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RESUMO 
As ferramentas de compartilhamento e indexação disponíveis na web atualmente 
levantam questões interessantes sobre a constituição de um espaço de visualidade 
coletivo na web e sobre uma maneira de viver a esfera pública por meio de imagens 
interativas. Pretendemos discutir a imagem enquanto interface e enquanto item de 
circulação a partir da questão do espaço público e do repertóprio comum de imagens 
que constitui uma comunidade. O site Pinterest, que trabalha em cima da formação, 
pelos usuários, de coleções de imagens advindas de diversos lugares da web, cria, por 
meio de simples mosaicos e hiperlinks, espaços compartilhados de imagem que, por 
suas combinações, delimitam contextos de apreciação e de sentido. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: imagem, interface, midia interativa, indexação, 
compartilhamento 
 
1. Introdução 

As ferramentas de compartilhamento e indexação disponíveis na web 

atualmente levantam questões interessantes sobre a constituição de um espaço de 

visualidade coletivo na web e sobre uma maneira de viver a esfera pública por meio 

de imagens interativas. 

O site Pinterest, que trabalha em cima da formação, pelos usuários, de coleções 

de imagens advindas de diversos lugares da web, é um caso interessante, apesar da 

tecnologia até elementar. Ele cria, por meio de simples mosaicos e hiperlinks, espaços 

compartilhados de imagem que, por suas combinações, delimitam contextos de 

apreciação e evidenciam o quanto o agrupamento de referências colabora para a 

formação de contextos produtores de sentido. A seguir pretendemos discutir alguns 

parâmetros acerca do estatuto da imagem técnica e seu compartilhamento, 

correlacionado com os efeitos de superfície daí advindos. Em continuação, 

pretendemos relacionar a característica destes correlacionados com estratégias de 

estruturação de espaços comuns em ferramentas e interfaces como as do Pinterest e 

outros sites. 

 
                                                
1 Trabalho apresentado no GP Cibercultura, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda da Escola de Comunicação, linha de pesquisa Novas Tecnologias e Estética 
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2. Imagem e contexto 

Segundo Debray em seu livro Vida e morte da imagem, "o ídolo faz ver o 

infinito; a arte nossa finitude; o visual, um ambiente sob controle"3. A frase resume 

pontualmente três períodos da imagem por ele compostos, que delimitam três 

maneiras de fabular o mundo. 

Primeiramente, a imagem nasce pela morte, como estratégia para lidar com o 

abominável da decomposição e com a ausência da pessoa morta. A imagem começa a 

partir e mantêm ao longo de sua história uma filiação com a nostalgia. A partir daí, se 

constitui a imagem como ídolo, como ponto de ligação com o que não se explica, com 

o infinito transcendente. As imagens da antiguidade não eram feitas exatamente para 

serem vistas por olhos mortais, mas como homenagem e forma de presença de um 

transcendente, contrabalançando o indeterminado do cosmos e a fragilidade da vida. 

Assim eram as imagens da Grécia clássica com suas estátuas ofertadas aos deuses, e 

também as dos egípcios, cujos tesouros guardados nas suas pirâmides previam 

jornadas ao mundo dos mortos e serem vistos não pelos vivos, mas por mortos e 

divindades. 

Em seguida, lapida-se a forma da imagem enquanto arte, que, por ressaltar o 

gênio do autor humano e se direcionar para outros homens, faz prevalecer a 

experiência do observador e seu corpo no espaço. Amalgama-se imagem com objeto, 

que enfim pode ser elemento de troca e comércio. Sua experiência não cancela a 

transcendência, mas também não se volta para ela, mas para o que pode ser vivido no 

jogo do individual para o comum, com todas as suas transcrições. No entanto, o valor 

da obra será medido por sua capacidade de transcender uma época, de forma que na 

obra do homem, que a ele sobrevive, fica marcada, paradoxalmente, a finitude da vida 

humana e o arcaísmo que dá pregnância à imagem. 

Atualmente, na paisagem contemporânea de imagens, o visual nos oferece um 

mundo sob controle, após o conveniente cancelamento da morte em nossa cultura. 

Isso acontece, está claro, não por meio do efetivo cancelamento da morte e seus 

efeitos, mas por sua institucionalização e ocultamento em hospitais, por exemplo, e 

por vermos ela como um acidente, algo a se evitar com cuidados adequados. Cancelar 

a morte é não mais voltar-se para o que ela exibe de indeterminado e paradoxalmente 

                                                
3 Tradução nossa do trecho: "L'idole fait voir l'infini; l'art notre finitude; le visuel, un environnement 
sous contrôle." (DEBRAY:1994, p. 51) 
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de invisível, é domesticar o indeterminado pelo convencimento de que tudo é 

tecnicamente visível.  Este mundo é sob controle na medida em que é construído para 

a operação e para a aplicação. Torna-se belo por ser domesticado. 

Virno4, interpretando Kant, busca por outra via uma reflexão sobre o homem 

face o indeterminado do mundo, que acaba por trazer à baila uma função para 

imagem que tem semelhança com a função que descreve Debray. Segundo Virno, 

Kant liga um maravilhamento da enormidade do mundo com uma função 

cosmológica, que procura imaginar – tornar imagem – a totalidade do mundo. Para 

tal, é necessário um recuo que busca uma noção de totalidade visível, que por 

conseguinte exige recuos subsequentes, porque não se encontra os limites do mundo. 

A experiência do sublime em Kant viria da constatação de que não há como 

representar a totalidade do mundo, viria da percepção dos limites da linguagem 

mesma. A imagem aí passa a aparecer como agregadora de mundo e ao mesmo tempo 

como testemunha, na sua própria falência de representação, da incomensurabilidade 

deste mesmo mundo. Ela não é mais exatamente um intercessor frente o 

indeterminado, como seriam os ídolos da Antiguidade segundo Debray, mas um 

esquema provisório para conferir discernimento e clareza geral, ao custo da ocultação 

do indeterminado. 

Virno, indo mais adiante, aprofunda sua reflexão sobre essa ameaça difusa que 

advém da complexidade do mundo, discutindo o tema do perturbador em Kant, que 

viria justamente desse indeterminado e invisualizável do mundo. Virno descreve a 

origem do perturbador no que é chamado em Kant de natureza bruta: o que é bruto é o 

informe, a continuidade sem discernimento, é o que não está lapidado pela cultura. No 

outro extremo, o belo, o critério, a ordem, a diferenciação. Entre eles, na sua 

articulacão, o contexto sensível, este ambiente onde se situa a experiência do homem 

e se constrói todo sentido cosmológico.  

Em termos imagéticos ou visuais, o belo, por um lado, ocorre na forma do 

objeto, na sua limitação, por assim dizer, e está relacionado com a visão focada e em 

perspectiva, e a delimitação ao mesmo tempo subjetiva e racional. O que é bruto para 

Kant, por outro lado, é justamente o informe, o não delimitado da experiência 

sensível, a parte da experiência sensível com pouca ou nenhuma articulação, que, por 

assim dizer, configura na sua ocorrência um mundo. Configura-se com o que é bruto 

                                                
4 VIRNO:2008 
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uma visão que tem como objeto não uma série de entidades desagregáveis, mas o 

próprio campo visual em sua nebulosa e envolvente extensão. Ou seja: há uma 

transposição, enfim, de uma psicologia da visão, do que é subjetivo ou arbitrário, pois 

esse olhar é ao mesmo tempo base de toda percepção e chave para uma experiência 

transcendente. 

Em termos sociais, assim como o campo do belo pode ser encarado como uma 

domesticação do informe em objeto, as regras morais que fundam as comunidades 

tradicionais podem ser vistas como uma domesticação do perturbador em medo: este 

advém de uma origem conhecida e é partilhado pela comunidade, pode ter 

remediações conhecidas, é domesticado pela vida em sociedade e pela regularidade 

das regras morais, enquanto o perturbador é um pânico e uma sensação difusa de 

insegurança que isola, é vivido individualmente. 

Hoje, este mesmo mundo sob controle no qual mergulhamos por meio das 

tecnologias da comunicação e de imagem abre caminho para o afrouxamento destes 

costumes de regras sociais que traziam a impressão de segurança e diminuíam o 

indeterminado do mundo. Da mesma maneira, há, pelo hiperacesso e pela 

hiperprodução, a formação de um campo visual potencialmente informe e de 

indiferenciação. 

Não podemos negar, no entanto, que de fato, há no ciberespaço um ambiente 

sob controle no qual, no sentido que coloca Debray, a imagem vira ferramenta para 

operação na realidade. Por outro lado, há uma superabundância de imagens e 

conteúdo em geral, ou seja, uma superabundância de visível que pode dar visibilidade 

somente ao que está na superfície – por exemplo, o mais popular ou o mais recente – 

levando paradoxalmente a uma invisibilidade. É claro que as interfaces gráficas 

utilizadas para acesso aos dados mascaram, como nos lembra Johnson5, toda uma 

complexidade inimaginável de dados e processos para que tenhamos uma ferramenta 

útil e operável. De maneira correspondente, há uma hiperdiversidade, que vai levando 

a uma indiferenciação por hiperexposição. 

Por conta de todos esses excessos e do esfacelamento dos costumes e da lei 

moral que agregava comunidades, que culturalmente estão também associadas com as 

referências do belo, do proporcional e do nítido, podemos estar nos confrontando com 

uma outra variedade de bruto, que não é da natureza como vista por Kant, mas do 

                                                
5 JOHNSON:2001 
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próprio ambiente de mídia atual, sua enormidade e, enfim, sua dimensão 

perturbadora. Então, apesar da técnica nos colocar um ambiente que em determinado 

sentido é sob controle, a superprodução e o acesso generalizado trazem de volta um 

sentido de um ambiente do qual não se sabe o que esperar e tem em si latente um 

sentido perturbador, sendo, dessa vez, insuportavelmente próximo. 

Isso pontuado no início da internet comercial, o que no Brasil poderíamos situar 

na primeira metade da década de 90, onde o conteúdo disponível e acessível por 

navegadores parecia sempre crescer e não haviam instrumentos de busca tão 

eficientes, nem métodos de indexação descentralizados, adequados à característica 

geral da web. O conteúdo em rede era visto muitas vezes de maneira depreciativa e 

até relativamente fóbica, como lixo interativo, pois na prática era acessado de forma 

bastante dissociada e sem uma estruturação que ajudasse a situar e contextualizar seu 

sentido. 

No entanto, a evolução da própria tecnologia digital conta a história de 

problemas que, uma vez solucionados, evidenciam novos problemas a serem 

perseguidos; esse caminho gera complexidade tecnológica que, se vem para resolver 

problemas e se torna em si um problema, também muitas vezes encontra em novas 

camadas de tradução e complexidade um caminho para se renovar e sofisticar. Dentro 

dessa lógica, conforme Negroponte apontou já em 1992, junto com o crescimento do 

conteúdo informatizado, surge uma nova camada de informação, que são os bits sobre 

os bits6, ou seja, dados que trabalham sobre informação bruta para diversos resultados 

como a retirada de dados redundantes para a compressão de arquivos e bases de 

dados, a tabulação para a associação de dados em um contexto mais amplo e a 

indexação em geral, que vai pontuar relações entre dados brutos e torná-los contextos 

de informação. 

Estes bits sobre bits de Negroponte são até anteriores à rede mundial de 

computadores, mas já sinalizam como as mídias digitais funcionam a partir de 

camadas de dados rumo a contextos mais agregados de informação. Essas camadas se 

colocam como intervalos que organizam a enchente de dados, como interfaces de 

dados. Estes podem visar somente a troca entre programas, mas quando visam o 

acesso direto do usuário comum – como as interfaces gráficas, por exemplo – eles 

                                                
6 No original, "bits about bits" (NEGROPONTE:1992) 
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cumprem um papel muito semelhante ao do intelecto conforme Bergson7, que é 

aquele ponto de indeterminação aonde se funda a percepção e a ação.  

Do ponto de vista humano, o fluxo de dados puro é indecifrável e não conhece 

fim. Precisamos de uma camada que forme superfície de contato, que seja um espaço 

e que possibilite a visão geral de um conjunto criteriosamente delimitado. Nas 

tecnologias digitais isso é resolvido com o projeto de interfaces, seja na programação 

visual, seja na arquitetura da informação. Para o contexto do digital, esse ponto de 

indeterminação é aonde acontece a interação.  

Se historicamente o projeto de interfaces e estruturas de informação foi feito de 

uma forma mais vertical, ou seja, de quem desenha e programa o sistema para quem 

acessa, recentemente passamos a ver algumas ferramentas e estratégias que vêm 

dinamizando essa paisagem. 

 

3. Compartilhamento e lugares comuns 

Na fundação da concepção de arte e também do direito de autor está inserido o 

jogo do original e da cópia, da propriedade sobre a imagem enquanto objeto 

destacado da continuidade do mundo e do fluxo perceptivo. Trata-se de uma 

concepção acerca da imagem (e mesmo do conhecimento) que a objetifica, a partir da 

qual a imagem é acessada como objeto estável e delimitado, ou seja, é confundida 

com seu suporte. 

Sobre este patamar fundou-se também a arte moderna, para no seu 

desdobramento transgredi-lo. Enquanto a arte contemporânea, ao inserir a arte na 

vida, transgredindo formatos e a própria estabilidade da obra em favor do 

acontecimento e da performance8, enfraquece ou dispensa a moldura, os meios 

técnicos de registro e reprodução parecem reforçar comercialmente por um bom 

período seus quadros e formatos. Enquanto vemos cotidianamente nos grafites que 

preenchem muros das grandes cidades uma interpenetração de espaços e conjuntos 

pictóricos, temos concomitantemente o enquadramento fotográfico como matriz 

produtiva de criação em câmeras digitais, profícuas produtoras de imagens facilmente 

compartilhadas. 

                                                
7 BERGSON,1999 
8 Sobre esta questão da performance na arte contemporênea, ver SALIS:2009. 
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Curiosamente, entende-se que a imagem compartilhável enquanto experiência 

estaria no suporte: ela é a um tempo pública, no sentido de poder se inserir em uma 

esfera coletiva de experiência, ser transportada e estável o suficiente para ser 

referência; e privada, no sentido de ser objetificada num item sujeito ao regime de 

propriedade. A partir deste ponto de vista, a imagem mental – na forma de memórias 

e imaginação, por exemplo – é, ao contrário, pessoal e intransferível, privada e apenas 

remotamente compartilhável pela linguagem. 

No entanto, quando inserimos a imagem na dinâmicas culturais coletivas, 

percebemos o quanto as imagens mentais tem de fenômeno cultural partilhado, sendo 

elas representantes do denso repertório compartilhado que faz parte da própria 

fundação das sociedades. É nesse sentido que Belting9, em An Anthropology of 

Images, concebe a imagem: como algo vivo que apenas pousa nos suportes, dando-

lhes duração, enquanto o corpo é o suporte vivo para as imagens. Antes de Belting, 

Bergson já concebia, nesse sentido, que as imagens eram excertos provisórios da 

continuidade do mundo, enquanto o corpo em si seria uma imagem diferenciada, por 

projetar em si todas as imagens. 

Pois bem, as imagens enquanto interface são estas imagens contaminadas de 

performance pela interatividade, e a performance é uma questão da visualidade, de 

publicização do intelecto. Elas ficam em certo sentido no meio caminho entre a 

imagem pública como ítem de troca objetiva e visível objetivamente em um suporte e 

a imagem coletiva como referência e repertório cultural comunitário, nese caso até 

certo ponto vivo, móvel, virtual atualizável na interação. 

 

3. Design, arquitetura e as indexações sociais 

Dissemos que com a experiência visual abundante e dissociada com a qual nos 

confrontamos atualmente forma-se uma experiência paradoxalmente pobre de mundo, 

isto é, de indiferenciação e invisibilidade. Segundo Virno, "A pobreza de experiência 

caracteriza-se, na realidade, por uma superabundância de mundo, isto é, por uma 

relação não atenuada com o contexto bruto e indeterminado da existência."10 E nesta 

relação há um esvaziamento dos lugares próprios, relacionados com a estabilidade dos 

costumes e identidades, que leva a uma valorização da potência dos lugares comuns 

                                                
9 BELTING:2004 
10 VIRNO:2008, p.94. 
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como proteção genérica e reiterada frente à indeterminação do mundo-contexto 

disforme. 

Desta maneira, na falência de regras morais e em meio dessa superabundância 

de mundo, há também um esfacelamento das fronteiras da imagem e uma 

desestabilização de sua superfície. No entanto, são várias as estratégias desenvolvidas 

no seio da tecnologia digital para recuperar o discernimento, agregar de volta o fluxo 

e o mundo. As tecnologias digitais são, afinal, utilitárias. 

Aqui há uma dupla recuperação da imagem, primeiramente como camada útil 

que constitui ambientes e em segundo lugar como item de circulação e ponto de 

associação. A primeira recuperação está associada ao design ou ao projeto como 

estratégia para a transformação do fluxo em superfície interativa e em espaço e à 

imagem enquanto interface criando um contexto sensível. Enquanto isso, a segunda 

está associada ao preenchimento deste espaço, às imagens ou suas partes indexadas 

como pontos de referência que tornam ele navegável e são ao mesmo tempo pontos 

para acesso a um conjunto contextual de conteúdo. 

Com a evolução da web e a disseminação do conteúdo colaborativo e o que 

chamaríamos de indexação social, isto é, realizada coletivamente pelos usuários, a 

perspectiva de quem projeta um sistema passa a ser muito como a de quem lança as 

regras de um jogo para que delas emerjam acontecimentos. Do ponto de vista da 

imagem, há a criação de uma estrutura de grade para um diagrama variável do 

conteúdo, e a delimitação de pontos de entrada para itens que vão ressignificar todo o 

conjunto. O conteúdo colaborativo vem a se desenvolver nas ferramentas de 

indexação social, onde quem acessa participa da organização das informações e da 

criação de contextos. 

Então a web, em sua versão mais recente, pós-Google, colaborativa e crescendo 

em torno, sendo agregada e canibalizada nas mídias sociais, tem mais camadas 

adicionadas ao contexto de informação, que visam a organização social do conteúdo. 

Além da indexação característica já das bases de dados tradicionais, temos 

ferramentas como as disponíveis em sites como Flickr, Last.fm, Weheartit.com, 

Delicious e outros. 

 

3. Indexação social de imagens na web 
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As mídias sociais funcionam hoje baseadas em atividades ligadas ao 

compartilhamento e ao comentário: camadas e mais camadas de informação sobre 

informação. No entanto neste momento não se trata mais dos dados sobre dados de 

Negroponte, descritos especialmente por suas funções utilitárias e estruturantes, mas 

de camadas adicionadas de significado e rastros do compartilhamento e do circuito 

pelo qual vivem as imagens. Falando de maneira mais geral, Johnson11 comentou que 

em termos da cultura pop, estamos em um período de comentário por excelência, 

onde a mídia se torna cada vez mais voltada para si e sua própria paródia. Estamos 

mergulhados em comentários e testemunhos de segunda mão. No entanto, estes 

comentários que perigam soterrar as imagens e desagregar o visível, tem também a 

capacidade de serem rastro da passagem das imagens e fazerem referências que 

voltam a constituir uma experiência de contexto.  

Parece-nos que o compartilhamento foi uma das chaves para o crescimento do 

Facebook: o compartilhamento da experiência online, que antes acontecia em tempo 

real nos programas de mensagens instantâneas como Mirc, ICQ e MSN, passa a 

acontecer na base coletiva e síncrona e assíncrona das telas do site. O Facebook é 

construído de maneira muito aberta à penetração de conteúdo externo por meio das 

chamadas apps e das ferramentas de inclusão de conteúdo externo nas timelines dos 

usuários e seus contatos. Ele serve, em suma, como um grande agregador e 

amplificador dessa nuvem de comentários da nossa cultura. O conteúdo que serve de 

base para os comentários e indexações é produzido pelos participantes tanto quanto é 

simplesmente encaminhado a partir de outras fontes. Tanto o comentário quanto a 

indexação social ganham em relevância o quanto forem compartilhados. 

Ao mesmo tempo, as ferramentas de social bookmarking – termo que nós aqui 

estamos traduzindo para indexação social – funcionam em geral a partir da formação 

de coleções e categorizações individuais e do cruzamento dessas categorizações no 

pool de usuários do programa. Provavelmente, o site mais fortemente associado a esse 

contexto e que se tornou um paradigma para muitas outras aplicações, é o Delicious, 

uma ferramenta de indexação social de links favoritos. 

Nela, os usuários podem cadastrar links de sites que queiram ter organizados 

para acesso a partir de qualquer computador web. Cada link, por sua vez, pode ser 

indexado por tags (etiquetas, categorias) criadas pelo usuário ou retiradas das já 

                                                
11 JOHNSON:2001 
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existentes na rede. Os desenvolvedores do site fizeram diversas ferramentas para 

busca e sugestão de tags adequadas, baseando-se nas tags aplicadas por outros 

usuários da comunidade, mas todas são criadas por usuários livremente. As coleções 

de links traçam perfis de interesse únicos e são ao mesmo tempo públicas, podendo 

ser acessadas como referências. Então ainda que as regras gerais do jogo sejam 

criadas pelos desenvolvedores, a estrutura dessa rede de referências é ao mesmo 

tempo imprevisível, ao mesmo tempo contextualizada e reorganizada dependendo do 

ponto de acesso. 

Essa lógica do Delicious vai se propagar para sites como o Last.fm – cujo 

slogan é "A revolução social da música". Nele há uma combinação entre a lendária 

estratégia de vendas baseada em indexação do catálogo pelo acompanhamento de 

padrões de navegação dos visitantes da Amazon – de baixo para cima, mas não 

baseada em uma indexação intencional, conscientemente configurada pelos usuários – 

e a indexação intencional do Delicious. 

Do ponto de vista do compartilhamento, o Flickr, por exemplo, é um site 

baseado em imagens enviadas pelos usuários, que em sua maioria são produzidas por 

eles. Ele permite o upload e a associação de diversas informações a essas imagens e a 

organização delas em grupos. Interligando as coleções de cada usuário temos as 

ferramentas como as de comentários e as tags que podem ser associadas às imagens, 

mesmo pelos demais usuários. Essas tags acabam por criar novos agrupamentos cujo 

critério de reunião não pode ser atribuído a um único usuário, mas a diversos. Além 

disso, temos os chamados clusters, que trabalham a partir de semelhanças entre 

imagens e tem imagens de diversos autores. O Flickr é, enfim, um grande exemplo e 

um forte representante de um modelo de compartilhamento de imagens, com 

indexação social, baseado em um sistema de autoria, como um álbum virtual de fotos 

com alguma abertura à participação. 

O site Weheartit, por outro lado, favorece o fluxo e não o agrupamento, numa 

dinâmica binária: eu gostei, dou coraçãozinho e a imagem aparece na corrente de 

imagens do site, junto com as dos demais usuários. Ela também aceita tags, e cada tag 

agrega em torno de si um contexto de imagens coletivo, que não tem um autor central.  

O site Pinterest, que é o nosso principal objeto de interesse, favorece o 

agrupamento como o Flickr, mas é, como o Weheartit, uma ferramenta aberta a 

conteúdo circulante na web em geral. Dessa forma, além de ser possível fazer o 
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upload de novas imagens para a rede, cria-se paisagens e contextos interpretativos por 

colagem, acúmulo em uma grade. Como no Twitter, pode-se seguir um amigo e ter 

acesso às coleções dele. Pode-se também agregar imagens trazidas por outros usuários 

às suas coleções pessoais, comentá-las, sinalizar que gostou delas. A mesma imagem 

pode aparecer em diversas coleções e procura-se manter a referência do site de 

origem fora do Pinterest. 

Quando pensamos em imagens de TV, imaginamos um fluxo, um desfile de 

imagens. Assim como o site Weheartit, a página inicial do Pinterest se parece um 

pouco com isso, ao mostrar as últimas agregadas da comunidade: fluxo aparentemente 

sem critério de onde se pesca um ou outro significado e se torna-o parte de uma 

coleção pessoal cheia de sentido. No entanto, ao navegar um pouco mais, o Pinterest 

fica cada vez mais semelhante a uma biblioteca ou um ambiente. Este site é da ordem 

da superfície e forma nas coleções pequenos critérios visuais de mundo, uma 

cosmologia temporária, criada em nível individual e inserida em uma esfera coletiva, 

tudo depende de como é feito o acesso. 

Se, como sugere Debray, a passagem do ídolo para a arte reforça a moldura, o 

enquadramento, o visual do digital, em sites como o Pinterest, torna-se moldura na 

moldura e ganha mobilidade. Desta forma o conteúdo do site está entre o público e o 

privado, pois o privado é uma colagem própria do público. Se a imagem no meio 

digital pode ser por um lado item de compartilhamento e por outro ambiente 

compartilhado, o Pinterest fica entre os dois, como uma máquina compartilhada e 

articuladora de contextos sensíveis. 
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