-se também na articulação entre os 

arranjos sociais e práticas materiais nas mídias, é preciso apresentar o que os autores 

indicam como três diferentes maneiras de compreender o funcionamento implícito ou 

explícito da remidiação. 

 

A primeira delas é denominada “remidiação como mediação da mediação”, na 

qual “cada ato de mediação depende de outros atos de mediação”. Assim, as “[...] mídias 

precisariam umas das outras para que funcionem como mídia” (BOLTER; GRUSIN, 

1999, p. 55), pois estão constantemente reproduzindo umas às outras e este seria um 

processo fulcral para sua caracterização e reconhecimento enquanto mídia. Nessa 

perspectiva, Bolter e Grusin (1999) dialogam com Frederic Jameson (1991) quando este 

descreve a “espacialização da cultura pós- moderna” como o processo pela qual as fine 

arts são midiatizadas. Para os autores, esse processo descrito por Jameson (1991) seria de 

fato um processo de remidiação em que as mídias (especialmente as novas) se tornam 

sistematicamente dependentes umas das outras e de mídias anteriores para produzirem o 

seu significado cultural. Essa dependência mútua entre mídias poderia também ser 

refletida à luz de um outro indicativo: as chamadas práticas de “segunda tela”, entendidas 

como propostas de extensão da experiência de espectação televisiva através de um 

dispositivo de interação (geralmente atrelado a aplicativos de redes sociais) para 

comentar, repercutir, “estender” a relação com o que ocorre no fluxo da programação 

televisiva.  

A segunda maneira de examinar a remidiação parte da premissa de que toda 

mediação seria uma remidiação da realidade. Assim, as mídias são por si só reais e a 

“experiência de mídia” é o tema da remidiação. Ao falar sobre a idéia de realidade nesta 

perspectiva, entendemos que os autores desejam novamente reforçar que há um contexto 

(relações culturais e econômicas) que também seria remidiado e não somente uma mídia. 

Empresas, corporações, marcas transformariam e também seriam transformadas: não há 

como isolar os movimentos contextuais que ocorrem no social provocando e sendo 

provocados pelos movimentos das materialidades das mídias. Aqui, quem sabe, uma 

alternativa interesante seria a de propor um incremento à proposta – demasiadamente 

formalista – de Manovich e movimentarmos a ideia de interface cultural para interface 

tecnocultural, para valorizar a ambiência como parte do que estamos vislumbrando nas 
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superíficie do ecrã. Exemplo rápido: serviços de tevê a cabo (NETNow novamente como 

exemplo) estão pouco interessadas em construir diferentes perfis de entrada em seus 

conteúdos da maneira como a NetFlix possibilita. A interface tecnocultural de uma traz 

as marcas de um modelo de negócio/cultura da “tevê a cabo” e da outra vem uma 

“natividade” da web.  

A terceira possibilidade de remidiação considerada por Bolter e Grusin (1999) seria 

entendê-la sob a perspectiva da reforma. Nesse caso, o argumento seria sintetizável pela 

proposta de que a remidiação pode ser vista como um conserto, cura, restauração, ou 

ainda poderíamos dizer, melhoria. Uma das maneiras de apresentar esta característica 

seria enxergar as novas mídias cumprindo uma função de “[...] repropor as mídias antigas 

nos formatos digitais” (BOLTER; GRUSIN, 1999, p. 60) no sentido de arrumar uma 

inadequação da mídia anterior. Esta terceira característica é pavimentadora direta do 

discurso da obsolescência intra e entre mídias e, em especial, na dimensão do televisivo 

como capturável pelo “celular”. As construções de apps ou sites para o usuário espectar 

os conteúdos originalmente de emissoras de televisão são apresentados como evoluções, 

como uma espécie de nova usabilidade, menos espacial e mais temporal, a usabilidade do 

agora, ou a usabilidade do ubíquo. A palavra que aqui aparece como carregadíssima 

destes sentidos é Play (GloboPlay, Google Play, etc) e tudo que ele convoca do 

acionamento consagrado pelo sites de vídeo do tipo YouTube (uma espécie de qualquer 

coisa a qualquer momento). 

Considerando, então, a remidiação e suas três características propostas por Bolter 

e Grusin, especularíamos, de forma introdutória, a seguinte ideia: na medida em que a 

interface é uma ação, ela poderia não necesariamente ficar apenas vinculada a um 

aparelho ou produto (a interface da tevê, a interface da Netflix), mas efetivamente tornar-

se virtualidade: há uma “interface tevê” que se atualiza em diferentes dinâmicas, como a 

da chamada segunda tela. Não chamaríamos bergsonianamente de “Imagem-tevê” pois 

queremos justamente enfatizar que se a interface-tevê pode ser pensada justamente como 

uma televisualidade, na medida em que não queremos destituí-la de certas características 

que já estão se apresentando desde a angulação pelo design. 

 

(Re)considerações transitórias acerca da interface 

O imagem mcluhniana de figura/fundo é atraente para tecermos considerações 

sobre determinadas apropriações sobre interface no âmbito do debate que convoca 
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aspectos relacionados aos produtos comunicacionais “plantados” sob o suporte dos 

códigos binários e suas consequentes linguagens de programação que nos levam a estar 

não-vendo a movimentação de bancos de dados através de instruções algorítmicas que, 

em última instância (literalmente a última, se consideramos a superfície envidraçada ou 

similar do ecrã) “conteúdos” que nos são minimamente familiares (os “conteúdos”).  

Há, em alguma medida, pistas na forma como alguns autores convocam a palavra 

interface, desde sua domesticação como verbete por Bolter e Grusin (1999), passando 

pela seminal obra de Manovich em Language of the new Media, na qual o autor propõe 

o conceito de interfaces culturais para dar conta de um aspecto que entendemos 

fundamental: o que se dá um âmbito do ecrã – tecnicamente nele, mas tecnoculturalmente 

no entre das relações estabelecidas com ele - tem muito a ver com a percepção do encontro 

de fragmentos de histórias do cinema (e seus devires minoritários), palavra impressa 

(alguém disse galáxia de Gutemberg) e a interação-humana computador, sintetizada 

fortemente por Manovich no que ele chamou da Genealogia da tela.  

Se Bolter e Grusin entendem a remediação como característica durante (nossa 

inferência via Bergson) nas mídias (mídia é aquilo que remedia e nas ditas novas mídias 

são fruto de processos de remediação específicos na busca de resolver o paradoxo 

permanente entre imediação e hipermediação), podemos dizer que é Manovich quem 

tenta reivindicar algumas das especificidades quando observa no fechamento do século 

XX que games, CD-Roms, netarts e outras ocorrências afirmam que elementos como 

modularidade, transcodificação, variabilidade, etc. O banco de dados é sua proposta de 

característica que já estava presente em obras de fronteira como do cineasta dos anos 

1920, Dziga Vertov. Esse cinematismo que se atualiza nas interfaces culturais traz 

grandes contribuições para o debate sobre interfaces.  

No entanto, a singularidade da proposta de Manovich ao autenticar o coalescimento 

dos “cinemas” (é importante insistir que o olhar arqueológico de Manovich que dá 

condições de redimir propostas para muito além do cinema como sinônimo do que se faz 

em Hollywood) com a computadorização da cultura, também gerou importantes 

tensionamentos que, ao nosso ver, só reforçam a condição figura-fundo da interface, 

desafiadora ao pesquisador que para agarrá-la, precisa deixa-la ser. Ou ainda, para 

disseca-la é preciso imbricar-se na sua condição entre. É nessa perspectiva que ainda 

teríamos que avançar com (e sobre!) Manovich, através de Alexander Galloway (2012) 

ao falar em interface versus intraface e interface como efeito), Mark Hansen (2004) com 
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o corpo que informa a imagem versus o eixo operador do cinema em Manovich; e Wendy 

Chun (2011) ao propor o software como atualização “ideológica” como forma de 

desnaturalizá-lo. 

Necessitaríamos então, ainda conforme nos propõe Lev Manovich (2001), a produzir 

uma arqueologia do presente diante da diversidade (seriam variações sobre o mesmo 

tema?) da presença dos conteúdos televisivos nas telas. Esta arqueologia do “agora” é  

entendida por nós como efetivo engajamento nas práticas de escavação que evitem a 

perda dos artefatos que se diluem na obsolescência programada de aparelhos e nas 

tendências de usabilidade. É preciso produzir coleções e retirar aquilo que “corre a tela” 

do seu fluxo (Kilpp, passim) e quem sabe produzir novas imagens, ou ainda, “interfaces 

analíticas”, na perspectiva de inspiração flusseriana: produzir novas imagens para pensar 

as imagens. Assim talvez tívessemos a oportunidade de ao menos ver de perto a agridoce 

inapreensão da interface. 
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