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Yentl De la nhe si

Intro du ção

A tec no lo gia, pro du ção hu ma na e mo e da de ter mi nan te nos 
pro ces sos que es tru tu ram a so ci e da de, in se re-se no co ti di a no
atra vés das ro ti nas de pro du ção, de en tre te ni men to e de dis se -
mi na ção da in for ma ção. O seu de sen vol vi men to se deu a fim de
oti mi zar o tra ba lho – ora como ins tru men to, ora como má qui na.
Assim a téc ni ca, vi san do a trans for mar o na tu ral, au xi li an do a
com pre en são e a ex plo ra ção do ho mem no mun do, re pre sen ta
aquilo que é inerente à existência humana: a construção da
segunda natureza.

No en tan to, hoje (re sul tan do de uma ten ta ti va de su pe ra ção
à ido la tria dos tex tos e à cons ciên cia his tó ri ca, ini ci a da na Ida de
Mé dia e in cen ti va da pelo sis te ma da Re vo lu ção Indus tri al, con for -
me Flus ser, 2007), a tec no lo gia – e mais pre ci sa men te as imagens 
pro du zi das e vi su a li za das nela – pa re ce ocu par um pa pel in ver so.
A pro du ção que é fe i ta a par tir dela pa re ce es tar sen do fe i ta para
ela e in ter pre ta da por atra vés dela (como se esse atra vés re ve las -
se o mun do; e não, por pri me i ro, ela mes ma). Par te das aná li ses
que se pro põem a es tu dá-la de têm-se ape nas nos con te ú dos ve i -
cu la dos ou nas re la ções (in ter pes so a is ou so ci o e co nô mi cas, por
exem plo) que ela pro por ci o na – e aca bam, de cer ta ma ne i ra, por
ne u tra li zá-la; isto é, aca ba-se por não iden ti fi car que, an tes de
qual quer tipo de aná li se que a en vol va, é ne ces sá rio olhá-la
como re fle xo e ex ten são do ho mem para que, as sim, ela seja en -
ten di da como um fa tor de ter mi nan te nos enun ci a men tos.

Com o ob je ti vo de iden ti fi car como as ima gens pro du zi das
pela tec no lo gia vêm sen do ma ni pu la das, apro pri a das e com pre -
en di das, a pes qui sa re a li za da1 teve como ob je to de aná li se as
ima gens ge ra das pelo pro gra ma do sis te ma on li ne Orkut.2 Uma

1 Tra ba lho de Con clu são do Cur so de Co mu ni ca ção Di gi tal – 2007.
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vez iden ti fi ca do o con tex to atu al, con for me Flus ser (2007), como 
o de apri si o na men to do ho mem em re la ção ao mun do co di fi ca -
do que ele mes mo pro mo ve, o foco foi fe i to na Inter net,3 tec no lo -
gia que, con for me os con ce i tos apli ca dos pelo mes mo au tor
para o apa re lho fo to grá fi co, pode ser con si de ra da um apa re lho,
e seus pro du tos (nes ta pes qui sa, o que se vê nos mo ni to res dos
com pu ta do res) como sen do ima gens téc ni cas.

1 Apa re lhos e pro gra mas

Os apa re lhos são re sul ta dos da téc ni ca – que é tex to ci en -
tí fi co apli ca do que, por sua vez, é uma abs tra ção de se gun do
grau: ima gens trans for ma das em li nhas – e, mes mo si mu lan do
os ór gãos hu ma nos como fa zem os ins tru men tos, não têm
mais a fun ção de tra ba lhar. Tam bém não se en ca i xam no per fil
das má qui nas que, como eles, pro vêm da téc ni ca, mas que se
ca rac te ri zam por se rem in dus tri a is: gran des, ca ras e de do mí -
nio de pou cos. O apa re lho, por tan to, é uma tec no lo gia que não
é ex clu si va para o tra ba lho, que é mais dis se mi na da e que é
pro gra ma da.

A es sên cia dos pro gra mas dos apa re lhos, as vir tu a li da des
pré-de sen vol vi das que os fa zem fun ci o nar e li be rar o ho mem do
tra ba lho são, para a ma i o ria da que les que os uti li zam, des co -
nhe ci dos. Por de sin te res se, in com pe tên cia, ali e na ção ou res tri -
ção de aces so, a fal ta de es cla re ci men to quan to àqui lo que per -
mi te a per for man ce dos apa re lhos é o que sus ten ta a ma gia que
pos su em. É em suas ca i xas pre tas, si mu la do ras do pen sa men to
hu ma no e su pos ta men te im pe ne trá ve is, que “gra ças a te o ri as
ci en tí fi cas (…) per mu tam sím bo los con ti dos em sua ‘me mó ri a’,
em seu pro gra ma. [Fun ci o nam como] Ca i xas pre tas que brin -
cam de pen sar” (FLUSSER, 2002, p. 28).

A ma gia dos apa re lhos sur ge, en tão, pelo fas cí nio não ape -
nas de seus apa ra tos téc ni cos (o hard wa re, duro e pal pá vel).
Má gi co é trans for mar um cli que em uma ima gem como se o que
é vis to pu des se ser apre en di do, é pro ces sar um cál cu lo em uma
fra ção de se gun do, é in di car as com bi na ções de se ja das e sub -
me ter ao sis te ma para re ce ber o re sul ta do em ins tan tes. Ao ti rar
uma foto, a pa i sa gem é re cor ta da atra vés das di men sões e for -
mas per mi ti das pelo apa re lho para de po is se rem se le ci o na das
ou tras op ções que irão in ter fe rir na cap tu ra – flash, sa tu ra ção e
bri lho, por exem plo. Input in for ma do, cli que, out put for ma do. O
du ran te que ocor re en tre a en tra da e sa í da não é cla ro: na es cu ri -
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dão da ca i xa pre ta é que se en con tram os có di gos pro gra ma do -
res que ma gi ci zam a ex pe riên cia e as ima gens.

O pri me i ro de les é aque le que ca rac te ri za rá o apa re lho
como sen do um ins tru men to, um ob je to duro, aque le que pro du -
zi rá fo to gra fi as de for ma au to má ti ca. Os ou tros são as ca te go ri as 
téc ni cas e es té ti cas pre es ta be le ci das que ser vi rão como as pos -
si bi li da des de com bi na ção e de es co lha para o usuá rio. Essas
que o fa zem fun ci o nar em re la ção ao apa re lho e que si mu lam a
sua su pos ta au to no mia na concepção e na manipulação dos
símbolos oferecidos por ele.

Essa nova cul tu ra de re la ção ho mem-apa re lho já re ve la as
ca rac te rís ti cas do mo men to cha ma do pós-in dus tri al, onde es tão 
pre sen tes a “des va lo ri za ção do ob je to e a va lo ri za ção da in for -
ma ção como sede de po der” (FLUSSER, 2002, p. 28). Assim, o
ho mem – li be ra do do tra ba lho e fas ci na do pela ma gia dos apa -
re lhos – não mais os ma ni pu la como um ar ti fí cio que au xi lia os
pro ces sos por com pi lar co nhe ci men to téc ni co so bre uma ati vi -
da de es pe cí fi ca (não é um ar te são ro de a do de ins tru men tos);
nem mais como uma tec no lo gia que os co lo ca sob a con di ção
de pro le tá rio (ele não é um dos mu i tos tra ba lha do res que ro de i am 
as má qui nas).

Se o ho mem não tra ba lha e não pro duz como an tes fa zia
com os ins tru men tos e má qui nas (homo fa ber), ago ra, com os
apa re lhos, ele brin ca. É o homo lu dens que vê a in te ra ção como
um jogo de tro cas, com bi na ções e des co ber tas de po ten ci a li da -
des sim bó li cas con ti das nos apa re lhos (FLUSSER, 2002, p. 25).
Quan to mais com ple xos fo rem os pro gra mas, mais di fí ce is e
de sa fi a dor será de ci frá-los. E é isso que os apa re lhos, os brin -
que dos de ten to res das re gras do jogo, de se jam: que o seu
aper fe i ço a men to seja pro vo ca do pe los fe ed backs en vi a dos pe -
los usuá ri os cons tan te men te.

Ma ni pu lá-los a fim de des co brir e es go tar seus pro gra mas,
sím bo los e ca te go ri as: esta é a es sên cia do jogo. Sua fun ção é a
de ser um ob je to de brin ca de i ra na qual a prin ci pal ta re fa de
quem brin ca é a de ten tar des co brir to dos os pro gra mas exis ten -
tes a fim de des ven dar os mis té ri os da ca i xa pre ta. É um jogo
onde pos su ir não de ter mi na ter o po der, ou ser o ven ce dor.
Expli co: de um lado, está o ho mem ten tan do es go tar o apa re lho
para eter ni zar-se e pro gra mar o re cep tor com aqui lo que pro du -
zi rá; do ou tro, o apa re lho ten tan do se tor nar in de pen den te do
ho mem e res pon den do àque les pro gra mas que o de ter mi nam.
O po der está em quem ini cia e em quem re a li za essa ca de ia de
pro gra mas – lon ge dos usuá ri os, por si nal.

As ca i xas pre tas abri gam um nú me ro qua se in fi ni to de pro -
gra mas que re fle tem re la ções que ex ce dem a do ho mem-apa re -
lho. “A hi e rar quia dos pro gra mas está aber ta para cima” (FLUSSER,
2002, p. 26), isto é, me ta pro gra mas e meta-apa re lhos in di cam os 
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jo gos de po der de ou tras ins tân ci as de ter mi nan tes, como a in -
dús tria, o sis te ma po lí ti co-eco nô mi co, o sis te ma so ci al-cul tu ral.

Não mais pro du to res, não mais pro le tá ri os. Li vres do tra ba -
lho e fo ca dos no jogo, onde o mun do só in te res sa por que é dele
que irão sair os con ce i tos que o apa re lho o per mi ti rá re pre sen -
tar. O ho mem não “está em pe nha do em mo di fi car o mun do, mas 
em obri gar o apa re lho a re ve lar suas po ten ci a li da des” (FLUSSER, 
2002, p. 23). A li ber da de pa re ce es tar na lu di ci da de pro por ci o -
na da pelo apa re lho-brin que do e na li be ra ção do tra ba lho.

Li ber tos, afi nal?

2 Da ma gia à cons ciên cia his tó ri ca

Antes, é pre ci so lem brar que os apa re lhos são cri a ções do
ho mem e que a so ci e da de hu ma na está es tru tu ra da hi e rar qui ca -
men te por mo ti vos que di zem res pe i to à pro du ção e tro ca de
mer ca do ri as e ao ge ren ci a men to das re la ções en tre as co mu ni -
da des. Assim sen do, os apa re lhos são pro du tos de um sis te ma
no qual exis tem gru pos do mi nan tes que pos su em in te res ses es -
pe cí fi cos. Os pro gra mas da ca i xa pre ta são, a par tir des sa cons -
ta ta ção, ori en ta ções me ta pro gra má ti cas e meta-apa re lhís ti cas
(e essa pi râ mi de do jogo de po de res cres ce para cima, cada vez
mais).

Além des sas in ten ções, é pre ci so su pe rar a co mo di da de
(das in ter pre ta ções, das re la ções e, nes te caso, das ima gens). A
so bre vi vên cia tem como pre mis sa a co mu ni ca ção. Se o aper fe i -
ço a men to se dá pela lin gua gem, con se quen te men te, se dá pela
cul tu ra. Os sím bo los, fun da men ta is na sig ni fi ca ção e na apre en -
são dos fe nô me nos do mun do, pre ci sam ser or ga ni za dos con -
ven ci o nal men te em có di gos a fim de per mi tir um en ten di men to
mú tuo en tre aque les que se co mu ni cam, pois como jus ti fi ca ria
Flus ser (2007, p. 130), “o ho mem é um ani mal ‘a li e na do’(…), e
vê-se obri ga do a cri ar símbolos e ordená-los em códigos, caso
queira transpor o abismo que há entre ele e o ‘mundo’”.

O mun do hu ma no é co di fi ca do por que é com os có di gos
que as ex pe riên ci as são me di a das e que os sen ti dos da dos ao
mun do são re gis tra dos. Os apa re lhos são pro ve ni en tes do có di -
go. No en tan to, as sim como no apa re lho fo to grá fi co, que uti li za
da téc ni ca (tex tos ci en tí fi cos apli ca dos: có di go de sím bo los dis -
pos tos li ne ar men te in di can do pro ces so) para per mi tir a pro du -
ção de fo to gra fi as, pode-se per ce ber que a re la ção atu al ho -
mem-apa re lho e seus pro du tos, as ima gens téc ni cas, re ve la
uma frus tra da e in com pe ten te ati vi da de de de co di fi ca ção: os có -
di gos não são en ten di dos como me di a ções e abs tra ções; equi -
voca da men te são iden ti fi ca dos como os pró pri os fe nô me nos
que se pro pu se ram a representar.

A opa ci da de pre sen te, mas ig no ra da nas ima gens téc ni -
cas, indica esse apri si o na men to do ho mem na sua pró pria na tu -
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re za, a se gun da. Mu i to an tes de se rem o mun do trans pos to em
uma su per fí cie sen sí vel à luz ou em uma tela pi xe la da, as ima -
gens pro du zi das por apa re lhos são abs tra ções. Se an tes se
ques ti o na va as ver da des das ima gens tra di ci o na is (tra ta das por
Flus ser como a pin tu ra, a es cul tu ra etc.) por se rem re sul ta do de
di ver sos agen tes (aque le que a pro du ziu, aque le que a re ce be,
os ins tru men tos uti li za dos), as ima gens técnicas são superfícies
ainda mais distantes da idealizada realidade do mundo.

Pro du zi das por apa re lhos, elas são abs tra ções de ter ce i ro
grau. Ini ci an do o dis tan ci a men to en tre os gra us por aque le que é 
a pri me i ro no pro ces so de abs tra ção, os fe nô me nos do mun do
(even tos) já são abs tra í dos quan do trans for ma dos em ce nas. E
o que era para ser vir como mapa, uma re pre sen ta ção que pro -
vo ca ria uma in ter pre ta ção do mun do a par tir da ma ne i ra como
es sas re pre sen ta ções apre sen tar-se-iam em sua su per fí cie, aca -
bou por vi rar um bi om bo. As ima gens, as sim, po si ci o na ram-se
en tre o ho mem e o mun do, ca u san do mais do que uma opa ci da -
de: uma in ver são de pa péis (FLUSSER, 2002, p. 9).

É essa ma gia, ine ren te à ima gem, que faz com que ela se
tor ne bi om bo e não ja ne la. Como ja ne la – se ja ne la fos se –, sua
fun ção se ria a de ser vir ao ho mem como ins tru men to de ori en ta -
ção no mun do.4 No en tan to, com o com por ta men to má gi co, o
ho mem pas sa a ver a vida como um con jun to de ce nas. Che -
ga-se à fase na qual as ima gens não mais au xi li am na per cep ção 
do mun do, por que elas con di ci o nam a per cep ção do mun do,
elas pro gra mam o modo de olhar.

Dada a si tu a ção, che ga-se ao que pro vo ca rá a se gun da
abs tra ção no pro ces so de co di fi ca ção de uma ima gem téc ni ca.
Com a ma gi ci za ção pro gra ma do ra das ima gens, elas per de ram
a sua prin ci pal fun ção que era a de “(...) abrir a vi são do mun do
con cre to es con di do” (FLUSSER, 2002, p. 9) por elas mes mas.
Para ten tar re cu pe rar essa fun ção ori gi ná ria, co me çou-se a or -
de nar, a cal cu lar e a ex pli car, em li nhas, os ele men tos das ce nas
(que já fo ram or de na dos na su per fí cie ima gé ti ca an te ri or men te).
Ele men tos dis pos tos li ne ar men te: co mu ni ca ção pela es cri ta. Os 
tex tos, por tan to, de ve ri am tra du zir as ce nas – que já eram uma
tra du ção – em pro ces sos nar ra dos, em ex pli ca ções ló gi cas e
crí ti cas.

Mas se an tes, para pro du zir uma ima gem, ti nha-se de abs -
tra ir duas di men sões do fe nô me no con cre to – o tem po e a pro -
fun di da de –, para es cre ver um tex to tem-se de abs tra ir mais uma 
das di men sões da ima gem – a al tu ra. Com a es cri ta, o ho mem
per ce be e re pre sen ta o mun do atra vés de téc ni cas cada vez
mais abs tra tas. O tex to, en tão, aquém da ima gem, é uma abs tra -
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ção de se gun do grau, pois sub trai da ima gem (uma abs tra ção
pri me i ra do mun do), mais uma di men são.

Foi a par tir da in ven ção da im pren sa, prin ci pal men te, quan -
do o có di go do al fa be to co me çou a su pe rar os có di gos de su -
per fí cie, que a abs tra ção fi cou mais apa ren te (FLUSSER, 2007).
Foi tam bém quan do os tex tos se po pu la ri za ram, quan do sur gi -
ram o que o au tor cha ma de tex tos ba ra tos. Mas, com o tem po,
de mons trou-se a in su fi ciên cia dos tex tos em re la ção à ex pli ca -
ção do mun do e, con co mi tan te men te, a an ti ga ido la tria das ima -
gens deu ori gem a uma tex to la tria. Flus ser ex pli ca a (de se ja da)
ten ta ti va dos tex tos de re me te rem às ima gens que, por sua vez,
fa ri am re fe rên cia ao mun do con cre to, ao afir mar que

Ao in ven tar a es cri ta, o ho mem se afas tou ain da mais do
mun do con cre to quan do, efe ti va men te, pre ten dia dele se
apro xi mar (...). Os tex tos não sig ni fi cam o mun do di re ta -
men te, mas atra vés de ima gens ras ga das. Os con ce i tos
não sig ni fi cam fe nô me nos, sig ni fi cam idei as. De ci frar tex -
tos é des co brir as ima gens sig ni fi ca das pe los con ce i tos. A
fun ção dos tex tos é ex pli car ima gens, a dos con ce i tos é
ana li sar ce nas (FLUSSER, 2002, p. 10).

Re co nhe ci da a ido la tria aos tex tos (fal ta do re tor no abs tra ti -
vo ne ces sá rio para de co di fi cá-los), o ho mem de pa ra-se, no va -
men te, com a ca rên cia de re cur sos que re to mem a pri mor di al
fun ção dos có di gos. Com as ima gens tra di ci o na is, os fe nô me -
nos do mun do eram or ga ni za dos em ce nas; com os tex tos, em
pro ces sos. A cons ciên cia his tó ri ca pro vo ca da pela li ne a ri da de
pro ces su al dos tex tos veio a subs ti tu ir a ma gia das ima gens tra -
di ci o na is (FLUSSER, 2002, p. 9-10).

Des sa for ma, no atu al con tex to, as ima gens pro du zi das por
apa re lhos sur gem como uma al ter na ti va de ins tru men to de ori en -
ta ção e compreen são do mun do con cre to. Sua fun ção se ria a de
de vol ver à uni di men si o na li da de dos tex tos as ou tras di men sões
que ele abs trai para que, a par tir da de co di fi ca ção das ima gens
que ele re pre sen ta, os fe nô me nos do mun do pu des sem ser
iden ti fi ca dos. Se ria, as sim, o ter ce i ro grau da abs tra ção: de uma
su per fí cie re tor nar-se-ia ao tex to, que re me te ria, por sua vez a
ou tra su per fí cie, essa que res ga ta ra o mun do.

Os tex tos que es tão por trás das ima gens téc ni cas – e que
de vem ser re co nhe ci dos no pro ces so de de co di fi ca ção – não
são ape nas aque les que gui am suas pro du ções, dan do a elas
equi vo ca da men te ape nas a fun ção ilus tra ti va, in cen ti van do o
olhar tex tu al (pro ces su al) de uma su per fí cie (a ma gia pro gra ma -
da dos apa re lhos). O fato é que os apa re lhos são re sul ta do de
tex tos. Os tex tos dos qua is as ima gens téc ni cas são pro du to in -
di re to são os ci en tí fi cos, aque les que apli cam as te o ri as quí mi -
cas e fí si cas em pro gra mas.

Enquan to o ho mem de se ja uti li zar o apa re lho para co di fi car 
con ce i tos que pos sui na me mó ria e tor ná-los aces sí ve is e eter -
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nos nos ou tros, o apa re lho de se ja re a li zar seu pro gra ma, co di fi -
can do os con ce i tos ins cri tos em seus pro gra mas para que es tes
se tor nem aces sí ve is e eter nos nos ho mens (FLUSSER, 2002, p.
41). Nes se con tex to, a tec no lo gia tam bém é fa tor de ter mi nan te na 
cons tru ção de sen ti do. Seja pelo hard wa re (per for man ce) ou pelo 
soft wa re (sím bo los a se rem per mu ta dos), ela tem pa pel fun da -
men tal nos pro ces sos de re cep ção e pro du ção des sas ima gens.

Ima gens tra di ci o na is re pre sen tam e si mu lam. Ima gens téc -
ni cas re pre sen tam, si mu lam e pro gra mam. A par tir dis so, pode-se
en ten der que as ima gens téc ni cas não são ja ne las aber tas e
trans pa ren tes para o mun do (como tam bém não o eram as ima -
gens tra di ci o na is e os tex tos). Elas são o pro du to re sul tan te de
um jogo que en vol ve di fe ren tes vo zes, de di fe ren tes na tu re zas.
Vo zes es sas que com põem em sua su per fí cie ca ma das de in ten -
ci o na li da des téc ni cas, es té ti cas e con ce i tu a is, de i xan do-as cada 
vez mais opa cas.

Ao ana li sar as ima gens pro du zi das por um apa re lho, Kilpp
(2002) bus cou dis tin guir umas das ou tras as mol du ras so bre -
pos tas e ha bi tu a das que com põem os pro du tos de te le vi são (as
ima gens téc ni cas ele trô ni cas). A fim de des cons truí-las e de não
mais vê-las como ja ne las para o mun do con cre to, es cla re cê-las,
reco nhe ceu nas pro du ções te le vi si vas as et hi ci da des como cons -
tru tos re sul tan tes da jun ção de fe nô me nos que se ca rac te ri zam
e se jus ta põem em ter ri tó ri os de sig ni fi ca ção, as mol du ras. A au -
to ra cha mou os mo dos téc ni cos e es té ti cos da mon ta gem in -
tra-mol du ral de mol du ra ção e os agen ci a men tos dos sen ti dos
de emol du ra men to. Além dis so, re co nhe ceu no pro ces so de co -
mu ni ca ção dos sen ti dos o ima gi ná rio como sen do o con jun to de 
mar cas de uma cul tu ra que ora pode ser ma ni fes ta do ora me di a -
do por pro du ções cul tu ra is, pela arte e pe los dis cur sos. Jun to a
ele, os ima gi ná ri os te le vi sí ve is re pre sen tam uma das pon tas do
pro ces so de co mu ni ca ção: a re cep ção por par te do te les pec ta -
dor (usuá rio, jo ga dor do apa re lho) atra vés de suas pró pri as mol -
du ras e de seu pró prio re per tó rio me mo ri al e sen sí vel.

As mol du ras não são ape nas no ções es té ti cas. Elas en qua -
dram am bi en tes con ce i tu a is de sig ni fi ca dos que pas sam a fun -
ci o nar como ver da de i ros “ou tros” mun dos. Assim tam bém as
ima gens téc ni cas são cons tru tos que agem e sig ni fi cam den tro
de con tex tos pró pri os. Essa prá ti ca des cons tru ti va não se res -
trin ge ape nas à de ci fra ção das ima gens pro du zi das por apa re -
lhos. Como já ex pli ci ta do, as ima gens tra di ci o na is so fre ram uma
cri se ao sa í rem da fun ção de gui as para a de re gen tes do mun -
do. A ido la tria que pro vo ca ram trou xe como con se quên cia uma
cren ça qua se cega de que o mun do era o que es ta va re pre sen -
ta do nas suas su per fí ci es. As ce nas pas sa ram a ser vis tas como
ja ne las para um mun do não co di fi ca do.

As ima gens téc ni cas não são ja ne las, da mes ma for ma que
aque le ca chim bo afir ma não ser um ca chim bo. Mes mo sen do
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uma pin tu ra à mão, aque la man cha de tin ta de se nha da por Ma -
grit te em A tra i ção das ima gens (1926) (e que aqui, se guin te ao
pa rá gra fo, tam bém é uma man cha de tin ta im pres sa or de na da -
men te no pa pel ou um re fle xo de lu zes em um mo ni tor, as sim
como os ca rac te res que re pre sen tam as le tras) não pode ser su -
per fi ci al men te re co nhe ci da como um ob je to do mun do, pois
enquanto imagem, ela representa um conceito, é uma cena.

E essa ima gem deve de ci fra da. E que não se pen se, por su -
po si ção, que esse qua dro seja uma ja ne la ape nas por não ter
pas sa do por uma ca i xa pre ta de al gum apa re lho... Con ti nua não
sen do um ca chim bo: não se pode es que cer que as ja ne las pic -
tó ri cas tam bém são mol du ras, que a pin tu ra pode ser pen sa da
como apa re lho (ou meta-apa re lho), e que se tra ta, en fim, de con -
ce i tos ou ce nas de ca chim bo.

Nes sa pers pec ti va de des cons tru ção da ima gem, sob o
pon to de vis ta de Fou ca ult (1988), pode-se re co nhe cer o pro ces -
so de es tra nha men to como uma to ma da de cons ciên cia quan to
a sua opa ci da de. Ele ana li sa o pro vo can te qua dro pin ta do pelo
sur re a lis ta René Ma grit te a par tir da re la ção en tre os ele men tos
pre sen tes na tela e os mo dos como fo ram com pos tos. Ain da
que um qua dro pin ta do não seja re sul ta do de um apa re lho, é en -
ga no con clu ir que as re pre sen ta ções pin ta das são referentes
puros de uma realidade que não seja a do próprio quadro.

Ba se an do-se na ana lo gia com os ca li gra mas (fi gu ras de se -
nha das com pa la vras es cri tas), ele re co nhe ce o qua dro de Ma -
grit te como um “ca li gra ma de sa mar ra do”, onde, ma li ci o sa men -
te, cada ele men to pa re ce ocu par seu lu gar tra di ci o nal na su per fí -
cie: o “tex to” (que não de i xa de ser ima gem) como le gen da e a fi -
gu ra como for ma re pre sen ta ci o nal. Para o au tor, um ca li gra ma
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“não diz e não re pre sen ta nun ca no mes mo mo men to; essa
mes ma co i sa que se vê e se lê é ma ta da na vi são, mas ca ra da na
le i tu ra” (FOUCAULT, 1988, p. 27). De fi nir o que é re pre sen ta do
pela for ma se ria ape gar-se de ma is ao re co nhe ci men to por se -
me lhan ça (nes se mo men to, a man cha não diz ain da); pelo tex to, 
se ria não mais re pre sen tar for ma, por que ela já se dis si pa ria no
mo men to em que os olhos se pro pu ses sem a não mais ver uma
mas sa de tin ta, e sim a re co nhe cer as le tras, jun tá-las fo ne ti ca -
men te, com por pa la vras e com pre en dê-las sin tá ti ca e se man ti -
ca men te (nes se mo men to, o tex to não mais re pre sen ta).

Ima gens são re pre sen ta ção e si mu la ção. Mes mo sen do um 
ou ou tro, con ti nu am não sen do o que re pre sen tam. Sen do os
dois, au men tam o grau de opa ci da de da ima gem. Pa ren te (1999)
evo ca a ideia da ima gem-ja ne la al ber ti a na das pin tu ras da Re -
nas cen ça (a vi são “de fora”) para exem pli fi car a si mu la ção já
pre sen te nos qua dros que, mes mo na sua bi di men si o na li da de,
re pre sen ta vam a pro fun di da de – tri di men si o nal – da si tu a ção. A
ima gem tra di ci o nal tam bém dis põe de téc ni cas que per mi tem a
si mu la ção da cena re pre sen ta da pro vo can do o seu re co nhe ci -
men to como uma sim ples aber tu ra para o mun do, ou seja, uma
trans pa rên cia sem fil tros.

O im por tan te, aqui, é a com pre en são de que as abs tra ções
não são ape nas opa ci da des a se rem es cla re ci das, mas que tam -
bém, quan do iden ti fi ca das, são agen tes de sen ti do. Os sím bo los 
não são ne ces sa ri a men te o que representam, pois uma

ima gem não re pro duz o real, o real é um Aber to que não se
de i xa re pro du zir, como có pia ou dado, sen so co mum. Se a
ima gem re pro duz o real, ela o faz li te ral men te, ela o pro duz
uma se gun da vez. A ima gem mora ao lado do su je i to, pes -
so al ou co le ti vo. Se ela su põe a lin gua gem, é para brin car
com ela – como na po e sia –, para se fa zer de sa pa re cer do
lado do ob je to (lin gua gem da trans pa rên cia) (PARENTE,
1993, p. 30).

À pri me i ra vis ta, essa afir ma ção pode pro vo car re a ções ne -
ga ti vas que com pre en dem pre o cu pa ções des de es té ti cas até
mo ra is. No en tan to, a auto-re fe rên cia des sas ima gens pode ser
po si ti va se vis ta como um re cur so que pode des per tar o com -
por ta men to crí ti co às ima gens. Elas pro du zem e são sua pró pria
re a li da de. Qu an do cons ci en te so bre sua opa ci da de, o ho mem,
cu ri o so por na tu re za, bus ca rá es cla re cê-la – como o faz hoje, só
que de ma ne i ra programada, mágica, inocente, clichê.

Elas são re sul tan tes de um pro ces so que com bi na in ten -
ções de di fe ren tes agen tes, que ope ra com có di gos de di fe ren -
tes ins tân ci as e que pos sui uma fase de mer gu lho na ca i xa pre ta! 
– onde os sím bo los mis tu ram-se, ga nham no vas di men sões,
pro por ções, per dem-se en tre as in ten ções do emis sor, do apa -
re lho, dos pro gra mas, dos me ta pro gra mas... Qu an do de ci fra das 
sob a ma gia pro gra ma da pe los apa re lhos ou meta-apa re lhos,
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essas ima gens tor nam-se re pre sen ta ções e ín di ces va zi os. Assim,
a so ci e da de fun ci o ná ria, que hoje vive para ima gens, age, re pre -
sen ta-se e re la ci o na-se atra vés de cons tru ções va zi as que en ga -
nam e ma ni pu lam.

Com o atu al es tá gio da téc ni ca – leia-se: o aper fe i ço a men to 
dos apa re lhos pe los me ta pro gra mas, não pelo es go ta men to de
seus pro gra mas pe los jo ga do res –, os apa re lhos con se guem si -
mu lar cada vez mais es sas en ti da des pre li mi na res, o con si de ra -
do real. Pro du zin do uma re pre sen ta ção qua se per fe i ta, o re cep -
tor as re ce be como ja ne las, acre di tando que se jam os ob je tos
ou pes so as do mun do e pas sa a en ten dê-las como tais. O en ga -
no acon te ce não no mo men to de to ma da e da con se quen te
subs ti tu i ção das ima gens como re a li da de, pois elas não de i xam
de ser re a is. O en ga no está na per ma nên cia dos sen ti dos que os 
objetos e as pessoas do mundo representado trazem consigo.

Esse é o con tex to: ima gem pro du zi da por um apa re lho e
que não é uma ja ne la para o mun do por que é mu i to opa ca para
re pre sen tá-lo. Sua opa ci da de não é por todo ne ga ti va por que,
se de ci fra da cri ti ca men te, con se gue tor nar a re cep ção mais rica
de sig ni fi ca dos cri a do res de uma re a li da de su pos ta men te ocul -
ta da pela ca i xa pre ta. Qu éau (1993) diz que, quan to mais o ho -
mem se sen tir imer so nas ima gens, mais deve apren der a des -
con fi ar de las, e evi tar de i xar-se ab sor ver pela pse u doevi dên cia
de seus sen ti dos.

Che ga-se ao mo men to de re to mar o ques ti o na men to fe i to
an te ri or men te: o ho mem, por não mais pre ci sar tra ba lhar e por
pro du zir os seus su pos tos “ma pas de ori en ta ção no mun do” em
apa re lhos-brin que dos du ran te uma ex pe riên cia se du to ra por ser 
lú di ca, en fim, é livre?

3 Jogo con tra

Ali e na dos e apri si o na dos em seus pró pri os ins tru men tos,
as su per fí ci es das ima gens não são de ci fra das pela ma i o ria dos
ho mens; são li das his to ri ca men te, li ne ar men te, pro ces su al men -
te. As in ter pre ta ções que são fe i tas com base nes sas ima gens
fa lam a par tir de las, e não de las. Se com pre en di das como as ja -
ne las-ins tru men tos que se pro pu se ram a ser ini ci al men te, as
“pa i sa gens” re ve la das pe las suas aber tu ras de ve ri am ser en ten -
di das tam bém como có di gos: as ima gens téc ni cas não são
apre en sões ne u tras do mun do con cre to – e, mes mo que fos -
sem, não es ta ri am re tra tan do o mun do que o ho mem acre di ta
es tar ven do. O que se vê nas ima gens são cons tru ções sim bó li -
cas e co di fi ca das de um mun do que já é sim bó li co e co di fi ca do,
por (se gun da) na tu re za.

Assim, a su pos ta li ber da de dada ao ho mem em re la ção ao
tra ba lho ape nas o ali e na por sua con di ção. A che ga da à re a li da de 
não é pos sí vel. O real é ina pre en sí vel: a exis tên cia hu ma na pres -
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su põe me di a ções, de qual quer tipo, atra vés de sím bo los, có di -
gos, con ce i tos, abs tra ções. Por mais que ele es te ja pró xi mo de al -
gu ma ma ne i ra, a sua cap tu ra (pe los sen ti dos ou pela ra ci o na li da -
de do cor po, ou pe los có di gos do apa re lho) já é uma in ter fe rên -
cia, já o mo di fi ca, já re ti ra sua con di ção de re a li da de- ver da de.

Se o ho mem pode ser con si de ra do li vre em um pri me i ro
mo men to por que con se gue aper fe i ço ar-se cul tu ral men te (por
meio de sua lin gua gem, de sua co lu na ere ta, do seu po le gar
opo si tor... Ou, atra vés de ou tra óti ca, por que está sob a con di -
ção do li vre ar bí trio) di fe ren ci an do-se, as sim, dos ou tros ani ma is
“pro gra ma dos” pe los ins tin tos sel va gens – pro gra ma na tu ral –,
hoje, pre ci sa li ber tar-se no va men te; e ago ra não mais da pri me i -
ra, mas da se gun da na tu re za, a que ele mes mo cria e re cria si -
mul ta ne a men te a cada ex pe riên cia. A li ber da de, aqui, apre sen -
ta-se como a su pe ra ção de algo já con di ci o na do.

Assim, Flus ser de fen de a li ber da de em re la ção aos có di gos,
a par tir do jogo con tra os apa re lhos. Se os có di gos pre sen tes na
ca i xa pre ta con di ci o nam os pro gra mas, pro gra ma dos por me ta -
pro gra mas e meta-apa re lhos, o jogo e o seu re sul ta do, aqui, as
ima gens, são re a li za ções es pe ra das, pre vis tas, pre de ter mi na das. 
Jo gar con tra se ria sub ver ter os mo de los pre sen tes nos pro gra -
mas e nos sím bo los pre vi a men te in se ri dos nas ca i xas pre tas.

Des sa for ma, além de pos si bi li ta rem a pro du ção des sas
ima gens, têm pa pel fun da men tal nos pa râ me tros e li mi ta ções
que se rão im pos tas. Qu an do não com ba ti dos os li mi tes, quem
dita as re gras do jogo é o apa re lho. No va men te, para de ci frar as
ima gens, é pre ci so de ci frar o apa re lho que as pro du ziu, che gar à 
ca i xa pre ta, des pro gra mar o pro gra ma do.

Não bas ta ria a cri a ti vi da de para ser li vre, pois pro du zir-se-ia 
ape nas aqui lo ain da não re a li za do pe los ou tros jo ga do res. Nes -
te caso, o jo ga dor ocu pa ria a fun ção de fun ci o ná rio (aque le que
ape nas faz fun ci o nar os pro gra mas do apa re lho) (FLUSSER,
2002, p. 25). Para o au tor, ser li vre – e daí ser ex pe ri men ta dor,
cri a ti vo e ar tis ta – se ria re a li zar o que o apa re lho ain da não pre -
viu. Alcan çar o não-pro gra ma do, o ines pe ra do. Bur lar o que o
apa re lho está pro gra ma do a re a li zar re gu lar men te, não ape nas
ino van do na re com bi na ção das pos si bi li da des dis po ní ve is, mas
des co brin do opor tu ni da des e bre chas para fu gas e pro du ções
ain da não-vis tas. Para Flus ser, isso ca rac te ri za ria a che ga da à
ca i xa pre ta, se ria a pro du ção de uma in for ma ção.

Arlin do Ma cha do (1997), ao re pen sar os con ce i tos de Flus -
ser, ques ti o na-se so bre como esse jogo con tra po de ria acon te -
cer, e apon ta a união da sen si bi li da de e do co nhe ci men to téc ni -
co como uma for ma de es go tar o apa re lho. Qu an do con se gue
pro du zir in for ma ção, o jo ga dor de i xa de ser fun ci o ná rio e pas sa
a ser ex pe ri men ta dor, ar tis ta. De i xa de pro du zir cli chês, para
cri ar in for ma ção, o ja ma is vu. Para isso, a ques tão le van ta da é: é
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pos sí vel ser ar tis ta ape nas do mi nan do bem al gum pro gra ma, ou 
é ne ces sá rio sa ber pro gra mar um novo pro gra ma?

Ten do como ob je ti vo pro du zir o ines pe ra do e aca bar com a 
es te re o ti pia dos apa re lhos, um tra ba lho ar tís ti co que se pro po -
nha a jo gar con tra o apa re lho pre ci sa ser re fle xo da sen si bi li da de 
e da cri a ti vi da de de um ex pe ri men ta dor e, sim, da com pe tên cia
de um en ge nhe i ro. É pre ci so co nhe cer a téc ni ca, o tex to ci en tí fi -
co apli ca do, pois é com ela que esse diá lo go com o apa re lho
acon te ce rá – esta é sua lin gua gem, seu có di go. Qu an do es sas
duas com pe tên ci as não es tão em um úni co jo ga dor, Ma cha do
pro põe um jogo em par ce ria: ar tis tas e en ge nhe i ros jo gan do,
jun tos, a fim de es cla re cer a ca i xa pre ta. (Mas será que, mes mo a 
ilu mi nando, não es ta ri am sen do re ve la dos a eles... có di gos?)

É im por tan te re for çar que o jogo con tra o apa re lho, com a
in ten ção de ven cê-lo, não ocor re por que o apa re lho re pre sen ta 
um ini mi go ma lé fi co para a hu ma ni da de. É pre ci so ou vir Gu at -
ta ri (1993) para com pre en der que mes mo as má qui nas sen do
ca pa zes

(...) de pro du zir ima gens que não re me tem a ne nhum real
re pre sen ta do, isso não faz de las po tên ci as di a bó li cas que
es ta ri am ame a çan do do mi nar o ho mem. Na ver da de, não
tem sen ti do o ho mem que rer des vi ar-se das má qui nas já
que, afi nal de con tas, elas não são nada mais do que for -
mas hi per de sen vol vi das e hi per con cen tra das de cer tos
as pec tos de sua pró pria sub je ti vi da de (...) (GUATTARI,
1993, p. 177).

O au tor de fen de que, nes sa fase na qual o ho mem im po ria
seus de se jos so bre os apa re lhos, ocor re ria uma nova es pé cie de
sub je ti vi da de hu ma na – que não se ria uma re ter ri to ri a li za ção do
sub je ti vo, mas a cri a ção de um novo. Re cri ar re a li da des atra vés
da cri ti ci da de em re la ção à com po si ção dos sím bo los auto- re fe -
ren tes das ima gens téc ni cas com o su por te e a me di a ção dos
apa re lhos re pre sen ta um novo pa ra dig ma. Se as ima gens de vem
ser en ten di das atra vés de um pro ces so de des cons tru ção, a iden -
ti fi ca ção, ne las, da es sên cia dos apa re lhos é mais um re cur so
para de ci frá-las. A tec no lo gia foi de sen vol vi da pelo ho mem e os
apa re lhos, as sim como os ou tros ins tru men tos, ob je ti vam su prir
ne ces si da des hu ma nas. Cada cul tu ra cria sua tec no lo gia, suas
téc ni cas e seus me i os de pro du zir sub je ti vi da de. Os me i os, eles
mes mos, já di zem mu i to so bre a so ci e da de de suas épo cas.

Os apa re lhos, por tan to, são opo nen tes a se rem com ba ti dos
pelo pra zer lú di co de brin car e pela ne ces si da de de co nhe cer
suas ca i xas pre tas. “Se cada so ci e da de tem seus ti pos de má qui -
nas é por que elas são cor re la to de ex pres sões so ci a is ca pa zes de 
lhe fa zer nas cer e de las se ser vir como ver da de i ros ór gãos da re a -
li da de nas cen te” (BENJAMIN apud PARENTE, 1999, p. 35). Eles são 
re fle xos eco nô mi cos, po lí ti cos e so ci a is dos mo de los de es pa ço e 
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tem po da épo ca da qual fa zem par te. Nes se jogo, é pre ci so ven -
cê-los para que o ho mem co nhe ça a si mes mo.

4 A bus ca pelo Ma ra vi lho so

Du ran te sig ni fi ca ti vos mo men tos de sua His tó ria, o ho mem
co lo cou em ques tão esse auto-apri si o na men to bus can do al ter -
na ti vas de su pe ra ção atra vés do jogo con tra (o que en ten dia
como) a re a li da de. Se le ci o nan do um des ses mo men tos, por
com par ti lhar cla ra men te o ob je ti vo de che ga da a uma ca i xa pre -
ta para pro du zir o ines pe ra do e por ser re la ti va men te pró xi mo ao 
contex to atu al – no mes mo sé cu lo da cri a ção da Inter net, só
que com qua tro dé ca das de an te ce dên cia –, a fi lo so fia do Sur -
re a lis mo traz con si go uma te o ria que se apro xi ma das tra ta das
na Fi lo so fia5 de Flus ser (2002).

Vi via-se um mo men to, na Eu ro pa, de de ses ta bi li da de po lí ti -
ca e de no vas des co ber tas no cam po das Ciên ci as. O iní cio do
Sur re a lis mo con tex tu a li za-se no en tre guer ras. Na se gun da dé -
ca da do sé cu lo XX, em meio a uma Eu ro pa de vas ta da fí si ca e
men tal men te, a Ciên cia se con cre ti zan do como mais uma arma
de com ba te e o des gas te e a in qui e tu de pe ran te o fu tu ro do sis -
te ma eco nô mi co, o ca pi ta lis mo.

Nes sa at mos fe ra de des tru i ção, dú vi da e des cren ça, os ar -
tis tas e in te lec tu a is – isto é, aque les que ti nham so bre vi vi do e
que, por sua sen si bi li da de, con se gui am per ce ber o ima gi ná rio
co le ti vo que emer gia – de se ja vam nada mais ter em co mum com 
essa ci vi li za ção que per de ra suas ra zões de ser. Se o com por ta -
men to que vi nha sen do ado ta do até aque le mo men to teve como 
con se quên cia a des tru i ção, que ele fos se ne ga do e no vos com -
por ta men tos fos sem cri a dos.

Essa ne ga ção era o seu jogo con tra: não se guir o sis te ma, as
re gras que mo de la vam os mo dos de cri ar, sen tir e cri ti car. Pode-se
di zer que a arte, para os sur re a lis tas, era um apa re lho pro gra ma do
pe los me ta pro gra mas e meta-apa re lhos fa li dos e, por isso, de ve -
ria ser fe i ta e com pre en di da de uma ma ne i ra di fe ren te da arte de
até en tão – ela de ve ria ser ven ci da para ser aper fe i ço a da. O Sur -
re a lis mo se pro pu nha a de ci frar a ca i xa pre ta que es ta va pre sen te
no ima gi ná rio co di fi ca do e má gi co da so ci e da de.

Para quem des co nhe ce a his tó ria e os pi la res que a sus ten -
tam, o mo vi men to ar tís ti co pode pa re cer sim ples men te a ne ga -
ção to tal e uma pro pos ta de subs ti tu i ção por algo caó ti co, sem
sen ti do e in con se quen te. Enga na-se quem se li mi ta a en ten dê-lo
as sim. O Sur re a lis mo não ti nha re gras es té ti cas e nem se de fi nia
como mo de lo de algo. Ele era, sim, uma ex pe riên cia, uma pos tu -
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ra, um modo de atu ar e cri ti car a vida hu ma na em sua to ta li da de,
per ce ber o “real”.

Mas que “real”?
Se a ação de hu ma ni zar o que não é hu ma no po de ria re pre -

sen tar o fa zer ar tís ti co, para os sur re a lis tas hu ma ni zar o que o
ser hu ma no te ria de mais hu ma no se ria a ver da de i ra arte, o Ma -
ra vi lho so. A cha ve para a com pre en são da arte sur re a lis ta – de fi -
ni da como toda ma ne i ra de re pre sen tar a vida, de ex pres sar o
Incons ci en te, de tor nar es tra nho o fa mi li ar e a par tir daí con tem -
plá-lo – se ria a bus ca pelo su pra-real (LIMA, 1995). E essa su -
pra-re a li da de não es ta ria além do real, es ta ria por de trás dele;
ela uni ria, com efe i to, “to das as for mas de real” (DUROZOI;
LECHERBONNIER, 1972, p. 109).

Essa su pra-re a li da de, para os sur re a lis tas, se ria a che ga da
à di men são da na tu re za não co di fi ca da (de Flus ser). A cons ciên -
cia – e daí as te o ri as de Fre ud so bre o su pe re go, por exem plo –
eram fil tros e bar re i ras que es con di am os ver da de i ros de se jos
hu ma nos. O ho mem re du zia sua per cep ção da re a li da de atra vés 
des ses fil tros que o ce ga vam. Sig mund Fre ud ar gu men ta va que
o com por ta men to dos ho mens so fria in fluên cia de fa to res que
iam além da que les per cep tí ve is: so fria o po der do Incons ci en te.
Me ta fo ri ca men te, uma es pé cie de lo ca li da de na men te hu ma na
que ar ma ze na ria todo tipo de per cep ção, des de o úte ro ma ter -
no, sem qual quer ca rá ter crí ti co, mo ral ou éti co. De fato, o in -
cons ci en te se ria o con jun to de me mó ri as que não fo ram cons -
tru í das de for ma cons ci en te, isto é, que se es ta be le ce ram atra -
vés de per cep ções involuntárias. O Inconsciente acolheria os
desejos mais instintivos e animalescos – os mais humanos.

O es tra nhar (as sim como fez Fou ca ult ao ana li sar o qua dro
de Ma grit te A tra i ção das ima gens) se ria des cons tru ir os rí gi dos
pa drões ló gi cos e mo ra is da so ci e da de da que le sé cu lo que ha -
bi ta vam os ima gi ná ri os das pes so as. A bus ca pelo Ma ra vi lho so
sur re a lis ta con sis ti ria, en tão, em aven tu rar-se no in cons ci en te
hu ma no, no qual o de se jo se ma ni fes ta ria na sua for ma mais
pura. Mais do que o mé to do com o qual os et nó gra fos ob ser vam
um gru po que pes qui sam, o sur re a lis ta te ria de fa zer um mo vi -
men to mais di fí cil ao es tra nhar: o de se dis tan ci ar de algo que já
lhe era fa mi li ar e ain da ad mi tir que ele não era o real; por que o
ver da de i ro real es ta ria con ti do nas implicações da natureza
humana pura, ou seja, do ser humano natural.

A ca i xa pre ta dos apa re lhos e a ca i xa pre ta do cé re bro, o in -
cons ci en te e as per cep ções in vo lun tá ri as mas fun da men ta is por
se rem a ge ne a lo gia do com por ta men to. A arte, a po lí ti ca, o sis te -
ma so ci al e a guer ra como apa re lhos e meta-apa re lhos pro gra -
ma dos – re ve lan do que a sua pro gra ma ção não fora efe ti va na
cons tru ção de uma se gun da na tu re za éti ca. Essas apro xi ma -
ções re ve lam a mes ma ten ta ti va de su pe ra ção em am bas as Fi -
lo so fi as: o jogo con tra vi san do à des cons tru ção do pro gra ma do. 
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A pro du ção de in for ma ção, em Flus ser, e a che ga da ao Ma ra vi -
lho so, em Bre ton.

A ne ga ção do mun do car te si a no, jus ta pos ta à va lo ri za ção
da sub je ti vi da de, da in ter fe rên cia do hu ma no na Ciên cia, da in -
ser ção das sen sa ções como fon te de pes qui sa e cons ta ta ções
ci en tí fi cas sur gi am como al ter na ti va. A tec no lo gia e a Ciên cia
atin gi am gran des mar cas de des co ber tas, só que es ta vam sen -
do uti li za das como ar ti fí ci os de guer ra. Esse pro gres so téc ni co
mal con du zi do, de fen di am os sur re a lis tas, ser vi ra para mos trar à 
hu ma ni da de que as má qui nas (e ago ra os apa re lhos) se de sen -
vol vem mais rá pi do do que o ho mem. Ele não con se gue pro gre -
dir da mes ma for ma, pois não con se gue apli car a tão de fen di da
ra zão, as fa cul da des ló gi cas, para mu dar a si mes mo – ele mu -
da ra e aba la ra o mun do com ela, mas a ver da de i ra e mais va li o -
sa mu dan ça ele não fora com pe ten te o su fi ci en te para atin gir
(NADEAU, 1985). Assim, o Sur re a lis mo pro pu nha a busca por

um re a lis mo aber to ou Sur re a lis mo, que pro vo ca[ria] a ru í -
na do edi fí cio car te si a no-kan ti a no e sub ver te[ria] com ple -
ta men te a sen si bi li da de (...) [que cor res pon de ria] a um ra -
ci o na lis mo aber to que de fi ne a po si ção atu al dos sá bi os
(em con se quên cia de uma ge o me tria não eu cli di a na, em
se gui da de uma ge o me tria ge ne ra li za da, da me câ ni ca não 
new to ni a na, da fí si ca não mar we li a na etc.) (DUPLESSIS,
1956, p. 33).

As má qui nas de guer ra eram os ins tru men tos da que la épo -
ca: tam bém re fle ti am seu tem po como fa zem, hoje, os apa re -
lhos. No en tan to, eram gran des e bru tas. O jogo não ti nha como
ser fe i to di re ta men te con tra elas – meta-má qui nas dos me ta pro -
gra mas (a guer ra, o ca pi ta lis mo, o so ci a lis mo, os re gi mes to ta li -
tá ri os que es ta vam emer gin do...); era ne ces sá rio com ba tê-los
de ou tra for ma, atra vés da que les apa re lhos que, mes mo em me -
nor es ca la, es ta vam mais pró xi mos e que eram reflexo dos
maiores, como a arte.

A ló gi ca, os cos tu mes e as ca te go ri as de tem po e es pa ço
pro gra ma vam os ho mens a acre di ta rem ce ga men te que aque la
se ria a úni ca for ma de per ce ber o seu re dor. Esses mol des de
pen sa men to eram mu i to cô mo dos e li mi ta dos para ta ma nha be le -
za e com ple xi da de da na tu re za. O ho mem, até aque le mo men to,
cons tru í ra uma bela ga i o la para apri si o nar as for ças da na tu re za –
os có di gos; ele o con se gui ra, mas não per ce be ra que es ta va apri -
si o nan do a si mes mo tam bém (NADEAU, 1985). A au to ma ti ci da de
das má qui nas es ta va sen do re fle ti da no pen sa men to e a guer ra
pro va va que as con se quên ci as dis so não es ta vam sen do po si ti -
vas. Flus ser (2002, p. 73) re co nhe ceu esse com por ta men to ao di -
zer que, hoje, o ho mem pen sa como pen sam os apa re lhos.

O Sur re a lis mo se pro pu nha a ser uma ex pe riên cia, um es ta -
do de per cep ção. A fi lo so fia sur re a lis ta to ma va como te o ria
(aqui lo que fun da men ta va essa nova ma ne i ra de per ce ber e
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con tem plar) os de se jos in cons ci en tes. Os so nhos e aque les es -
tá gi os de cons ciên cia par ci al que an te ce dem o sono, os es ta dos 
se gun dos, se ri am os mo men tos mais ri cos para a cri a ção, pois
se ria quan do a re a li da de ha bi ta da na men te aflo ra ria qua se que
na tu ral men te. Nes te es tá gio, o es pí ri to má gi co ima gé ti co de sa -
pa re cia, dan do es pa ço para a aven tu ra den tro do mun do ocul to
e re ple to de co ne xões e re la ções apa ren te men te sem sen ti do.
As te o ri as de Fre ud ti ra vam des sas pro du ções ce re bra is a inu ti li -
da de, re ve lan do-as como a me lhor fon te de es tu do para o co -
nhe ci men to da es sên cia hu ma na, já que es ta vam li vres de pa -
drões mo ra is, éti cos, so ci a is.

Mes mo ele van do o so nho a uma ca te go ria mais ple na de che -
ga da ao “não-có di go”, as prá ti cas es ta be le ci das du ran te os es ta -
dos de vi gí lia tor na vam-se tão im por tan tes quan to. Se o so nho re -
pre sen ta va res quí ci os de me mó ria e per cep ções atem po ra is, o so -
nho so nha do na no i te an te ri or po de ria so frer in fluên cia do que foi
vi vi do no dia de hoje. Os so nhos não são li ne a res, não res pe i tam
uma or dem se quen ci al nem se pre o cu pam em con tex tu a li zar as si -
tu a ções. A bus ca não era pelo so nho em si; eram as per cep ções
que dele po der-se-iam ex tra ir. A ca i xa pre ta não se ria os có di gos
em si; se ria a per cep ção ge ra da pe los ele men tos ines pe ra dos,
aque les que des cons tru í ram o pro gra ma. Assim, para os jo ga do -
res-ar tis tas era im por tan te cap tar o quan to mais se po de ria do
Incons ci en te – seja da men te hu ma na, seja dos apa re lhos.

A su pra-re a li da de con sis ti ria na re so lu ção en tre o so nho e a 
su pos ta re a li da de. E o úni co ator ca paz de des ven dar essa ver -
da de se ria o pró prio ho mem, quan do ab sor to e em sin to nia com
o que acon te ce ao seu re dor: por que, ao con trá rio do que se
pen sa va em re la ção às má qui nas (ago ra apa re lhos), o cor po hu -
ma no era (e ain da é) o meio mais sen sí vel de cap ta ção. Bas ta ria
tre i nar e es tar dis pos to a en xer gar o Maravilhoso em toda parte.

Para vi ver a ex pe riên cia pro pos ta, era pre ci so es tar sen sí vel
ao mun do ex te ri or a fim de cap tar acon te ci men tos que para al guns
po de ri am pa re cer so bre na tu ra is ou até sem im por tân cia. Se ria ne -
ces sá rio um com por ta men to lí ri co. Os aca sos ob je ti vos, en con tros
ines pe ra dos, eram mais do que obras do aca so, eram vis tos como
pro je ções de um de se jo que se ma te ri a li za va em um ob je to, um
en con tro, uma su pos ta co in ci dên cia (REBOUÇAS, 1986). Esses
aca sos ob je ti vos te ri am o mes mo po der de re a li da de dos so nhos,
por que se ri am re sul ta do de mo ti va ções in ter nas de cada in di ví duo.

A sen si bi li da de so bre o modo como o ho mem per ce be os
fa tos se ria uma ma ne i ra de co nhe cer as suas me mó ri as in cons -
ci en tes. Os de se jos con ti dos ne las fun ci o na ri am como uma bus -
ca in ces san te, uma po tên cia para a con ti nu a ção da vida. O aca -
so, se ana li sa do como sur re al, se ria “o en con tro de uma ca su a li -
da de ex ter na com uma fi na li da de in ter na” (DUPLESSIS, 1956, p.
111). Qu an do não re a li za dos, os de se jos re cal ca dos do in di ví -
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duo pro vo ca ri am a in qui e tu de e a não-sa tis fa ção. Se ria um jogo
pro gra ma do pela cons ciên cia.

Assim, os sur re a lis tas não po de ri am e nem ti nham como
ne gar a re a li da de ex ter na em que vi vi am, se re la ci o na vam e es -
ta vam su je i tos por que, afi nal, ela era uma ne ces si da de e, por
isso, cri a ção sua – e se ria a par tir dela que o Incons ci en te cap ta -
ria as per cep ções e de se jos. Olha res ca pa ci ta dos a per ce ber os
aca sos ob je ti vos eram um dos mé to dos de re co nhe ci men to des -
sa su pra-re a li da de con ti da na re a li da de co di fi ca da. No en tan to,
após esse deslocamento, como encarar o percebido?

5 O jogo sur re a lis ta

Os sur re a lis tas apos ta vam no Hu mor. Para eles, ele fu gia
do seu sig ni fi ca do con ven ci o nal de algo re la ci o na do ao gra ce jo,
à fan ta sia e à sen ti men ta li da de: tor na va-se um modo de con du -
zir à vida. O con tex to his tó ri co ex pli ca essa ne ces si da de, pois as
guer ras e a at mos fe ra de ame a ças exi gi am al gum me ca nis mo
de de fe sa pe ran te a si tu a ção de ins ta bi li da de. Des sa for ma, o
hu mo ris ta era o po e ta que se per mi tia con tem plar a vida como
es pec ta dor. Esse dis tan ci a men to fa ria da “vida real ex te ri or”
algo su per fi ci al, sem se ri e da de e um ob je to de crí ti cas para
quem sou bes se olhá-la com in di fe ren ça (DUPLESSIS, 1956). O
jo ga dor sur re a lis ta se ria in di fe ren te em re la ção à re a li da de, por -
que ao se de sin te res sar pe las con ven ções tão só li das da so ci e -
da de, es ta ria sa in do do es ta do de co mo di da de e sub mis são
para se tor nar um ser mais crí ti co.

O Hu mor tra ria a von ta de de des pren di men to e de sa pe go,
de pra zer em não se de i xar su fo car pe los acon te ci men tos, pe los
pro gra mas e ain da de en ca rá-los como fic ção (uma se gun da na -
tu re za). Ele pos si bi li ta va as sis tir à vida como “uma no vi da de gro -
tes ca, um as pec to alu ci na tó rio da ine xis tên cia” (RISTITCH apud
DEPLESSIS, 1956, p. 26). Atri bu ir aos fa tos, aos ob je tos e às pes -
so as um modo par ti cu lar e ines pe ra do de per ce bê-los pro vo ca -
ria pri me i ro uma ne ga ção do co nhe ci men to co mum. De po is,
atra vés da nova re la ção es ta be le ci da en tre es ses ele men tos,
consti tu ir-se-ia uma nova re a li da de, o cha ma do su pra-real. Assim,
se ria ne ces sá rio pri me i ro des cons tru ir a re a li da de para que uma
nova se re ve las se a fim de cons ta tar que a pri me i ra era ape nas
um in vó lu cro su per fi ci al (DUPLESSIS, 1956).

Tan to o Hu mor quan to o aca so ob je ti vo ti nham em co mum o 
con fron to com o que já era fa mi li ar e, ao se rem com bi na dos, re -
sul ta vam em uma bela cons tru ção poé ti ca: o Hu mor res pon sa bi li -
za va-se, pri me i ro, por re co nhe cer a su pos ta re a li da de (o mun do
co di fi ca do), en quan to o aca so ob je ti vo, a su pos ta pri me i ra na tu -
re za (o mun do não co di fi ca do). Re a li za dos es ses re co nhe ci men -
tos, o aca so per mi ti ria uma ma i or apro xi ma ção da alma hu ma na – 
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o que, mu i tas ve zes, po de ria não ser mu i to con for tan te – e o Hu -
mor, uma for ma de en ca rar es sas des co ber tas e su pe rá-las.

O Hu mor fun ci o na ria, en tão, como um me ca nis mo de de fe sa
– e, mais do que isso, como uma ma ne i ra de ace i ta ção es té ti ca de
algo an tes des pre za do. Re bou ças (1986) afir ma que, no Sur re a lis -
mo, o belo não se ria mais o bo ni ti nho; se ria sim o sur pre en den te, o
bar ro co, o gro tes co, o bi zar ro, o fan tás ti co. Ape nas o inu si ta do po -
de ria ain da pro du zir efe i to poé ti co. Ape nas o ines pe ra do, o não
pro gra ma do, po de ria ain da pro du zir in for ma ção, pois “o Ma ra vi -
lho so é sem pre belo, qual quer Ma ra vi lho so é belo, que seja belo
so men te o Ma ra vi lho so...” (BRETON apud REBOUÇAS, 1956, p. 15).

Além da ado ção des se com por ta men to in di vi du al no jogo
do co ti di a no, era in cen ti va da a pro du ção co le ti va atra vés de téc ni -
cas. Sa ber jo gar era mu i to im por tan te, pois du ran te o jogo o es pí -
ri to in fan til de ve ria ser con ser va do, a ima gi na ção de ve ria ser a
fon te pro du to ra de sen ti do e os olhos, en tão, de ve ri am ser li ber tos 
de qual quer fil tro a fim de con tem plar o uni ver so. O jogo era uma
pa u sa onde a bus ca pelo pra zer su pe ra ria o prin cí pio de re a li da de 
e onde o aca so e o en con tro se ri am os cri a do res de be le za: “cri a -
dor vi o len to e gra tu i to de ima gens, o jogo tam bém é uma aven tu -
ra, no seio da lin gua gem e da li te ra tu ra. Por ser ab so lu ta men te
co le ti vo, ele aju da a in te gra ção dos no vos mem bros; por ser de -
mo crá ti co, não ad mi te hi e rar quia” (REBOUÇAS, 1986, p. 54).

6 Jo gos sur re a lis tas na ma ni pu la ção do Orkut

Ambas as Fi lo so fi as apre sen ta das – a de Bre ton e a de Flus -
ser – viam no jogo ex pe ri men tal um ca nal de che ga da à ca i xa
pre ta, ob je ti vo que pro por ci o na ria uma apro xi ma ção da li ber da -
de. O Orkut – nes te tra ba lho, con si de ra do um pro gra ma de um
apa re lho e, por isso, pro du tor de ima gens téc ni cas que car re -
gam con si go ma gia de se gun da or dem – é um soft wa re so ci al e,
por isso, am bi en te de lu di ci da de (apa re lho tra ba lhan do, usuá rio
jo gan do) e de co le ti vi da de (jogo de in te ra ções e ma ni pu la ções
usuá rio-usuá rio, usuá rio-soft wa re). A ar ti cu la ção das téc ni cas de 
jogo con tra das duas Fi lo so fi as foi fe i ta com o ob je ti vo de re co -
nhe cer se as téc ni cas ou jo gos sur re a lis tas se ma ni fes tam ao
lon go da in te ra ção (com o soft wa re, pro gra ma) e se essa pre -
sen ça re ve la ria um jogo con tra o apa re lho (como re ve lou no iní -
cio do sé cu lo pas sa do, quan do o apa re lho a ser su pe ra do era a
arte e o pró prio pen sa men to hu ma no).

A co la gem, en quan to téc ni ca sur re a lis ta, ti nha por ob je ti vo
pro du zir, em uma su per fí cie, a apro xi ma ção inu si ta da de ele -
men tos não afins. A par tir des sa cons tru ção que, à pri me i ra vis ta, 
pa re ce ria ale a tó ria, o ar tis ta co me ça ria a re co nhe cer, en tre os
ele men tos re cor ta dos de seu con tex to e mon ta dos em um novo
es pa ço, sig ni fi ca dos que es ta ri am es tre i ta men te li ga dos às suas
per cep ções in cons ci en tes.

18   Yentl De la nhe si



As ima gens téc ni cas do pro gra ma Orkut po dem ser vis tas
como co la gens de pelo me nos dois ní ve is. O pri me i ro de les se ria o
da pro gra ma ção, do có di go que está por de trás do la yout. Cada
tela é uma ima gem que, an tes de ser cor e for ma, é dí gi to. Le tras,
nú me ros e ca rac te res con ven ci o na dos são com bi na dos a fim de
re ve lar uma es tru tu ra vi su al pa dro ni za da e na ve gá vel. Infor ma ções
re fe ren tes aos ele men tos vi su a is, às di nâ mi cas de re cu pe ra ção, in -
ser ção e ar ma ze na men to de da dos, bem como aos ca mi nhos de
na ve ga ção es tão con ti dos nes se ní vel. Essa con cep ção de in ter fa -
ce é fe i ta atra vés de lin gua gens de pro gra ma ção que são es cri tas e 
com bi na das en tre si a fim de ge rar um úni co pro tó ti po fi nal que
será re co nhe ci do e en ten di do como a re a li da de a ser ex plo ra da
(na ve ga da, ma ni pu la da) – a ima gem re fle ti da na tela pe los pi xels.

A ima gem vis ta na tela é re sul tan te da com bi na ção de tre -
chos de có di gos como o HTML,6 por exem plo – lin gua gem essa,
as sim como to das as ou tras uti li za das, pa dro ni za da pela co mu -
ni da de in ter na ci o nal de Inter net. Sen do lin gua gens, pos su em
suas pró pri as re gras e ca rac te rís ti cas, li mi ta ções e usos es pe cí fi -
cos. Por mais que o pro gra ma dor te nha aces so e es te ja ma ni pu -
lan do a es tru tu ra bá si ca do sis te ma – re cor tan do, co lan do, so -
bre pon do e es cre ven do os có di gos –, ele ain da está de sen vol -
ven do o sis te ma em cima de um am bi en te/pla ta for ma (de ban co
de da dos) que tam bém pos sui suas pró pri as ca rac te rís ti cas.
Como já dito, Flus ser afir ma ra que a hi e rar quia dos pro gra mas
es ta va aber ta para cima (2002, p. 26).

A co la gem de li nhas de có di go, nes sa ca ma da da cons tru -
ção, não pro vo ca um jogo con tra o apa re lho por que não vai
além do que ele já pre vê. O usuá rio não tem aces so a esse ní vel;
a ele só é vi sí vel (atra vés do ca mi nho na bar ra do na ve ga dor: exi -
bir có di go fon te) uma par te res tri ta e mu i to bá si ca da pro gra ma -
ção da pá gi na (ima gem) que vê na tela. Além do mais, es sas pró -
pri as li nhas de có di go pa dro ni za das que são apro xi ma das –
mon tan do, as sim, o pro gra ma e suas in ter fa ces – ba se i am-se
em pa dro ni za ções cha ma das de lin gua gens (me ta pro gra mas)
de pro gra ma ção (pro du ção do es pe ra do).

O se gun do ní vel de co la gem, mais na su per fí cie da in ter fa -
ce, abor da o modo como os usuá ri os-jo ga do res (e não ape nas
os pro gra ma do res do sis te ma) in te ra gem com as ima gens. As
ima gens téc ni cas do Orkut, plas ti ca men te, são co la gens, agru -
pam ele men tos dis tin tos como ví de os, fo tos, tex tos, ima gens es -
tá ti cas e ani ma das. São ri cas em for mas, co res e links. A cada
atu a li za ção da pá gi na, a com po si ção dos ele men tos muda.
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Hi per tex to) é uma lin gua gem de pro gra ma ção ba se a da em um con jun to de eti -
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sim ples que é re co nhe ci do pe los na ve ga do res (brow sers) de Inter net (con for -

me http://www.cri ar web.com/ar ti gos/196.php).



Assim, cada pá gi na, a cada novo aces so, (re) com bi na in for ma -
ções dis tin tas que cri am no vas su per fí ci es de in ter pre ta ção.

No mu ral de re ca dos, onde a in ser ção de for ma tos dis tin tos 
de da dos é mais fle xí vel, per ce be-se que a co la gem ga nha mais
es pa ço para ser cus to mi za da. Os scraps po dem ser con te ú dos
vin dos de ou tros pro gra mas da Inter net, isto é, po dem ser lin ka -
dos. É pos sí vel co lar ima gens, ví de os e sím bo los. Aliás, a prá ti ca 
de co lar já é ro ti ne i ra du ran te a in te ra ção com o pro gra ma - e em
toda Inter net. Co pi ar frag men tos de um am bi en te e colá-los em
ou tro; re ti rar um con te ú do de um con tex to (ata lho de te cla do
ctrl+c) e in se ri-lo em ou tro (ata lho de te cla do ctrl+v). São re cor -
tes de in for ma ção dis tri bu í dos e co la dos no va men te, re ta lhos re -
or ga ni za dos, em ou tra or dem, for man do ou tro con tex to, como
na ima gem do mu ral de re ca dos se guin te:
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Cada mem bro pode in se rir da dos em seu per fil (pro du zi do
por co la gem) e ain da agre gar ou tros ele men tos que en con tra no 
pró prio pro gra ma, du ran te sua in te ra ção (jogo). Ao se afi li ar a
co mu ni da des e es ta be le cer la ços de ami za de, cada co ne xão
des sas po de rá com por, na tela, uma par te da ima gem de seu
per fil e as sim en ri que cen do o seu per fil no am bi en te, sua
ima gem-co lagem.

Con tu do, o tipo de co la gem iden ti fi ca do no Orkut não pode
ser con si de ra do o mes mo da téc ni ca sur re a lis ta. No iní cio do sé -
cu lo o ar tis ta par tia de uma fo lha em bran co; hoje, no Orkut, ele
cola em cima de mol des. O Orkut é um pro gra ma que não per mi -
te uma per so na li za ção es tru tu ral da in ter fa ce por que apre sen ta
um tem pla te7 fixo para to dos os usuá ri os. O pro gra ma de ter mi na
onde (na tela), como (em que for ma to), quan do (com qua is per -
mis sões) e quem (ní ve is de hi e rar quia e co ne xões) po de rá in se -
rir e al te rar um ele men to na ima gem. O jo ga dor tem a op ção
ape nas de com ple tar ou não um es pa ço da co la gem com um
con te ú do de sua es co lha, ou de lin kar ou não um ami go ou uma
co mu ni da de ao seu per fil (e, con se quen te men te, à ima gem téc -
ni ca que se for ma na tela e que o iden ti fi ca). Ele não tem au to no -
mia para co lo car um ví deo no cam po so bre suas “pa i xões”, por
exem plo, pois ali só são per mi ti dos da dos em for ma de tex to e
de links, em um limite de 1024 caracteres.

Nes se jogo, a co la gem não é li vre, pois con sis te em se guir
pa drões. Ela, se exis te, é ape nas no es ti lo plás ti co da ima gem e
não no con ce i tu al da ati vi da de em si. Para aque le que está na ve -
gan do no sis te ma, como a es tru tu ra vi su al re pli ca-se em to das
as ima gens, o olhar já fica pro gra ma do. Por aces sar algo es pe ra -
do, o jo ga dor aca ba por anu lar as cons tru ções da su per fí cie e,
por isso, bus ca in for ma ção ape nas nos con te ú dos que têm a
fun ção de com ple tar os lo ca is em bran co es ti pu la dos pelo pro -
gra ma. As ima gens téc ni cas do Orkut, pela li mi ta ção de ma ni pu -
la ção de sua es tru tu ra e pela re pe ti ção de seus moldes, passam
a ser imagens clichês.

Exis tem, tam bém, mol du ras que es tão fi xas nes sas ima -
gens téc ni cas e que por es sas mes mas li mi ta ções re for çam a
pre vi si bi li da de das ja ne las – que, aqui, mes mo má gi cas, não se
re fe rem às de Flus ser, e sim ao ter mo téc ni co que será ex pli ca do 
logo adi an te. Ini ci an do de ba i xo para cima na hi e rar quia dos pro -
gra mas, iden ti fi ca-se, en qua dran do to das as ima gens du ran te a
in te ra ção no sis te ma on-line, (1) uma bar ra azul su pe ri or que é
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7  Tem pla te (ou “mo de lo”) é um do cu men to em bran co com ape nas a apre sen ta -

ção vi su al já es tru tu ra da – e com ins tru ções so bre onde e qual tipo de con te ú do 

cada par ce la/área da apre sen ta ção su por ta. É mu i to uti li za do em blogs, por

exem plo, onde o usuá rio pode se le ci o nar, en tre uma lis ta de mo de los, aque le

que pre fe re como la yout de seu diá rio vir tu al. O usuá rio, as sim, não in ter fe re na

es tru tu ra, ape nas a com ple ta/pre en che com con te ú do (con for me http://pt.wi ki -

pe dia.org/wiki/Web_tem pla te). Aces so em 9 nov 2007.



com pos ta pelo lo go ti po do Orkut, por qua tro bo tões – Home,
Scrap bo ok, Fri ends e Com mu ni ti es8 –, pelo e-mail do usuá rio
que está co nec ta do, por um bo tão para Lo gout9 e por um cam po 
de bus ca.

Aci ma des sa, (2) a mol du ra do na ve ga dor (brow ser), nes te
caso o Mo zil la Fi re fox. Nela po dem es tar as abas, que têm a in -
ten ção de oti mi zar a di nâ mi ca en tre as ja ne las do sis te ma, agru -
pan do to das em uma úni ca; bo tões de na ve ga ção; cam po para
di gi ta ção e car re ga men to dos en de re ços www; ata lho para bus -
ca no Go o gle (plu gin ins ta la do10).

Englo ban do to das as an te ri o res, exis tem (3) as mol du ras
que re pre sen tam o pró prio com pu ta dor. Os sis te mas ope ra ci o -
na is fun ci o nam como uma in ter fa ce en tre o usuá rio e o sis te ma,
au xi li an do na in te ra ção de so li ci ta ção e res pos ta: mais do que a
in ter fa ce e os re cur sos grá fi cos, de ter mi nam a ar qui te tu ra de in -
for ma ção, o de sign de in te ra ção, as com bi na ções téc ni cas, os
có di gos de programação, as rotinas operacionais.

A aná li se foi fe i ta em um com pu ta dor com um sis te ma ope -
ra ci o nal que uti li za grá fi ca e tec ni ca men te a me tá fo ra de ja ne las
para fa ci li tar a in te ra ção usuá rio-sis te ma. Na in ter fa ce, as ja ne las 
po dem ser en ten di das como “am bi en tes” onde ocor rem as per -
for man ces de to dos os apli ca ti vos. Elas são com pos tas por um
topo (uma bar ra) que iden ti fi ca o pro gra ma que está sen do exe -
cu ta do e o ar qui vo que está sen do vis to/edi ta do e bo tões que
per mi tem que elas se jam fe cha das, aber tas, re di men si o na das,
mini mi za das e ma xi mi za das. Tam bém pos su em bar ras de ro la -
gem la te ra is e in fe ri o res que per mi tem que as ima gens se jam
explo ra das quan do o con te ú do/pro gra ma ocu pa uma área
ma i or do que a ja ne la ope ra ci o nal e a tela su por tam. São ja ne -
las (Win dows, como são re fe ri das no pró prio nome do sis te ma
ope ra ci o nal) que en qua dram (e, ao mes mo tem po, são) as ima -
gens co di fi ca das di gi tal men te.
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Fi gu ra 3: Mol du ras dos pro gra mas, me ta pro gra mas, apa re lhos e meta-
apa re lhos.

8 Pá gi na Ini ci al, Pá gi na de Re ca dos, Ami gos e Co mu ni da des.

9 Bo tão para des co nec tar do sis te ma.

10 Nes te caso, plu gins são ex ten sões (atu a li za ções, fer ra men tas ou ser vi ços) que

os usuá ri os po dem agre gar ao na ve ga dor.



Fo can do nes sas três mol du ras, pode-se en ten der que, du -
ran te o jogo no Orkut, o usuá rio está ma ni pu lan do um pro gra ma
que está sub me ti do a ou tros (es té ti ca, con ce i tu al e tec ni ca men -
te). As ima gens téc ni cas ana li sa das nes se tra ba lho car re gam
mol du ras do Orkut (pro gra ma), do Fi re fox (me ta pro gra ma), da
pró pria Inter net (apa re lho) e do com pu ta dor jun to ao seu sis te -
ma ope ra ci o nal atu an te (meta-apa re lho). Jun tas, elas tra zem
sig ni fi ca dos que aca bam por cri ar ter ri tó ri os próprios de atuação 
e percepção.

A im pre vi si bi li da de bus ca da na co la gem tam bém es ta va
pre sen te nos jo gos sur re a lis tas “ca dá ver es qui si to”, “per gun tas
e res pos tas” e “con di ci o na is”. Ne les, o ob je ti vo fi nal dos jo ga do -
res era a for mu la ção de fra ses cons tru í das co le ti va men te a par tir
de diá lo gos des co ne xos, que con tra di zi am ou fu gi am da in ter -
pre ta ção usu al, fra ses es sas que, para te rem al gum sen ti do, de -
ve ri am ao me nos se guir as re gras de sin ta xe gra ma ti cal. No pri -
me i ro jogo ci ta do, a téc ni ca era a de que cada par ti ci pan te sen -
ta do à mesa es cre ves se em um pe da ço do pa pel uma pa la vra
para que, ao fi nal, os pa péis fos sem apro xi ma dos for man do uma 
fra se. No se gun do e no ter ce i ro, a di nâ mi ca con sis tia em pro vo -
car diálogos onde eram dadas respostas sem conhecimento
prévio sobre o que havia sido perguntado.

Se no jogo sur re a lis ta eram for ma das, co le ti va men te, fra -
ses, em um mu ral de re ca dos de um per fil do Orkut en con -
tram-se tre chos de diá lo gos. Os diá lo gos si mul tâ ne os pro por -
ci o na dos pela Inter net, hoje, em ca na is de chat, por exem plo,
fun ci o nam como um tex to cons tru í do em “tem po real”: na tela,
for mam-se linhas tex tu a is que se em pi lham re pre sen tan do vi -
su al men te a tem po ra li da de e a di nâ mi ca da con ver sa.

No Orkut, en tre tan to, a pá gi na de re ca dos fun ci o na como
um mu ral, um qua dro de ano ta ções. Os re ca dos vi sí ve is de um
per fil es pe cí fi co são ape nas os re ce bi dos por aque le per fil – não
os en vi a dos e os res pon di dos por ele. Com isso, quan do vi su a li -
zan do os scraps11 de uma pes soa, ape nas uma par te da in te ra -
ção co mu ni ca ci o nal é per ce bi da. Para com ple tar o diá lo go e, as -
sim, in ter pre tá-lo, é pre ci so aces sar dois am bi en tes dis tin tos (se
con si de rar mos cada per fil um ter ri tó rio uni tá rio), os mu ra is de re -
ca dos dos in ter lo cu to res, para daí com por, co lar, re men dar os
frag men tos da con ver sa.

Da mes ma for ma, o re sul ta do des ses jo gos pa re ci am pro -
du zi dos, as sim como na po e sia da da ís ta, pela apro xi ma ção de
re cor tes de tex tos sem re la ção apa ren te en tre si. A pró pria de fi ni -
ção da pa la vra scrap car re ga esse sig ni fi ca do: “a small frag ment
of so met hing bro ken off from the who le”, “wort hless ma te ri al that 
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11 Scrap é um re ca do/men sa gem pre sen te no mu ral de re ca dos (scrap bo ok). É

um ter mo que, mes mo em in glês, já está in cor po ra do no vo ca bu lá rio dos usuá -

ri os bra si le i ros do sis te ma.



is to be dis po sed of”,12 isto é, um pe que no fragmento sem
importância retirado do seu contexto.

O re co nhe ci men to des ses jo gos sur re a lis tas na in te ra ção
com o pro gra ma está na re cons tru ção se mân ti ca dos diá lo gos a
par tir da ima gem apre sen ta da na tela (pá gi na de re ca dos), já
que ela de man da que mu i tas la cu nas es té ti cas e con ce i tu a is se -
jam pre en chi das. Ao ten tar com ple tá-las, aque le não in te gran te
da con ver sa ten ta ria, a par tir dos ou tros ele men tos pre sen tes na
ima gem (fo tos, ou tros pe da ços de con ver sa, no mes, da tas, ho -
rá ri os) cri ar um con tex to pró prio, ba se a do nas suas per cep ções
sub je ti vas. Além dis so, as sim como a re gra do jogo de ter mi na va
que as clas ses gra ma ti ca is fos sem se gui das, a tro ca de re ca dos
acon te ce se guin do a pró pria gra má ti ca di gi tal – do apa re lho –, e
as li mi ta ções do software – programa.

Mes mo se guin do a di nâ mi ca e che gan do a re sul ta dos pró -
xi mos da que les ob ti dos nes ses jo gos sur re a lis tas – a que bra das 
re gras for ma is para a con cep ção de um tex to ines pe ra do –, os
pro ces sos de pro du ção e de re cep ção des ses diá lo gos, no
Orkut, ain da não po dem ser ca rac te ri za dos como um jogo con -
tra o apa re lho. Isso por que o tipo de jogo con tra re co nhe ci do
não está re la ci o na do ao apa re lho (ele é pre vis to por ele). Mes mo 
con se guin do jo gar con tra os mo de los es tru tu ra is e con ce i tu a is
da lin gua gem tex tu al for mal, os jo ga do res não con se guem ul tra -
pas sar os li mi tes da tec no lo gia. Atra vés do olhar que vê as ima -
gens da tela dos com pu ta do res como su per fí ci es e não ape nas
como tex tos, tudo visto nas páginas de recados do Orkut é
esperado, ou seja, programado.

A in ter pre ta ção a par tir das in com ple tu des do con tex to ge -
ra das pe los diá lo gos frag men ta dos, por mais que in cen ti vem a
ima gi na ção e a fa bu la ção, ain da são ba se a das em pis tas prede -
ter mi na das na su per fí cie da ima gem. Por tan to, a for mu la ção de
con tex to, ain da que se ba se ie em per cep ções sub je ti vas, é
cons tru í da atra vés das bre chas da ima gem de i xa das ao usuá rio
de for ma tam bém pro gra ma da.

Caso a aná li se se di re ci o ne para a di nâ mi ca hi per tex tu al
pro por ci o na da pela Inter net, é ne ces sá rio re co nhe cer que as
ima gens apre sen ta das na tela do com pu ta dor du ran te a na ve ga -
ção no Orkut são ri cas em links. Na pá gi na que apre sen ta o per fil 
de uma pes soa po dem-se cal cu lar cin quen ta e qua tro bo tões
que fa zem co ne xão com ou tras se ções/sub se ções (am bi en tes
do pro gra ma) e, em mé dia, qua tor ze links que di re ci o nam para
con te ú dos in ter nos e ex ter nos ao sis te ma (al guns dos en de re -
ços des ses links são es cri tos pe los usuá ri os in ten ci o nal men te e
ou tros são de ter mi na dos pelo pro gra ma. No per fil de uma pes -
soa, o nome da ci da de onde mora, por exem plo, é apre sen ta do
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12 Con for me http://www.elo ok.org/dic ti o nary/scrap.html.



como um link pelo sistema, mesmo sem a indicação prévia do
usuário sobre o destino da ligação).

A sus pe i ta dos sur re a lis tas de que uma co i sa es ta ria con ti -
da na ou tra su ge re a ideia dos links. Li ga ções e co ne xões en tre
itens dis tan tes se ri am sem pre pos sí ve is atra vés de ca mi nhos re -
ve la do res tra ça dos a par tir de cada sub je ti vi da de. O re cur so que 
os sur re a lis tas usa vam era a di a lé ti ca e a po e sia, em um mé to do
cha ma do de “um no ou tro”. No Orkut, po de ri am ser iden ti fi ca -
das a in te ra ção e a na ve ga ção pelo sis te ma como formas de
percorrer e construir esses caminhos, como nos sonhos.

Assim, a di nâ mi ca des se jogo es ta ria na na ve ga ção pelo
pro gra ma e na des co ber ta de re la ções en tre pes so as, co mu ni -
da des, ami gos e pes so as. Essas co ne xões, quan do re co nhe ci -
das, cri a ri am cír cu los de sig ni fi ca do. O con ce i to do aca so ob je ti -
vo sur re a lis ta po de ria ser vis to no com por ta men to do jo ga dor
que per cor re os links do sis te ma como um vi a jan te: a par tir de
um pon to de par ti da, va gue a ria ao en con tro de tudo e es ta be le -
ce ria re la ções en tre os ele men tos que re co nhe ce ria ao lon go da
jor na da. Esse re co nhe ci men to – em meio a tan tos ou tros ele -
men tos – re fle ti ria as mo ti va ções in ter nas de cada um, já que a
aten ção só se ria fo ca da na qui lo que a men te es ta ria dis pos ta a
per ce ber. (E é essa a pro pos ta do soft wa re: a par tir do per fil de
um membro, explorar e descobrir pessoas e conexões que
existem entre elas e entre as comunidades das quais fazem
parte.)

Por mais que a na ve ga ção re ve le re la ções an tes des co nhe -
ci das, como no so nho, o apa re lho con ti nua sen do en ten di do
como am bi en te ne u tro na cons tru ção des sas ar ti cu la ções. É
pre ci so lem brar que os ca mi nhos per cor ri dos são fe i tos atra vés
dos ti pos de elos que o pro gra ma es ti pu la. Não exis tem co ne -
xões en tre as fo tos dos ál buns, por exem plo. Assim, a téc ni ca do
“um no ou tro” pode ser vis ta no Orkut como um re cur so tra ba -
lha do a par tir do pro gra ma e, assim, de caminhos esperados.

Mes mo pa re cen do qua se in fi ni tos, es ses ca mi nhos não po -
dem ser vis tos como uma in te ra ção que pro duz in for ma ção. Ao
jo ga dor, du ran te o pro ces so, são da das as op ções de cli car ou
não cli car (não é pos sí vel edi tar o des ti no de um link, ou de cri ar
um link novo no sis te ma). Mes mo fa zen do uma bus ca na fer ra -
men ta ofe re ci da pelo pro gra ma, o re sul ta do ob ti do é li mi ta do
(uma das li mi ta ções: as le gen das de fotos dos álbuns não fazem
parte dos conteúdos buscados).

Tam bém so bre as re la ções en tre os fa tos e ob je tos, o sur re a -
lis ta Sal va dor Dali via no es ta do de pa ra no ia um in te res san te mé -
to do para a cons tru ção de tra mas que se ri am o mo ti vos re co -
nhe ci dos pelo po e ta em tudo que acon te cia ao seu re dor. A pa -
ra no ia cos tu ra va os aca sos, tor nan do-os ob je ti vos. Assim, além
de um com por ta men to in tros pec ti vo, o sur re a lis ta de ve ria es tar

Cadernos IHU Ideias   25



aten to ao mun do ex ter no a fim de ex tra ir dele as re la ções e nar -
ra ti vas (que re ve la ri am seus de se jos in cons ci en tes).

Nes se jogo, onde o uni ver so era o te a tro e o pa ra noi co o
ator mais im por tan te, o ob je ti vo era re or de nar as si tu a ções do
mun do con for me os de se jos. Essa si tu a ção pode ser per ce bi da
no Orkut atra vés da ideia de que cada um pode cons tru ir seu
pró prio per fil, sua pró pria pre sen ça no soft wa re. Logo após o ca -
das tro ini ci al, o usuá rio se de pa ra com um per fil va zio e que deve 
ser com ple ta do/cons tru í do a fim de trans mi tir para os ou tros
mem bros sua iden ti da de. Assim, agre ga co mu ni da des ao seu
per fil, se le ci o na fo tos para com por seu ál bum, es cre ve suas ca -
rac te rís ti cas e pre fe rên ci as, além de in di car suas ca rac te rís ti cas
fí si cas. Esta ria o usuá rio ma te ri a li zan do, mes mo que em pi xels e
nes se su pos to ter ri tó rio li vre, os de se jos in cons ci en tes e cons -
ci en tes que tem so bre si mes mo?

Os ob je tos sur re a lis tas, re sul ta do do es ta do pa ra noi co, po -
de ri am ser cri a dos de duas ma ne i ras: dan do aos ob je tos exis -
ten tes ou tros va lo res ou ma te ri a li zan do ob je tos so nha dos, ima -
gi na dos, de se ja dos. Um per fil, no Orkut, não é uma trans po si -
ção: é uma cri a ção, uma cons tru ção. As des cri ções, as co mu ni -
da des e o nú me ro de ami gos são in di ca do res, por exem plo,
com os qua is um mem bro será per ce bi do e ava li a do pe los de -
ma is. Qu an do uma co mu ni da de é adi ci o na da, sabe-se que ela
será um ele men to vi su al que irá com por o per fil e tam bém será
um link para ou tra ima gem do sis te ma. Esse link car re ga rá um
va lor es té ti co e con ce i tu al, sen do mais um re cur so de co nhe ci -
men to so bre aque le de ter mi na do usuá rio do sistema.

A fim de de mons trar a sub je ti vi da de atra vés de ou tros re -
cur sos e, com isso, di fe ren ci ar-se dos de ma is, uti li zam-se os có -
di gos dis po ni bi li za dos pelo pro gra ma para edi tar e per so na li zar
as co res e os ta ma nhos dos tex tos que es cre vem. O jogo, aqui,
está ape nas na bus ca pe las com bi na ções ain da não fe i tas pe los
usuá ri os, e não pe las não pla ne ja das pelo sis te ma. O mes mo
ocor re com o uso de ca rac te res para com por for mas grá fi cas e
não tex tu a is como no exem plo aba i xo (que, afi nal, para o apa re -
lho, não faz di fe ren ça: são os mesmos 1024 caracteres que
estariam num texto convencional).
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No Orkut, há uma clas si fi ca ção con ce i tu al fe i ta pe los pró -
pri os usuá ri os para per fis que não são man ti dos pe las pes so as
que eles re pre sen tam: são os fa kes. Con si de ra dos fal sos, es ses
per fis são cons tru í dos por usuá ri os que uti li zam fo tos e in for ma -
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Fi gu ra 4: Scraps po dem ser edi ta dos e “per so na li za dos” com có di gos
de ter mi na dos pelo pro gra ma. Após a sub mis são ao sis te ma, tra du -
zem-se em for mas e co res.
Fon te: Dis po ní vel em: http://www.or kut.com/For mat ting Tips.aspx. Aces -
so em 9 nov 2007.



ções de ou tras pes so as, que não eles mes mos. Mu i tos fa kes es -
tão pre sen tes no sis te ma e a úni ca for ma de iden ti fi cá-los como
tais é atra vés das de nún ci as e aler tas fe i tos por ou tros usuá ri os
ou pela for ma con tra di tó ria ou irô ni ca com que são cons tru í dos
es ses per fis (para aque les que sa bem quem é o re pre sen ta do).
Tec ni ca men te, a di fe ren ça en tre um per fil com essa clas si fi ca -
ção e ou tro é nula.

Os per fis são con si de ra dos fal sos por que não são cons tru í -
dos por aque les que que rem re pre sen tar e, as sim como gran de
par te dos mem bros, o pro gra ma tam bém os con de na: o Orkut
ex clui os per fis de nun ci a dos como fa kes. No en tan to, o que é ser 
ver da de i ro no Orkut, en tão? Tan to os “ver da de i ros” quan to os
“não ver da de i ros” ex ter na li zam seus de se jos e fan ta si as du ran te 
o jogo, to dos ten tam re pre sen tar al guém. Para os sur re a lis tas,
eles es ta ri am jo gan do con tra as re gras so ci a is, eco nô mi cas, po -
lí ti cas e cul tu ra is que li mi tam a ex pres são da ver da de i ra sub je ti -
vi da de de cada um.

Os links, as co mu ni da des, os ami gos, os tex tos, as des cri -
ções e as fo tos, como du ran te uma di nâ mi ca poé ti ca sur re a lis ta
cha ma da de mapa da ana lo gia, são re cur sos que in di cam sig ni -
fi ca dos – eles não são os sig ni fi ca dos em si. Nes se jogo, o po e ta
sur re a lis ta com ple ta ria os da dos de uma car te i ra de iden ti da de
ape nas com ana lo gi as. E se ria a par tir des ses in dí ci os, tan to em
um per fil do Orkut quan to em uma car te i ra de iden ti da de sur re a -
lis ta, que os de se jos in ter nos de cada mem bro po de ri am ser de -
ci frados. Entre tan to, a ma i o ria dos per fis fake, as sim como a
ma i o ria dos per fis con si de ra dos não fake, não vai além do que o
apa re lho dis põe. Os usuá ri os de se jam ape nas com bi nar seus
símbo los e acre di tam, des sa for ma, es ta rem ex ter na li zan do suas
sub je ti vi da des mais in trín se cas.

Con si de ra ções fi na is

É pos sí vel per ce ber que, mes mo re co nhe cen do jo gos sur -
re a lis tas como a co la gem, o ca dá ver es qui si to, o jogo de per -
gun tas e res pos tas, o mé to do crí ti co-pa ra noi co e os ob je tos sur -
re a lis tas de Dali na in te ra ção com o pro gra ma Orkut, o jogo é, na 
ma i or par te das ve zes, um jogo fun ci o ná rio. Mes mo in te ra gin do
com o pro gra ma e uti li zan do-o como fer ra men ta lú di ca, os jo ga -
do res ain da jo gam com o ob je ti vo de en con trar com bi na ções
ain da não fe i tas com os sím bo los pre sen tes na ca i xa pre ta do
apa re lho – e não aque las que são ines pe ra das.

A Inter net é uma tec no lo gia com po ten ci al para pro mo ver
um com por ta men to ana lí ti co-sin té ti co pela des-dis cre ti za ção das
suas ima gens téc ni cas (as ana ló gi co-di gi ta is), como diz Sti e gler
(1998), mas ain da é mu i to re cen te: o apa re lho vem sen do ma ni -
pu la do por jo ga do res inex pe ri en tes tec ni ca men te; os pro gra -
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mas e os sím bo los a se rem per mu ta dos, para a ma i o ria, ain da
pa re cem in fi ni tos.

Caso con trá rio, a con se quên cia se ria uma re cep ção mais
crí ti ca e não tão má gi ca: como a ima gem foi pro du zi da? Qual a
téc ni ca uti li za da? Com que pro gra ma foi fe i ta? Em que ver são do 
pro gra ma ela foi ma ni pu la da? Será que com o pro gra ma que te -
nho dis po ní vel é pos sí vel pro du zir a mesma imagem que aquele
outro produz?

Essas per gun tas in cen ti va ri am o jo ga dor a tes tar seus pro -
gra mas para que eles re a li zas sem seus de se jos. Os apa re lhos
te ri am de tra ba lhar para o ho mem e não mais o ho mem te ria de
pro du zir con for me as li mi ta ções dos apa re lhos. Sti e gler (1998)
afir ma que, as sim, a aná li se (pro du ção) e a sín te se (re cep ção)
não con ti nu a ri am se pa ra das como es tão hoje. O au tor traz como 
exem plo a al fa be ti za ção: para saber escrever é preciso, antes,
saber ler.

Per ce ber o apa re lho e as ima gens que ele pro duz como
pro du tos a se rem de ci fra dos. Des pro gra mar a ação, a re cep ção
e o olhar. O ho mem não tra ba lha com o apa re lho, ele brin ca com 
ele. O apa re lho pro duz ima gens que são téc ni cas e que ex pres -
sam con ce i tos do mun do em có di gos – o pró prio mun do hu ma -
no, con for me Flus ser. Qu an do es sas ima gens são en ten di das
como um atra vés sem fun ção enun ci a do ra, uma aber tu ra para
aqui lo que é en ten di do como real, des pro vi do de me di a ções, ru í -
dos e co di fi ca ções... Elas não se ri am con si de ra das, como diz o
tí tu lo des se ar ti go, janelas.

No en tan to, se as ima gens téc ni cas e os apa re lhos fos sem
en ten di dos como ja ne las co di fi ca das que emol du ram um mun -
do tam bém co di fi ca do, tal vez o ho mem pu des se ser es cla re ci do
quan to ao seu ma i or po ten ci al: o de cri a dor da sua pró pria re a li -
da de. Cons ci en te de sua con di ção de su per fi ci a li da de (pela na -
tu re za das ima gens e por que dis tan tes da obs cu ra e pro fun da
re a li da de), mais aces sí vel fi ca ria o en ten di men to so bre aqui lo
que o ho mem pro duz e re ce be – ago ra em ja ne las ope ra ci o na is.
Des sa ma ne i ra, ao in di car que as ima gens são tais ja ne las para o 
mun do co di fi ca do, ado ta ria a con di ção de autoaper fe i ço a men to 
pela de co di fi ca ção cons tan te (des ma gi ci za ção atra vés da che -
ga da às ca i xas pre tas) dos có di gos e con ce i tos pre sen tes nas
ima gens, nos tex tos e na sua (in)consciência.
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Yentl De la nhe si, na tu ral de Por to Ale gre/RS, é co -
mu ni ca do ra di gi tal, gra du a da com dis tin ção pela
Uni ver si da de do Vale do Rio dos Si nos (Uni si nos). 
Re a li zou como tra ba lho de con clu são de cur so a
pes qui sa “Ceci n’est pas une fe nê tre”, ori en ta da
pela pro fes so ra Dra. Su za na Kilpp. É es pe ci a lis ta
em Arqui te tu ra de Infor ma ção pela Jump Edu ca -
ti on. Atu al men te, tra ba lha na área de pla ne ja men -
to e cri a ção da agên cia CUBOCC. Suas áre as de in -

te res se são o es tu do de pro du ção e re cep ção de ima gens téc ni cas e tra -
di ci o na is, as no vas mí di as, arte e fi lo so fia.
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