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RESUMO

Na contemporaneidade, a ontologia dos museus sofre mudanças indeléveis que são
impulsionadas pela presença lastreada das tecnologias digitais e seu legado de
pensamento sistêmico, pela condição pós moderna de coexistência de temáticas e
artefatos diversos, pela capacidade de produção de sentidos que o museu tem
devido a sua qualidade de ser uma máquina de criação de narrativas, e pela sua
orientação ao público. Neste contexto, o conceito de Fato Museal, que emerge da
relação do homem com um objeto em um cenário (GUARNIERI, 1981), sofre
mudanças interpretativas. Cada vez mais incluídas nos processos de musealização
de salvaguarda e comunicação, as tecnologias digitais que geram impactos
psíquicos, sociais e culturais, afetam profundamente a condição do sujeito, do objeto
e do cenário, exigindo negociações conceituais no âmbito da museologia que vão
reverberar no cotidiano prático dos museus. Lançar um olhar museológico sobre as
práticas museais tecnológicas contemporâneas revela um conjunto de mudanças
paradigmáticas que pressionam por uma atualização ontológica do museu. Assim,
alcançamos a noção de Museu 4.0 (Smart Museu), que corresponde a uma quarta
geração de museus que funciona de maneira complexa, a partir de uma condição
póstecnológica, que consiste na aplicação de um pensamento sistêmico em todos
os processos, com ou sem o emprego e embarque de tecnologias digitais. Essa
complexidade dos museus contemporâneos torna a cadeia operatória museológica
líquida e quebra com o paradigma exclusivo do museu como lugar de posse e
guarda, para agregar a condição de acesso e compartilhamento, reinventando sua
função social e por conseguinte, sua ontologia. Consideramos que o futuro dos
museus não é apenas tecnológico, mas, sim, complexo, catalisado pela
denominação de Museu 4.0 (Smart Museu).
Palavraschave:

Museu

4.0.

Smart

Museu.

Fato

Museal. Processos de

musealização. Cadeia operatória museológica.
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ABSTRACT

In contemporary times, the ontology for museums undergoes lasting changes driven
by the supporting presence of digital technologies and their legacy of systemic
thinking, by the postmodern condition of coexisting diverse themes and artifacts, and
by the senseproducing capacity that museums have due to their very nature as
machines to create narratives. In this connection, the concept of Museal Fact, which
emerges from the relation of man to an object in a scenario (GUARNIERI, 1981),
also goes through interpretive changes. Increasingly included in the musealization
processes of safeguarding and communication, digital technologies that cause
psychic, social and cultural impacts deeply affect the condition of the subject, the
object, and the scenario, requiring conceptual negotiations in the context of
Museology that will impact the everyday routine of museums. When considering the
contemporary museal practices from a museological perspective, a set of
paradigmatic changes that press for an ontological updating of museums is revealed.
Thus, we come to the concept of Museum 4.0 (Smart Museum), which corresponds
to the fourth generation of museums that works in a complex way, building on a
posttechnological condition that consists in the application of systemic thinking to all
processes, with or without the employment and embedding of digital technologies.
This complexity of contemporary museums makes the museological operational
chain liquid and breaks with the exclusive paradigm of museums as places of
possession and safeguard to consider the status of accessing and sharing,
reinventing their social function and therefore their ontology. We believe that the
future of museums is not only technological but rather complex, catalyzed by the
designation of Museum 4.0 (Smart Museum).
Keywords: Museum 4.0. Smart Museum. Museal fact. Musealization processes.
Museological operational chain.
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RÉSUMÉ

À l'époque contemporaine, l'ontologie des musées subit des changements
indélébiles qui sont entraînés par la présence lestée des technologies numériques et
l'héritage de la pensée systémique, par la condition postmoderne de la coexistence
de thématiques et d’artefacts divers, ainsi que par la capacité de production de sens
qu’a le musée dû à sa qualité de machine de création de récits. Dans ce contexte, le
concept de fait muséal, émergeant de la relation de l'homme avec un objet dans un
décor (Guarnieri, 1981), subit des changements d'interprétation. De plus en plus
incluses dans les processus de muséalisation de sauvegarde et communication, les
technologies numériques, qui génèrent des impacts psychologiques, sociaux et
culturels, affectent profondément la condition du sujet, de l'objet et du décor,
exigeant des négociations conceptuelles dans le cadre de la muséologie qui
répercuteront dans le quotidien pratiquedes musées. Jeter un regard muséologique
sur les pratiques muséales technologiques contemporaines révèle un ensemble de
changements de paradigme poussant pour une mise à jour ontologique du musée.
Ainsi, nous arrivons à la notion de musée 4.0 (Smart Museum), qui correspond à une
quatrième génération de musées qui fonctionne d'une manière complexe, à partir
d'une condition posttechnologique, qui implique l'application d'une pensée
systémique dans tous les processus, avec ou sans l'utilisation et l'embarquement
des technologies numériques. Cette complexité des musées contemporains rend
liquide la chaîne opératoire muséale et rompt avec le paradigme unique du musée
comme lieu de possession et de stockage, en ajoutant la condition d'accès et de
partage et réinventant sa fonction sociale et donc son ontologie. Nous croyons que
l'avenir des musées est non seulement technologique, mais plutôt complexe,
catalysée par la dénomination Museum 4.0 (Smart Museum).
Motsclés: Musée 4.0. Smart Museum. Fait muséal. Processus de muséalisation.
Chaîne opératoire muséologique.
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RESUMEN
En la contemporaneidad, la ontología de los museos sufre cambios indelebles que
son impulsados por la presencia ponderada de las tecnologías digitales y su legado
de pensamiento sistémico, por la condición postmoderna de coexistencia de
temáticas y artefactos diversos, y por la capacidad de producción de sentidos que
tiene el museo debido a su calidad de ser una máquina de creación de narrativas.
En ese contexto, el concepto de hecho museal, que emerge de la relación del
hombre con un objeto en un escenario (GUARNIERI, 1981), sufre cambios
interpretativos. Cada vez más incluidas en los procesos de musealización de
salvaguardia y comunicación, las tecnologías digitalesgeneran impactos psíquicos,
sociales y culturales, afectando profundamente la condición del sujeto, del objeto y
del escenario y exigiendo negociaciones conceptuales en el ámbito de la
museología que van a reverberar en el cotidiano práctico de los museos. Lanzar una
mirada museológica sobre las prácticas museales tecnológicas contemporáneas
revela un conjunto de cambios paradigmáticos que exigen una actualización
ontológica del museo. De este modo, alcanzamos la noción de Museo 4.0 (Smart
Museum), que corresponde a una cuarta generación de museos que funciona de
manera compleja, a partir de una condición posttecnológica, que consiste en la
aplicación de un pensamiento sistémico a todos los procesos, con o sin el empleo y
el

embarque

de

tecnologías

digitales. Esta complejidad de los museos

contemporáneos convierte en líquida la cadena operativa museológica y rompe con
el paradigma exclusivo del museo como lugar de poseer y guardar, para agregarle la
condición de acceder y compartir, lo cual reinventa su función social y, por
consiguiente, su ontología. Consideramos que el futuro de los museos no es sólo
tecnológico, sino complejo, catalizado por la denominación de Museo 4.0 (Smart
Museum).
Palabras clave: Museo 4.0. Smart Museum. Hecho museal. Procesos de
musealización. Cadena operativa museológica.
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ZUSAMMENFASSUNG

In

der

Moderne

erlitt

und

erleidet die Ontologie des Museums unumkehrbare

Veränderungen. Diese wurden und werden immer noch vorangetrieben durch die sich
festigende Präsenz digitaler Technologien, durch deren systemtheoretisches Vermächtnis,
durch die postmoderne Koexistenz von diversen Themenkreisen und Artefakten und durch
die Fähigkeit der Sinnerzeugung, welche das Museum aufgrund seiner Qualität besitzt,
Narrative zu erzeugen. In diesem Kontext erleidet das Museulogische Faktum, welches aus
der Beziehung des Menschen zum Objekt in einem Szenarium entsteht, ebenfalls
interpretative Veränderungen. In immer stärkerem Maße werden digitale Technologien in die
museologischen Prozesse der Bewahrung und Verbreitung einbezogen. Sie haben
psychische, soziale und kulturelle Auswirkungen und beeinflussen erheblich die Beziehung,
welche Mensch, Objekt und Szenarium zueinander haben, und machen so konzeptuelle
Neuaushandlungen im Bereich der Museologie erforderlich, welche ihren Nachhall in der
musealen

Praxis

finden

werden.

Ein

mueseologischer Blick auf zeitgenössische

technologische Museumspraktiken zeigt eine Reihe paradigmatischer Veränderungen, die
auf eine ontologische Aktualisierung des Museums drängen – eine Aktualisierung in
Richtung des

Museums 4.0

(Smart Museum). Das Konzept des

Museums 4.0

entspricht

einer vierten Generation von Museen, die seit dem Aufkommen der Posttechnologie auf
komplizierte Art und Weise funktioniert und die Anwendung systemtheoretischen Denkens in
allen Prozessen umfasst, mit oder ohne Einführung und Nutzung digitaler Technologien. Die
Komplexität zeitgenössischer Museen weicht die operative Museumskette auf und bricht mit
dem exklusiven Paradigma des Museums, welches das Museum als Ort des Besitzes und
des Bewahrens definiert. Sie erweitert die musealen Dimensionen um Zugang und
Beteiligung, erfindet somit dessen soziale Funktion und Ontologie neu. Es lässt sich
schlussfolgern, dass die Zukunft des Museums nicht rein technologisch, sondern vielmehr
komplex ist, und dass sie durch die Bezeichnung Museum 4.0 vorangetrieben wird.
Schlüsselwörter:

Museum 4.0.

Smart Museum. Museulogisches Faktum. Prozesse der

Musealisierung. Operative Museumskette.
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“Die gleichung für das 20. jahrhundert:
maschinen, materialien und menschen”1
Frank Lloyd Wright, 1930

“Die gleichung für das 21. jahrhundert:
medien, daten und menschen”2
Peter Weibel, 2011

1
“A equação para o século 20: máquinas, materiais e pessoas” (Frank Lloyd Wright, 1930). Painel
localizado no saguão de entrada do ZKM, Karlsruhe, Alemanha.
2
A equação para o século 21: mídia, dados e pessoas (Peter Weibel, 2011). Painel localizado no
saguão de entrada do ZKM, Karlsruhe, Alemanha.
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Contexto
Obras de arte tecnológicas armazenadas e conservadas em nuvens,
exposições inteligentes que criam ambientes imersivos interativos, digitalização em
VR de acervos tecnológicos que rompem as fronteiras das edificações museais e
tornam públicas imagens de obras de arte consagradas, interfaces interativas que
mediam o artefato cultural analógico lhe conferindo novas camadas de sensibilidade
e toda sorte de uso de dispositivos tecnológicos na museografia das instituições,
agregam elementos inovadores de maneira a ampliar o campo da investigação
acadêmicocientífica museológica em direção ao mundo tecnológico contemporâneo
que se apresenta de maneira complexa e não determinista.
Em sua generalidade, as experiências proporcionadas pelos museus de hoje
estão tangenciadas pela presença contundente e diversificada de instrumentos
tecnológicos, agregando tons e sabores à memória social no âmbito do patrimônio
cultural, e isso ocorre, pois nos últimos anos, temos acompanhado o aumento e a
consolidação do uso das tecnologias digitais no diaadia das sociedades naquilo
que se convencionou chamar de cibercultura.
Este fenômeno sociocultural pulula nos museus ferramentas interativas,
potencializa a comunicação e divulgação de coleções, digitaliza e transporta para a
internet ambientes virtuais que recuperam patrimônios culturais esquecidos. Com
isso, a missão institucional dos museus se vê pressionada a abarcar essas novas
realidades para conseguir gerir seus conteúdos e atingir seus objetivos. Por seu
turno, a museologia, que tem em seu escopo a teorização e reflexão acerca do
campo de atuação dos museus, precisa confrontar conceitos, noções, categorias de
análise, instrumentos e métodos de pesquisa, tomando por base os consagrados
paradigmas, mas com atenção aos fenômenos que se apresentam a partir do
advento das tecnologias digitais.
De imediato, podemos fazer uma constatação irremediável: as tecnologias
digitais não só estão sendo decisivas no rumo da ação dos museus, mas, também,
ao que tudo indica, prosseguirá escorrendo no corpo dos museus e se tramando
com patrimônio cultural de maneira geral.
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Analisando o contexto dos museus, é visível que ao longo dos séculos 20 e
21, tivemos ondas de tecnologia que foram sendo incorporadas a estes espaços. Na
arte, essas tecnologias tiveram sua entrada através de dispositivos contextuais e de
canais de divulgação das instituições e de exposições, através de totens de
informação, panfletos digitais, websites, entre outros. Aos poucos, foram sendo
agregados dispositivos complementares que auxiliaram na leitura e fruição das
obras, induzindo interpretações que potencializaram as ações pedagógicas, dando
ênfase para a educação patrimonial. Com as práticas sociais permeadas pela
cibernética, vimos o uso generalizado de dispositivos tecnológicos que, por
conseguinte, foram introduzidos nas mediações entre sujeito e patrimônio cultural,
seja a partir de propostas institucionais, ou surgindo naturalmente com a
participação dos públicos nas redes sociais através de publicação e interpretações
dos conteúdos museais.
Contudo, determinar o início das práticas museais tecnológicas é uma tarefa
que necessita de uma base conceitual sustentada por uma leitura histórica do
fenômeno. Tomamos por estratégia, primeiramente definir o que é tecnologia, para
depois avançarmos em nossa análise. Santaella confere uma grande amplitude ao
termo “tecnologia”, considerando que “a fala já é uma espécie de tecnologia, já é
artificial” (2007b, 136), abarcando, posteriormente, a invenção da escrita (4.000 a.C
 3.500 a.C), onde foi possível a instauração da história em detrimento de um
período préhistórico. Por este prisma teríamos que conceber os museus como um
fenômeno tecnológico desde o seu nascimento a partir da emergência dos
gabinetes de curiosidades. Entretanto, se concebermos o termo “tecnologia” a partir
da instauração da indústria mecânica a vapor, veremos que ele é fruto da primeira
revolução industrial ocorrida no século 18, e, por conseguinte, teríamos que
considerar uma presença histórica mais intermediária das tecnologias nos museus.
Indo mais adiante, encontramos a noção elaborada por Milton Vargas, de que a
essência da tecnologia emergiu da solução de problemas em relação à técnica,
forjados pela aplicação da ciência moderna (VARGAS, 1994, p. 180) e que a
tecnologia só teria se estabelecido a partir da concepção de que as realizações
técnicas deveriam ser conduzidas pela ciência. Nesse contexto,
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“a museologia está, desde cedo, envolvida nas conspirações
desta revolução (tecnológica), da mesma forma como
absorveu, pioneiramente, outros avanços tecnológicos –
lembremonos do conhecido exemplo do emprego do raioX,
para fins de análise, testado, inicialmente, em obras de arte. A
utilização de computadores no registro e na curadoria de
acervos é muito antiga, iniciouse com a aplicação de sistemas
derivados do processador de cartões perfurados inventados
por Herman Hollerith em 1890. Não há exagero, portanto, em
afirmar que estamos prestes a comemorar o primeiro século do
uso de computadores em atividades museológicas”
(GONÇALVES, 2005, p. 325).
Contudo, uma abordagem sobre a presença das tecnologias nos museus que
corresponda à aplicação de técnicas que transformam linguagens e dados em
códigos binários (0 e 1), corresponderia a uma presença mais recente das mesmas
nas instituições, mais precisamente, a partir do início do uso mais generalizado do
computador, na década de 1970. Assim, é nesse recorte temporal mais recente que
delimitamos a penetração do olhar que lançamos em tela e determinamos a fronteira
temporal do presente estudo.
Mas essa presença tecnológica nos museus não ocorreu de maneira isolada,
mas sim, orbitou por áreas afins repercutindo no contexto geral. No campo do
design, por exemplo, na década de 1980, a produção de imagens técnicas estava
numa fase de transição das ferramentas tecnológicas físicas para os instrumentos
tecnológicos digitais. Em agências e escritórios de design o uso da “Letra 7” era
uma saída rápida que a indústria da imagem ofereceu à produção de marcas e
outras

peças

gráficas.

Na

arte,

para

dar

outro exemplo, desde 1970,

acompanhamos uma evolução dos processos de modelagem de imagens numéricas
onde aparecem, mais recentemente, algoritmos que promoveram uma relação entre
sujeito e objeto digital, que Couchot, Tramus & Bret (2003, p. 27) chamam de
“cibernética de segunda ordem”.
A introdução das tecnologias nos museus também se valeu de outras
situações, como um capital de inovação que foi agregado por via de um marketing
adotado com base no crescente “gosto construído” pela explosão da internet, febre
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que se intensificou na década de 1990 com a popularização dos computadores
pessoais que concederam acesso a uma rede mundial mediada por interfaces
gráficas amigáveis e suas “janelas” intuitivas. Paralelamente a isto, foi sentida a
emergência de um capital cultural de nova ordem, que pegou carona e reformou a
ideia de inovação. Assim, o museu que adere ao projeto de aceitação das
tecnologias, tende a agregar o status de ser moderno, avançado, atual, inventivo.
Isso ocorre com a adição de ferramentas tecnológicas que determinam significados
e geram sentidos.
Os museus viveram um processo paulatino de engendramentos de objetos
digitais em suas estruturas, entretecendo aspectos estéticos que lhe conferem uma
condição poética e artística de nova ordem tecnológica. Portanto, se o museu
guarda em si certa artisticidade, ele também poderá ser um dispositivo utópico
experimental que na era tecnológica reposiciona sua condição, passagem de um
lugar de arquivamento para um gerenciador de compartilhamentos. Esse reajuste
feito pelos museus não é uniforme. Podemos identificar certa resistência por parte
de alguns museus e de alguns agentes culturais em relação às tecnologias digitais e
suas derivadas aplicações. Algo da crítica ao maquínico como aniquilação do
humano, perdura como legado de resistência. Contudo, sabemos que a tecnologia
não é antagônica às pessoas e aos artefatos socioculturais. São apenas artefatos
com uma nova configuração, que estão em nossa cultura e que devem ser
absorvidos em alguma medida pelas instituições patrimoniais, como sempre
acontece no campo da museologia.
Em uma visada sobre o campo da arte tecnológica, veremos que Oliver Grau
(2014) e outros autores têm sido enfáticos em criticar os “silêncios” das tecnologias
digitais nos principais museus de arte contemporânea do mundo. Estas “ausências”
são a expressão de um contexto complexo. Desde a relação estabelecida entre o
campo da arte e a sociedade de mercado, a arte passou a ser um produto comercial
importante para o sistema capitalista. As inovações introduzidas nos objetos
artísticos ou até mesmo a superação da materialidade da obra de arte, que a arte
tecnológica apresenta, resultam em um produto que ainda não é passível de uma
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comercialização ao nível das capacidades mercadológicas das tradicionais pinturas
e esculturas.
Nem sempre as obras estiveram em um contexto mercadológico. Walter
Benjamin (1987) olhava para a história da arte a partir do confronto do valor de culto
e do valor de exposição, começando pelo uso ritual das imagens com fins mágicos,
a partir da préhistória, para a sua valorização expositiva, vista nos dias de hoje.
Propósitos inversos, o valor de culto e o de exposição da arte são qualidades
identificadas em relação ao contexto social histórico de cada um destes tipos de
expressão. O valor de culto mágico tornouse um valor de culto religioso,
inaugurando uma relação financeira entre artistas e igreja, depois, nas monarquias,
o rei era o tema, o fiador e o financiador da arte. A partir disso, indagamos: pode a
arte tecnológica ser comercializada da mesma maneira que os quadros
modernistas? Sistemas estabelecidos como o da arte tendem a realizar ajustes que
nem sempre são rápidos. A obsolescência dos produtos artísticos tecnológicos e a
falta de garantia da sua permanência no curso do tempo são questões que
impedem a total introdução da arte tecnológica no mercado do setor. O valor de
exposição (BENJAMIN, 1987), sofre transformações no contexto da arte
tecnológica, pois esse tipo de arte nem sempre está nos espaços expositivos
tradicionais como galerias e museus, efetivando uma nova condição museal para as
expressões tecnológicas, incluindo a arte.
Timothy Lenoir (2009), professor do curso de Novas Tecnologias e Sociedade
na Duke University, defende uma abordagem crítica em relação às tecnologias que
contemple pelos menos duas questõeschave: primeiro, Lenoir crê na necessidade
de ferramentas que permitam a colaboração interdisciplinar com os cientistas no que
diz respeito à parte social e com historiadores engajados na coleta e interpretação
da história (LENOIR, 2009, p. 534). Segundo, o autor identifica que estamos na
“idade das trevas digital” à medida que, por não termos ferramentas adequadas,
estamos perdendo dados e informações importantes que não podem mais ser
acessadas pela obsolescência de softwares.
A presença das tecnologias nos museus está inserida em um contexto
sociocultural mais geral e seu surgimento coincidiu com a passagem da
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modernidade para a pósmodernidade, que dentre diversos aspectos, efetiva a
abertura para uma maior pluralidade cultural onde o sujeito também se pluraliza na
conformação de identidades híbridas. David Harvey (1989) pontua que “as
metalinguagens, metateorias e metanarrativas do modernismo [...] tendiam de fato a
apagar diferenças importantes e não conseguiam atentar para disjunções e detalhes
importantes”, ao passo que o pósmodernismo reconhece, principalmente, dentre
outras questões, as “diferenças de subjetividade” (HARVEY, 1989, p. 109). Se as
sensibilidades dos indivíduos divergem, apresentamse de maneira distinta, cada
qual com especificidades singulares, mesmo que tenhamos de forma bastante
intensa as memórias coletivas e sensos comuns com medianas de subjetividades,
essa média, pelo prisma pósmoderno, acaba por ser variável de indivíduo para
indivíduo, evidenciando singularidades.
Vejamos outro tema no campo amplo da arte por onde podemos evidenciar
mudanças na passagem da modernidade para a pósmodernidade: a literatura.
David Harvey salientou a abordagem de Italo Calvino (1981), onde o autor
reconhece que a dimensão do tempo dos romances se modificou e que “os
romances longos escritos hoje são talvez uma contradição” (CALVINO, 1981, p. 01).
Um bom exemplo de romance pósmoderno está na obra “A Rainha dos
Cárceres da Grécia”, de Osman Lins. Fragmentada, a narrativa do autor, mesmo
que mantenha a arbitrariedade linear do formato do livro tradicional e da impressão
consagrada do papel, nos dá a possibilidade de acessar diversas dimensões
narrativas, pois, no livro, que tem o formato de diário, Osman Lins apresenta a
dimensão do narrador primário, mas também trechos do livro que sua amada
escreveu (Júlia Marquezim Onone), notícias de jornais e trechos do livro Alice no
País das Maravilhas. Essas variadas dimensões resultam em uma narrativa
fragmentada e bastante atual. Conforme apontou Viviane de Guanabara Mury
(2005), o que Osman Lins produz no livro, é um “jogo intertextual”, (DE
GUANABARA MURY, 2005) que dialoga com a capacidade profunda dos leitores
imersivos (SANTAELLA, 2004). A evidência de que a narrativa de Lins está
conciliada com o este tipo de leitor está no tratamento técnico que o autor dá à
narração, promovendo atravessamentos entre as narrativas dos personagens do
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romance. Por sua vez, esse tipo de leitor é aquele que está acostumado à, de forma
fragmentada, acolher conteúdos díspares e caoticamente hipertextuais, pois essa é
a natureza da internet que media grande partes as relações sociais, culturais,
políticas e econômicas da contemporaneidade.
Se pudéssemos considerar que a recepção da informação é processada de
forma fragmentada e em rede, igualmente, poderíamos considerar que o leitor
imersivo é um tipo de leitor mais ativo do que aqueles que não tiveram a experiência
da comunicação através da internet. Por muito tempo a ideia de manipulação por
parte da emissão foi tomada como uma máxima vide as percepções críticas em
relação à atuação dos meios de comunicação de massa, como a televisão, na
indução da moral social. Thompson (1998) contraria a ideia frankfurtiana de
manipulação orquestrada pelos meios de comunicação que produz “consumidores”
não críticos. A autonomia de julgamento que as pessoas têm, deve ser considerada
no escopo da análise sobre experiência em seu sentido lato. Não negamos aqui o
poder das mensagens, mas por outro lado, também está visto que os processos de
recepção não resultam em meros depósitos de informação, para não esquecermos
Paulo Freire e seu modelo teórico da Educação Bancária, que identificada à
intenção de uma premissa educacional onde os alunos seriam recipientes de
informação depositada pelos professores.
Citamos Thompson (1998), pois ele acredita que só é possível entender o
impacto social das novas redes de comunicação e dos fluxos de informação se
entendermos que os indivíduos modificam suas relações a partir das novas formas
de interação. Entende que, na hermenêutica, teríamos a chave para o entendimento
dos processos de recepção de conteúdos.
“A hermenêutica ensina que a recepção das formas simbólicas
 incluindo os produtos da mídia  sempre implica um processo
contextualizado e criativo de interpretação, no qual os
indivíduos se servem dos recursos de que dispõem, para dar
sentido às mensagens que recebem” (THOMPSON, 1998, p.
17).
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Hoje, com o advento das redes sociais, a negociação das formas simbólicas
operacionalizada pelos processos de recepção deve ser analisada perante um
contexto que interfere na interpretação das mensagens. A Web 2.0 veio a
transformar profundamente a internet no sentido de criar diálogos, e as redes sociais
foram um caminho natural para a construção dessa arena pública. “Com os
primeiros blogs, a internet foi descoberta como uma possibilidade de arquivamento
da cultura midiática fugaz” (FLEISCHMANN & STRAUSS, 2014, p. 168). Hoje,
contase não só com os blogs, mas com variadas outras formas de arquivamento a
partir de redes sociais como o Instagram e Facebook, que servem como novos
álbuns de fotografias pessoais. Por seu turno, os serviços de arquivamento em
nuvem consistem em uma paradigmática modalidade que contribui para o
arquivamento contemporâneo de dados digitais. Essas formas de arquivamento
deixam marcas nos processos de recepção e fruição de conteúdos. A frase de
Marshall McLuhan de que “o meio é a mensagem”, confere digitalidade à estes
processos criando uma camada de sensibilidade tecnológica que reajusta a
interação entre sujeito e conteúdo.
Contudo, evidenciase uma mudança substancial nas atividades dos museus,
que é a passagem do arquivamento para o compartilhamento, o que muda a
perspectiva de ação das instituições. Aquilo que circula e que está propagado
(JENKINS, 2014) é o que se mantém vivo e atuante na memória social. Mais vale
uma imagem que circule, mesmo que na forma de um “meme”, do que uma imagem
que esteja arquivada e sem acesso por parte dos públicos. Nesse sentido, as
imagens precisam estar animadas permanentemente e isso se faz por sua
circulação e propagação.
“De repente, o que você está transmitindo na internet não é o
mais importante; o principal ponto de nossa sociedade em rede
hoje é com quem você está conectado. Estar conectado e
conectividade são os valores mais importantes da nossa era e
da nossa sociedade. Isso vale tanto para a cultura como para a
política e os negócios [...]” (STOCKER, 2014, p. 48).
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Stocker (2015) dá sua opinião do ponto de vista das instituições, mas o
contrário é verdadeiramente recíproco. O mais importante não é somente o que
estamos circulando em termos de conteúdo, mas sim, à quem nós estamos
conectados. A rede de contatos é o mais importante. Ao se perder um aparelho
telefônico celular pessoal, na atualidade, o maior problema não é a perda do bem
em si, mas a perda dos dados dos contatos da agenda, tanto que existem celulares
e operadoras que guardam as agendas na internet de maneira a resgatar estes
dados. Assim, a abordagem de rede se conforma como um instrumento necessário
na atualidade.
“Na verdade, a abordagem de rede fornece ferramentas únicas
para o estudo dos aspectos sociais do ciberespaço: permite
estudar, por exemplo, a criação das estruturas sociais; suas
dinâmicas, tais como a criação de capital social e sua
manutenção, a emergência da cooperação e da competição;
as funções das estruturas e, mesmo, as diferenças entre os
variados grupos e seu impacto nos indivíduos” (RECUERO,
2009, p. 21).
Temos observado que as redes nascem como uma ferramenta de
entretenimento e acabam tornandose recursos utilizados por instituições sociais
das mais variadas, pois as pessoas estão povoando densamente espaços como o
Facebook, Twitter e Instagram. Não se trata de um instrumento de mera divulgação,
mas de um instrumento onde os públicos podem interagir com as obras ou artefatos
de uma exposição de maneira mais dialogada a partir da publicação de Selfies e
outras fotografias que apresentam um enquadramento e uma percepção que advém
do público. À medida que o sujeito publica imagens em seu perfil pessoal, evoca
para sua identidade cibernética um status quo ligado ao conteúdo o qual está sendo
apresentado na exposição ou em uma determinada obra de arte. “Como Döring,
Lemos e Sibilia perceberam, há um processo permanente de construção e
expressão de identidade por parte dos atores no ciberespaço” (RECUERO, 2009, p.
26). E o fato de interagir com uma instituição museológica, como uma exposição ou
uma obra de arte digital nas redes sociais cria uma “camada” sobre as obras que
revelam os modos de diálogo que os públicos exercitam. Na utilização das mídias
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interativas em exposições, as obras podem acabar ficando em segundo plano em
detrimento da postura do público em dar destaque apenas ao fato de estarem em
um museu para divulgação nas redes socais, mas por outro lado, as postagens por
parte da audiência, acabam por promover uma aproximação entre o público e as
obras. A partir das publicações nas redes sociais por parte da audiência, as
instituições acessam e podem observar as impressões e a relação entre público e
obra. “Estudar redes sociais, portanto, é estudar os padrões de conexões expressos
no ciberespaço. É explorar uma metáfora estrutural para compreender elementos
dinâmicos e de composição dos grupos sociais” (RECUERO, 2009, p. 22).
A principal marca da cultura contemporânea é a conectividade que emerge da
propagação de conteúdos da rede (JENKINS, 2014). A relação mediada entre
humano e máquina tecnológica, só faz sentido, nos dias de hoje, na condição de
conectividade. Essa mediação se estabelece graças aos dispositivos tecnológicos
digitais que funcionam como vias através das quais pessoas ou coisas são
conectadas para diversos fins, sejam eles econômicos, sociais, políticos ou
identitários. O caldo significante destes fluxos informacionais serão os elementos
mais importantes neste contexto, pois, os dispositivos e ferramentas tecnológicas se
tornam obsoletos, ao passo que os significados permanecem por vias que podem
se transformar.
Há mais de duas décadas que se investiga a cibercultura como um novo
espaço antropológico onde paulatinamente fomos aprendendo a “navegar” e a sair
de um texto e rapidamente acessar uma foto a partir dos azuizinhos links
sublinhados. Do uso de um hiperlink passamos a nos conectar com pessoas por
mensagens de email, mensagem SMS de telefones celulares e depois, por
intermédio das redes sociais. Hoje a cibercultura é muito presente na vida da grande
maioria das pessoas e de maneira generalizada vivemos a cibercultura. A palavra
cibercultura é permeada por diversos significados, mas genericamente é entendida
como “a forma sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a
cultura e as novas tecnologias de base microeletrônica que surgiram com a
convergência das telecomunicações com a informática na década de 70” (LEMOS,
2003, p. 12).
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Em Lisboa (2010, p. 24), está descrito sinteticamente categorias vinculadas
ao imaginário da técnica a partir da oposição entre “apocalípticos e integrados”, que
na visão de Eco (1968) é um enquadramento injusto por conta da não observância
das diversidades e matizes das atitudes humanas. Entretanto, tomando a cultura de
massa como objeto de análise, explica ele, “apocalípticos” acreditavam que ela
constituíase na “anticultura”, enquanto “integrados” criam que ela ampliava o campo
cultural para que os bens culturais à todos chegassem.
Na visão de Eco (1968), apocalípticos e integrados não revela antagonismo,
mas sim, a predicação de dois adjetivos complementares, adaptáveis aos mesmos
produtores de uma “crítica popular da cultura popular” (ECO, 1968, p. 13). A partir
da visão de Eco, podemos igualmente entender que, no âmbito dos museus, a
performance cultural dos dispositivos digitais tem seus apocalípticos e integrados.
Concebendoos como adjetivos complementares, cabe para além de decifrar os
antagonismos a respeito dos museus que trabalham com os dispositivos digitais,
observar elementos do imaginário da nossa época, que podem servir de constituição
de um espectro imaginal sobre os museus. Tentar responder as indagações sobre
os benefícios ou não das tecnologias digitais em museus, nos parece menos
importante do que responder sobre aspectos do imaginário museal residentes a
partir da presença dos dispositivos expográficos digitais. Nesse espectro,
apocalípticos e integrados estarão presentes, não sozinhos, mas como facetas de
uma diversidade de sentimentos, pois, “a imaginação nos leva, permanentemente, a
recriar o mundo a nossa imagem, mas amplificandoa, deformandoa, tornandoa
imaginária. Nossos sonhos, nossas histórias, nossas imagens são as manifestações
deste ato primeiro e vital” (LEGROS ET. AL., 2007, p. 233).
Em “Cultura da Convergência”, Henry Jenkins é enfático em defender que “a
convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham
a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em
suas interações sociais com outros” (JENKINS, 2009, p. 30). Tendo um “torcicolo”
para o entendimento de que os dispositivos tecnológicos digitais são o mais
importante na era digital, para darmos um exemplo, a arte da capa do livro de
Jenkins apresenta de forma icônica e centralizada, um aparelho de celular que
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remete à ideia de que a convergência se dá nos dispositivos tecnológicos digitais.
Ora, a convergência se dá é no imaginário coletivo, e isso é de forma convincente
apresentado por Jenkins no decorrer do livro.
Utilizemos um caso que exemplifica a imaginação como recurso: vejamos que
o termo cibercultura fora imaginado por seu criador como uma alucinação
consensual, William Gibson em seu livro Neuromancer de 1984.
“Como alucinação, o ciberespaço ensejava a ideia de um
espaço criado na mente das pessoas. Era, assim, uma
projeção, um local imaginado, e não exatamente um espaço
físico, visto que as redes computacionais não configuram um
espaço, mas um fluxo de códigos que trafegam em cabos, ar e
equipamentos. Nos cabos, no ar e nos equipamentos existem
códigos, e não espaço” (ROCHA, 2016, p. 102).
Esse “local imaginado” por Gibson foi possível graças ao devaneio
imaginativo de algo que ainda não existia, mas que através de sistema de
representações foi viabilizado enquanto fantasia. “A tecnologia, portanto, esse
concreto mais extremo, é produto do nosso imaginário. Assim, podese afirmar que
tanto o imaginário é real quanto o real é imaginário (BARROS, 2014, online).
Interessante caso aconteceu com Kekulé, que teve em 1866 um sonho onde
imaginara átomos de carbono sob a uma serpente que mordia a própria cauda. Essa
abstração imaginária resultou na ideia da estrutura em anel da molécula de benzeno
(C6H6) (THUILLIER, 1988 APUD LEGROS ET. AL., 2007, p. 225). Aqui podemos
perceber a riqueza que o imaginário pode criar. O sonho serviu de intervalo imaginal
para, em sua plasticidade adormecida, sintetizar e canalizar um conjunto de
visualidades científicas até a consolidação de um diagrama modelo. O sonho de
Kekulé beneficiou sua contribuição científica em uma bacia semântica construída na
pulsação do imaginário. Fora sintetizada no sonho de um indivíduo, mas emergiu e
foi difundida e compartilhada no espectro coletivo das imagens. Maffesoli no explica
que,
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“paixão comum ou sentimento coletivo nos introduz num
simbolismo geral: a comunidade é parte integrante de um vasto
conjunto cósmico, do qual não passa de um elemento. De fato,
no sentido mais simples do termo, é próprio da paixão comum
sentir com outros, experimentarse com outros” (MAFFESOLI,
1997, p. 38).
O que Maffesoli nos diz é que a partilha da paixão nos coloca em comunhão
de sentimento. Essa característica não individual da partilha de sentimentos
encontra na psicologia, sua explicação mais plausível dentro da ciência. Esses
sentimentos dois quais falamos podem ser conscientes ou inconscientes.
Freud acreditava que o inconsciente é de natureza pessoal e consiste em um
espaço onde residem conteúdos esquecidos e recalcados. Jung fez uso dessa
noção, mas amplia a condição estritamente pessoal do inconsciente ao conceber
uma camada superficial do inconsciente, como sendo de natureza pessoal, mas
identificando uma camada mais profunda do inconsciente, como sendo coletiva. A
este inconsciente coletivo, Jung agregou aquilo que nomeou de arquétipos.
“O inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode
distinguirse de um inconsciente pessoal pelo fato de que não
deve sua existência à experiência pessoal, não sendo,
portanto, uma aquisição pessoal. Enquanto o inconsciente
pessoal é constituído essencialmente de conteúdos que já
foram conscientes e, no entanto desapareceram da
consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos, os
conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na
consciência e, portanto, não foram adquiridos individualmente,
mas devem sua existência apenas à hereditariedade.
Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua maior parte
de complexos, o conteúdo do inconsciente coletivo é
constituído essencialmente de arquétipos” (JUNG, 2014, p.
51).
Portanto, os arquétipos partem do inconsciente coletivo, considerados como
reservatórios de imagens latentes ou como uma bacia semântica que guarda as
“imagens primordiais” que herdamos de nossos antepassados.
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“Há tantos arquétipos quantas situações típicas na vida.
Intermináveis repetições imprimiram essas experiências na
constituição psíquica, não sob a forma de imagens
preenchidas de um conteúdo, mas precipuamente apenas
formas sem conteúdo, representando a mera possibilidade de
um determinado tipo de percepção e ação. Quando algo ocorre
na vida que corresponde a um arquétipo, este é ativado e
surge uma compulsão que se impõe a modo de uma reação
instintiva contra toda a razão e vontade, ou produz um conflito
de dimensões eventualmente patológicas, isto é, uma neurose”
(JUNG, 2014, p. 57).
Segundo Juremir Machado da Silva, a partir das ideias de Michel Maffesoli,
podemos entender o imaginário como “uma força, um catalisador, uma energia e, ao
mesmo tempo, um patrimônio de grupo (tribal), uma fonte comum de sensações, de
lembranças, de afetos e de estilos de vida” (SILVA, 2012, p. 10). Inspirado em
Maffesoli, Silva (2012) defende que, o imaginário seria como uma aura que envolve
e ultrapassa a obra. É antes uma atmosfera que não se vê, mas se sente (SILVA,
2012, p. 12). “O imaginário é uma bacia semântica que orienta o ‘trajeto
antropológico’ de cada um na errância existencial” (SILVA, 2012, p. 12).
“[...] a ‘força imaginal’ em ação na vida social se investe de
maneira diferencial: pode aceitar (e mesmo se reconhecer na)
a ‘libido dominandi’ de um só, de uma costa ou de uma classe;
pode também se diluir no corpo ou nos menores corpos sociais
e dessa forma se libertar de todos os procedimentos de
delegação, representação, característicos da modernidade”
(MAFFESOLI, 1997, p. 32).
De forma variada, as ciências humanas concebem sentimentos, sensações,
concepções, lembranças, modos de ação e comportamento a partir de espectros
coletivos. Estas questões que tocam o imaginário coletivo estão no âmago social da
relação entre o museu e os sujeitos e por isso são elementos de contexto da
presente abordagem.
A conjuntura e o contexto em que as práticas museais tecnológicas estão
contidas revela uma vibração temporal de conectividade que convoca os sujeitos à
interagir com o patrimônio cultural através de experiências singulares. Introduzse
assim a presente tese, pontuando alguns temas que estão no background do
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fenômeno do museu contemporâneo onde ocorrem práticas tecnológicas: a
concepção em torno do termo tecnologia, como forma de estabelecer as cercanias
temáticas e temporais da abrangência do presente estudo; a ideia de percepção
haja vista que ela é um fenômeno que ocorre a partir do olhar, mas também a partir
do corpo; as diferenças entre práticas narrativas modernistas e pósmodernistas na
identificação de estilos e modos de poéticas e estéticas artísticas antes e depois do
advento das tecnologias nos museus, o que reconfigurou a interação dos públicos
com o museu e o patrimônio cultural de um modo geral, mas também a estrutura da
poesia, os modos de produção gráfica, as formas de leitura; a audiência do museu
se torna mais atuante na contemporaneidade, o que pressiona por práticas
metodológicas

museais

ancoradas

na

ideia

de

experiência

de

público,

reorganizando a ideia de museus na passagem de uma concepção arquivística para
uma concepção do compartilhamento onde o mais importante é a quem estamos
conectados; as ligas coletivas que são operacionalizadas a partir de ícones
psicológicos partilhados por meio de tribos, povos, nações, grupos mais ou menos
heterogêneos. Todos estes apontamentos têm a função de introduzir a presente
tese de maneira panorâmica para a captura da vibração do tempo histórico
tecnológico, para a posterior captura da vibração do museu tecnológico.

Justificativa
Partimos da ideia de que uma justificativa emerge de várias questões: das
prerrogativas pessoais; da agenda que nossas atividades profissionais nos impõe;
por nossa própria vontade; e, por último e o mais importante, pela sensibilidade de
que algo no contexto social e cultural carece de investigação e constatações. Como
disse Steve Jobs, “não dá para ligar os pontos olhando pra frente, você os liga
olhando pra trás” (KLEON, 2013, p. 76).
Começo, portanto, apresentando minhas justificativas pessoais para a
presente tese. Desde o meu ingresso na academia, ainda no primeiro ano da
Graduação em Artes Visuais na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) em 2001,
tenho sido muito seduzido pelos estudos relativos à presença das tecnologias
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digitais na sociedade como um todo e mais precisamente no campo da arte, do
design e do patrimônio cultural. A partir daí desempenhei uma sequência de
atividades que estou certo que foram estimuladas por essa minha sedução. No
decorrer dos primeiros dois anos da graduação, posicionei meu foco e acabei
trocando o bacharelado pela licenciatura em Artes Visuais e ingressando através de
novo vestibular, na graduação em Design Gráfico da mesma UFPel. Ainda, cursei a
metade da graduação em Comunicação Social pela Universidade Católica de
Pelotas (UCPel), mas abandonei por questões financeiras e por dar prioridade para
outros estudos.
Em 2005 participei ativamente do Fórum Internacional de Software Livre em
Porto AlegreRS, estímulo fundamental para que meu Trabalho de Conclusão de
Curso da Graduação em Design Gráfico fosse uma análise do cenário da
cibercultura e uma produção gráfica utilizando os softwares gráficos livres
“Inkscape” para vetorização, similar ao “Corel” e “Illustrator”, e “Gimp”, para
tratamento de imagens, similar ao “Photoshop”. Sem considerar aspectos culturais,
econômicos e sociológicos, previ uma iminência desses softwares gráficos livres, o
que não se concretizou. Mas a vida acadêmica é assim, feita de erros também.
Como meus professores tinham vindo de uma formação originária do design e da
arte, não tiveram condições de enxergar que a ausência de elementos primários das
ciências humanas para uma hipótese tão revolucionária. Ainda hoje reflito sobre
meu TCC e como os aspectos metodológicos podem impedir a obtenção de certas
conclusões. Contudo, certo de minhas percepções segui em frente e ainda hoje
tenho a lembrança da dor daquela vacina.
Em 2008 tive uma rápida participação, de menos de um ano, como professor
temporário da disciplina de Arte nas Escolas Estaduais Silvia Melo e Adolfo Fetter,
na cidade de PelotasRS. Já com as redes sociais funcionando com vigorosa força,
propus alguns trabalhos de experiências artísticas. Estas foram executadas em aula
e expostos na rede social Facebook onde todos os alunos tinham perfis
cadastrados. Nessa ocasião essa ferramenta tecnológica digital e social, que é o
Facebook, funcionou como marketing e divulgação dos trabalhos realizados.
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Em 2009 fui convidado a compor o quadro de servidores de cargos de
confiança da Prefeitura de BagéRS. O convite foi feito pelo Prefeito da época, o
professor estadual de Filosofia, Luis Eduardo Colombo (Dudu), para cumprir a tarefa
de ser um Secretário Especial dos 200 Anos da cidade completados em 2011. Esse
trabalho foi desempenhado concomitantemente com a realização do meu mestrado
em Memória Social e Patrimônio Cultural pela UFPel, concluído em novembro de
2010 com a dissertação “Rede de Pontos de Cultura do Município de Pelotas:
processos de digitalização de acervos na era das tecnologias da informação e da
comunicação” (LISBOA, 2010). Na prefeitura, os movimentos em torno do
entendimento e requisição da cidade enquanto patrimônio cultural que emergiram
das reuniões que fiz com a população, órgãos de representação e com meus
colegas

de

prefeitura,

estavam

no

bojo

das

discussões

realizadas

no

desenvolvimento do mestrado: as noções de “memória social” de Maurice
Halbwachs, de “invenção das tradições” de Eric Hobsbawm (1997) e dos “deveres
de memória” de Joel Candau (2011), dentre outros, estavam ativos nas minhas
reflexões. Pude perceber na prática como essas noções do patrimônio cultural
atuavam pela atitude e fala das pessoas. Tanto o mestrado quando os 200 anos de
Bagé me colocaram no caminho da museologia.
Encontro, também, uma importante justificativa oriunda do campo de
pesquisa que conjuga três disciplinas: Museologia, Arte e Tecnologia. Em 2011,
ingressei como professor temporário no curso de graduação em Design Digital da
UFPel, única opção pública do país com essa nomenclatura. Ao receber as
disciplinas as quais ministraria, observei que teria que, além de retomar as principais
leituras que fizera enquanto estudante teria que ler pela primeira vez alguns autores
e assuntos que não fizeram parte da minha formação curricular. Essas leituras
incluíam o debate acerca dos conceitos e aplicações de interfaces, dos
entendimentos sobre a cultura e a imagem digital, da ergonomia como noção de
adaptação do trabalho ao homem, das representações gráficas e digitais produzidas
por softwares, dentre outros.
Tenho pra mim que o trabalho de docente iniciado na UFPel foi continuado
por ocasião do meu ingresso na Universidade Federal de Goiás (UFG), em 2013, a
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partir de concurso efetivo para a graduação em Museologia desta instituição. Mudei
de curso e de universidade, mas muitas (a grande parte) das minhas reflexões
prosseguiram e se ampliaram tornandose mais complexas, porém sob um mesmo
fio condutor.
Atualmente sou professor da graduação em Museologia da Faculdade de
Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, tendo participado também como
professor responsável, por duas ocasiões (2014 e 2015), de duas disciplinas do
curso de graduação em Design Gráfico desta mesma instituição. Na museologia
atuo nas disciplinas vinculadas à comunicação patrimonial por conta da minha
formação. No conjunto dos projetos que todo professor participa, como expediente
de sua jornada de trabalho, atuei nas discussões conceituais, teóricas, técnicas e
práticas do processo de construção do Museu de Ciências da UFG, de onde, com
toda a certeza emergiram várias dúvidas e “insights” de pesquisa para a elaboração
da presente tese.
Trabalho no campo da museologia, do design e da arte e tenho me
empenhado nos estudos vinculados aos dispositivos tecnológicos digitais nesse
contexto. Enxergo nos dispositivos tecnológicos digitais, prolongamentos que
potencializam a vida na sua diversidade, não renegando o fato de que esses
prolongamentos determinam certas condutas como McLuhan identificou: o meio é a
mensagem.
A interação dos públicos com os museus encontra na cognição e na
sensibilidade humana as vias da fruição dos conteúdos patrimoniais. Nessas
práticas interativas temos visto a agregação aderente dos dispositivos tecnológicos
que mediam a relação com o artefato cultural, esteja ele dentro ou fora dos museus.
Ao captar informações que se apresentam a partir de visualidades, sonoridades e
outras sensitividades, o público é afetado por narrativas que os estimulam corpórea,
perceptiva e cognitivamente. O sujeito atual adere ao axioma do design de público
que os museus elaboram, mas também, concomitantemente, aplicar níveis variados
de crítica, aprendizado e reflexão. Visualidades e sonoridades podem ser
complexamente relacionadas à ambiência de espaços onde o corpo transita. No
contexto dos projetos expográficos, são perceptíveis as pressões técnicas sofridas
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pelos museus que dispõem de um emaranhado de metodologias projetuais que nem
sempre conseguem responder com razoabilidade aos projetos expositivos
idealizados. Construir um projeto expográfico interativo parece ser uma das
principais requisições do museu contemporâneo na era tecnológica.
No intento de conhecer os usos dos dispositivos tecnológicos digitais em
expografias museológicas, fiz alguns poucos trabalhos de aproximação durante a
minha ainda breve carreira docente. Em 2013 publiquei artigo em parceria com o
também docente Michel Platini Fernandes da Silva da Universidade Federal de
Sergipe, intitulado “Interação, novas mídias e tecnologias da informação e
comunicação em exposições museológicas” (LISBOA & SILVA, 2013). Nele,
desenvolvemos breve análise de alguns tipos expográficos “high” e “lowtech”:
Dentre os casos “hightech” estudados, estão o “Powerhouse Museum” (Sydney,
Austrália) que implementou o “mobile” como estratégia de ampliação adicional de
informações para o público através do uso de QR Code. Outra modalidade de uso
dos dispositivos móveis analisada por nós foi o aplicativo (app) “ArtLens” utilizado
pela “Gallery One do The Cleveland Museum of Art” (Cleveland, Estados Unidos).
Analisamos, também, o uso de geotags e diversas atividades e o uso do
Kinect na interação do público que visitou a exposição alusiva aos 80 anos da
cidade de Goiânia em 2013. Os organizadores da exposição projetaram uma
“Cascata de Palavras” que deveriam ser acionadas pela pessoa em frente ao Kinect,
desta forma, formando um conjunto de palavras de uma determinada poesia de
Cora Coralina, ícone literário do Estado de Goiás e do país.
Na modalidade de interação LowTech, apresentamos o uso do painel de
acrílico transparente com adesivo vinil apenas com o contorno do que era uma
edificação no passado que hoje está em ruína. Ao fundo podemos ver a ruína
mediada pelo acrílico e ter uma noção de como era o edifício “inteiro”. Essa
ferramenta fora utilizada em Petronell, na Áustria.
Em 2014, publiquei artigo em parceria com o professor Alexandre Maschio da
Universidade Federal da Paraíba, intitulado “Interação Humanotecnologia a partir
de Interfaces no âmbito dos Museus e do Patrimônio Cultural Urbano” (LISBOA &
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MASCHIO, 2014). Nele, exploramos mais dispositivos interativos como o uso do app
para Mobile intitulado “Emma Lazaruz” do “Museum of Jewish Heritage” localizado
em Nova Iorque, Estados Unidos. Esse aplicativo permite que o usuário, ao trafegar
por ruas específicas, consiga se situar através de mapa georreferenciado,
identificando os “pontos” patrimoniais arquitetônicos na malha urbana. O App
também permite que o usuário possa ouvir a descrição de áudio de cada ponto.
Como uma prerrogativa crítica da tese, somos signatários da ideia de que a
permeabilidade das tecnologias junto às obras ou artefatos culturais patrimoniais,
longe de significar apenas uma instrumentalização funcional que incrementa o
objeto, potencializa uma abordagem crítica típica dos produtos artísticos e
patrimoniais que conhecemos ao longo da história. E como toda boa crítica, emerge
de dentro, a partir da experiência de uso, e não a partir de uma rejeição do
tecnológico por medo de contaminação. A arte tecnológica não é o simples
resultado de agregação de dispositivos, mas, acima de tudo, um produto sensível
que visa, além de outros objetivos, refletir a condição humana frente ao
relacionamento simbiótico entre tecnologia e a sociedade. A mera e pura
mecanização de ferramentas tecnológicas, por si só, não é o bastante para que
declaremos uma experiência museal como sendo uma interação dotada de
aspectos sensíveis meritoritários de eleição e destaque. Mais do que simplesmente
usar ferramentas tecnológicas em consonância com seu projeto industrial, uma das
atribuições dos museus é a de encontrar outros usos artísticos de um determinado
dispositivo tecnológico. No contexto artístico tecnológico, por exemplo, o artista
encontra os “furos” de um sistema, atribui valores não antes pensados, críticas a
axiomas e esquematizações já estabelecidas pelo projeto industrial dos dispositivos
tecnológicos, faz caminhos diferentes dos já conhecidos para chegar a uma mesma
conclusão, ou ainda, chega a uma mesma conclusão por meios distintos dos já
consagrados. Assim como na arte, no museu contemporâneo temos a adesão aos
dispositivos tecnológicos, que não só instrumentalizam digitalmente o museu, mas
também aplica uma camada tecnológica em sua artisticidade (CHAGAS, 2009),
presente no âmago da concepção histórica do museu.
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O ineditismo da presente abordagem empregada nesta tese, é o da revelação
de uma nova ontologia dos museus a partir das práticas museais tecnológicas
observadas em distintos casos. A área de conhecimento em que se insere o
presente trabalho tem investido nos estudos que relacionam museu e tecnologias,
contudo sem apresentar estudo orientado ao Fato Museal (GUARNIERI, 1981),
tampouco a uma perspectiva de determinar uma nova ontologia dos museus perante
as práticas tecnológicas contidas na cadeia operatória museal. Ancorado na
elaboração acerca da indústria 4.0, e outras tentativas de agregar este numeral a
áreas do conhecimento, como é o caso do Marketing 4.0 (KOTLER, 2017)
lançamos, aqui, a noção do museu 4.0 como terminologia aglutinadora em torno das
práticas museais tecnológicas.
Depois de apresentadas justificativas que acreditamos razoáveis para a
existência do presente trabalho, iremos ingressar ao tema específico desta tese,
apresentando os procedimentos para a resolução do nosso problema de pesquisa.

Perguntaproblema
A partir das ferramentas conceituais da museologia e das práticas museais
contemporâneas, quais as transformações que incidem sobre o sujeito, o objeto e o
cenário (Fato Museal) ocasionadas pela presença constante e lastreada das
tecnologias e quais as consequências deste fenômeno?

Hipótese
Com a emergência das tecnologias digitais, os museus ganharam o
incremento de toda sorte de dispositivos tecnológicos juntos aos públicos,
transformando a relação entre sujeitos e objetos nos cenários museais. Essa
transformação exige a atualização dos conceitos da museologia e das práticas dos
museus, que não mais são apenas espaços de posse e guarda, mas, sim, espaços
de experiência e compartilhamento.
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Objetivo Geral
A partir da codificação do museu, das práticas museais incluindo a cadeia
operatória museológica, identificar as concepções museológicas emergentes da
relação do patrimônio cultural e do museu com a condição tecnológica
contemporânea, apontando para novas leituras em relação aos museus e sua
função na sociedade.

Objetivos Específicos
A) Apresentar o museu como um aparelho que pode ser codificado a partir
dos temas da experiência estética; do contexto; da performance; do pensamento
museológico; e da presença de dispositivos, interfaces e convergências na interação
da obraartefato com os públicos;
B) Interpretar o conceito de Fato Museal de maneira estratificada pelos eixos:
sujeito, objeto e cenário, reconhecendo dois tipos de objetos: artístico e artefatos
patrimoniais, e os relacionando com a incorporação das tecnologias na interação
entre obrasartefatos e os públicos;
C) Apresentar estudos de casos específicos que discutam a relação entre
arte, patrimônio cultural e tecnologia, reflexões que emergem de pesquisas teóricas
e a partir de missões de estudo em instituições da área;
D) Problematizar os processos de musealização de salvaguarda e
comunicação: documentação e registro; conservação e restauro; comunicação e
mediação; divulgação e marketing; cadeia operatória líquida, à luz das concepções
clássicas e consagradas e da emergência da incorporação das tecnologias na
interação entre obraartefato e público.

Metodologia
A museologia é a ciência que teoriza sobre as práticas museais. Tem, no Fato
Museal, uma matriz conceitual precisa para observar a relação do sujeito com o
patrimônio cultural. A incorporação das tecnologias às ações desempenhadas pelos
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museus configura novos cenários e precipita a necessidade de novas análises
científicas. Nesta tese, lançamos um olhar sobre algumas práticas museais
tecnológicas a fim de identificar “pensamentos museológicos”. Nisso, o Fato Museal
servirá de paradigma conceitual central.
Os procedimentos adotados aqui estão ancorados no objetivo de resolver o
nosso problema de pesquisa. Para responder a “perguntaproblema”, utilizamos
várias técnicas científicas. Não restam dúvidas de que a profunda e permanente
revisão bibliográfica é uma constante indispensável para a razoabilidade de uma
tese, o que foi levada a cabo, de nossa parte. A revisão bibliográfica como
fundamento de um projeto de pesquisa esteve presente durante o percurso da
realização da tese desde o princípio, identificado conjuntos de autores e temas que
orbitam em torno de nosso objeto de estudo.
Para a definição do objetivo, buscamos em Costa (2014) uma ancoragem
valiosa que visa um encadeamento científico mais apurado a partir, principalmente,
do tema “objetivos da tese”. Isso tornou o trabalho mais produtivo, criando uma
relação entre as partes do todo. Lançamos mão de pesquisa de campo, com
observação e etnografia. Analisamos casos específicos onde utilizamos a
exploração de campo e observação a partir de imagens e anotações, filtrando
qualitativamente dados para subsidiar nossa discussão. A observação nos permitiu
lançar um olhar à respeito do funcionamento do Fato Museal: objeto (patrimônio),
público (sociedade) em um cenário (território). “A observação envolve praticamente
todos os sentidos – visão, audição, percepção, olfato” (FLICK, 2009, p. 204). No
campo, tivemos atenção especial para alguns aspectos fundamentais estudados por
Flick (2009): 1) Espaços; 2) atores; 3) atividades; 4) objetos; 5) atos; 6) evento; 7)
tempo; 8) objetivo; 9) sentimentos.
No contexto da presença das tecnologias nos museus bem como no contexto
da reflexão desse paradigma em curso, apontamos, aqui, alguns espaços físicos,
como museus, centros de arte, mídia e tecnologia; alguns espaços cibernéticos
como sites, blogs e perfis institucionais das redes sociais; e também alguns eventos
como festivais, encontros, simpósios, seminários que nos servem de referência na
identificação e descrição do nosso objeto de estudo. Em nossa pesquisa de campo,
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realizamos missão acadêmica onde realizamos observação de quatro (4) dias no
ZKM, na Alemanha e mais quatro (4) dias no Ars Electronica, na Áustria, durante
todo o expediente de abertura ao público. De acordo com as condições, foi
importante ter um olhar de observação nãoparticipante, mas às vezes, utilizamos o
método de observador participante, para que pudéssemos não parecer um estranho
durante o campo. Assim, pude participar de atividades interativas coletivas. Desta
maneira, construí minhas conclusões a partir do olhar, mas, principalmente, a partir
das experiências consumadas. As missões acadêmicas ao ZKM e ao Ars
Electronica frutificaram estudos de caso, que apresentamos no decorrer da tese.
Em Almeida (2012), também observamos outros aspectos fundamentais para
a realização da nossa pesquisa de campo. Na observação do comportamento do
público, nossa análise foi inspirada pela revisão teórica feita por Almeida (2012):
1) Tempo gasto para percorrer ou interagir com determinadas expografias;
2) Predileção por determinadas salas ou interações em detrimento de outras;
3) Diferença entre as interações realizadas pelas pessoas na visitação das
salas;
4) Atividades em grupo ou individuais;
5) Adaptação ergonômica;
6) “fadiga museal” (física e mental) do público.
Almeida (2012, p. 16) nos explica que a partir dos estudos etnográficos, a
exposição é uma negociação entre a instituição e o visitante que se apropria da
mesma em níveis variados e de acordo com o seu comportamento no percurso da
visitaçãointeração. Assim, a nossa observação in loco, dispôs de alguns requisitos
préestabelecidos, mas acima de tudo, deu atenção para os acontecimentos
“naturais” do que ocorreu no trabalho de campo (museus), foram documentados e
posteriormente subsidiaram nossas análises.
A etnografia, em que pese o pouco tempo que tivemos em campo, nos coube
mais adequada principalmente no que diz respeito à sua característica pragmática
em adaptar métodos no campo e para utilização de outros caminhos que
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estimularam insights (FLICK, 2009, p. 217) adicionais que distribuímos ao longo da
tese.
Especialmente para a pesquisa que realizamos nos museus já citados,
produzimos uma planta conceitual espacial dos mesmos para que servisse de
suporte, antes, durante e após a realização do campo. Algumas informações visuais
da espacialidade dos museus estão disponíveis na internet, em outros casos,
fizemos esboços que auxiliaram na descrição dos espaços. Desta forma
combinamos duas maneiras de atuar no campo, ligadas à fenomenologia: Escola de
Chicago que parte do campo para as bases teóricas, e da vertente européia, que
primeiro prepara as bases teóricas e depois se coloca em campo.
Para analisar as etapas artísticas e suas correlações, lançamos mão de
métodos de construção do conhecimento através da montagem de imagens,
estratégias consagradas em Aby Warburg (MICHAUD, 2013) e DidiHuberman
(CAMPOS, 2017). A relação entre imagens contribuiu para que as comparações
evidenciem diferenças e proximidades entre os elementos analisados. Outrossim,
para Corbin & Strauss (2008, p. 79), duas operações são absolutamente essenciais
para o desenvolvimento de teoria e análise de dados: formular perguntas e fazer
comparações. Portanto, a elaboração de perguntas perpassa muitas partes da
presente tese. Algumas delas são: qual a condição interativa do sujeito
contemporâneo? Como eles interagem com as mídias digitais em comparação com
as mídias de massa? Quais as noções em relação à experiência coletiva e
individual? Quais as concepções de museu em relação aos objetos e aos públicos?
Existem diferenciações geracionais na interação com as mídias? Quais os princípios
da Museologia que podem ser aplicados aos museus tecnológicos? Outras
perguntas que surgiram no decorrer do desenvolvimento da pesquisa estão
distribuídas na tese.
Demo (1996) destaca o caráter educativo da pesquisa, para além da mera
acumulação de dados. Desta forma, nossa pesquisa tem a intenção de, também, ser
uma ferramenta pedagógica, principalmente para aquelas instituições que praticam
a reflexão sobre a relação dos museus com as tecnologias. Realizamos
observações no ZKM, Ars Electronica, Casa de Cora e World of Discoveries, para
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analisar casos diversos de interação a partir de dispositivos tecnológicos e observar
práticas museais, mesmo que alguns destes locais não se nomeiem como museus.
Contudo, em todas as instituições visitadas foram diagnosticadas práticas museais.
Também foi realizada pesquisa na bibliografia especializada e em websites do
campo, onde pudemos observar casos tão ricos quanto os casos observados
pessoalmente, guardadas suas natas características.
Buscouse inspiração na descrição que Michel Maffesoli (2010) fez da
abordagem de Walter Benjamin por ocasião de seu livro O conhecimento comum:
“Benjamim dizia serem três os estágios de uma boa prosa: ‘um estágio musical em
que é composta; um estágio arquitetônico em que é construída; enfim, um estágio
têxtil em que é tecida’.” (MAFFESOLI, 2010, p. 44). Observamos uma distinção
entre as metáforas música, arquitetônico e têxtil. A primeira se refere à sonoridade
como algo que se aplica num momento de composição. O segundo estágio está
ligado a construção, algo palpável e visível. Por último, Maffesoli (2010) referese à
trama têxtil e ao processo de tessitura. Contudo, o conjunto de metáforas presentes
em uma mesma temática não necessita correspondência direta.
Outro exemplo metafórico é dado por Arlindo Machado (2007), que diz que
“podemos imaginar o universo da cultura como um mar de acontecimentos ligados à
esfera humana e as artes ou os meios de comunicação como círculos que delimitam
espaços específicos de acontecimentos dentro desse mar” (MACHADO, 2007, p.
57). A metáfora mar, universo e círculos convivem juntos cercando a ideia do autor
de maneira bastante clara, mesmo que mar, universo e círculos sejam terminologias
distintas. Em uma sequência que vai do abstrato para o concreto, temos círculos,
depois universo e por último mar. A plasticidade da mente humana cria e
compreende metáforas distintas dentro de um mesmo tema.
Ao longo de uma pesquisa foram dados muitos passos que merecem menção
aqui. A pesquisa é um ato de insubordinação, inclusive de autoinsubordinação,
onde ideias e noções que estavam no início da pesquisa podem ser contraditados
por ideias e noções encontradas no decorrer dos estudos. As ferramentas que
utilizamos para entrar em contato com determinado conteúdo de maneira que
possamos problematizálos para depois formularmos antíteses, não devem ser
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desprezados ou reduzidos. A internet é um potente local onde se encontram várias
informações em quaisquer áreas, contudo, são os filtros adequados e as buscas
corretas, de nada vai adiantar ter o “big data” disponível se não sabemos o que,
como e onde pesquisar. Passei alguns dias sem internet, apenas lendo e
formulando ideias a partir das impressões físicas de parciais da tese. Isso ajudou na
concentração que com a internet à disposição eu não tinha. Processos de imersão
são importantíssimos e sem eles não teria sido possível o desenvolver do produto
que temos em tela.

Estrutura
No capítulo 1. “O Museu Codificado” foram construídas algumas abordagens
conceituais como forma de apresentar e problematizar o Museu como um aparelho
que cumpre distintas funções na pósmodernidade. As categorias e noções teóricas
que estão presentes no primeiro capítulo são subsídios para os demais capítulos da
tese; 1.1) Design de experiência de público: onde abordamos o conceito de estética
a partir de Baumgarten (TOLLE, 2007), como estudo da percepção. Experiência,
como categoria que terá vários níveis a partir dos processos de recepção em
combinação com os conteúdos e ferramentas da afetação. Design de experiência,
como tecnologia de produção da museografia das instituições, a partir do uso do
conceito de experiência do usuário; 1.2) Dispositivos, interfaces e convergências:
onde partimos do conceito de que as interfaces tecnológicas são adições sensíveis
na relação sociais e na interação entre o museu e os públicos. Refletimos sobre as
interfaces como instância de comunicação expográfica que constitui um elemento de
entrada e saída de informação dos sistemas computacionais, enquanto camadas
lógicas e físicas articuladas pelos sujeitos que agenciam tais interfaces, gerando, de
maneira complexa, convergências, mas também divergências; 1.3) Museologia:
conceitos e características: onde apresentamos os princípios da museologia na
qualidade de ciência que estuda, entre outros temas, o Fato Museal, elaborado por
Waldisa Russio (1981), e atualizados por diversos autores brasileiros; 1.4) Museu
como máquina narrativa: reconhece o museu como aparelho midiático, fruto do
advento do museu de massas, que estabelece relações entre patrimônio e público,
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criando interpretações e gerando sentidos com objetivos políticos e ideológicos; 1.5)
Museu como performance: partimos da concepção de que os dados do mundo são
performados, gerando sentidos. E por consequência, o museu coloca em prática
uma lógica bastante parecida, onde os conteúdos, objetos, temas, dados, são
performados, tornando esses locais, espaços de criação de sentido através de
performances museais.
No

capítulo

2.

“Sujeito,

objeto

e

cenário”

realizamos

abordagem

particularizada de cada um dos três elementos fundamentais do Fato Museal:
sujeito; o objeto; o cenário, que são apresentados em quatro distintos tópicos, pois,
dividimos o item “objeto” em uma abordagem da arte, e outra dos demais artefatos
culturais patrimonializados. Desta forma o capítulo ficou estruturado da seguinte
maneira: 2.1) Sujeito Interator: onde abordamos as mudanças sofridas pelo sujeito
ao longo das últimas décadas, confrontamos alguns conceitos sobre o sujeito atual
em comparação com o sujeito moderno, objetivando qualificar o máximo possível as
características próprias do sujeito de nosso tempo; 2.2) Artefato cultural mediado:
em que abordamos o conceito de artefato e as mediações operadas pelas
tecnologias no entorno do artefato cultural que se vê rodeado e imerso em interfaces
tecnológicas; 2.3) Arte tecnológica: momento em que abordamos, a partir de
teóricos e conceitos, o fim de uma era histórica da arte que estava fundada a partir
das grandes narrativas sociais e dos movimentos de vanguarda ou, ainda, a partir
de uma leitura centralizadora da arte enquanto um linha crescente e sequencial,
para uma era de diversidades estéticas e poéticas. Esta “morte da arte” (DANTO,
2006), gera conflitos internos no campo da arte distinguindo arte contemporânea
tradicional de uma arte mais aberta à diversidade. O que ocorre é que a
fragmentação e a diversidade de interesses artísticos ocorreram antes, para que
somente depois surgisse a arte tecnológica como uma das expressões artísticas
pósmoderna; 2.4) Ambiente da interação: onde revisamos historicamente as fases
de transição do aparelho espacial “museu”, onde dispositivos socioculturais
(FOUCAULT, 1988) alteraram as disposições ambientais, pois, um espaço é a fiel
tradução das relações de poder e da hierarquia social de seu contexto.
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No capítulo 3. “Processos de musealização e as tecnologias” apresentamos
cinco tópicos: 3.1) Documentação e registro; 3.2) Conservação e restauro; 3.3)
Comunicação e mediação; 3.4) Divulgação e Marketing; 3.5) Cadeia operatória
líquida, apresenta os cruzamentos tecnológicos entre salvaguarda e comunicação:
momento em que apresentamos casos que apontam para uma liquidez entre os dois
principais pólos da cadeia operatória da museologia (comunicação e salvaguarda),
como é o caso do multiuso do dispositivo Kinect.
No capítulo 4. “Articulações entre tecnologia e patrimônio cultural”
apresentamos doze (12) reflexões de casos relacionados às seguintes instituições:
4.1) MoMA (EUA); 4.2) Guggenheim (EUA); 4.3) Ars Electronica (Áustria); 4.4) ZKM
(Alemanha); 4.5) Casa de Cora (Brasil); 4.6) World of Discoveries (Portugal); 4.7)
Palazzo Reale (Itália); 4.8) Mori Art Museum (Japão); 4.9) Itaú Cultural (Brasil); 4.10)
Patrimonialização do ciberespaço (Geocities, online); 4.11) Gamificação da visitação
museal (Blast Theory, Inglaterra); 4.12) Plantas como expressão poética interativa.
Estas abordagens têm como principal tema a relação do sujeito com os objetos a
partir de cenários que guardam uma abrangência maior que a cadeia operatória
mais tradicional dos museus. É a abordagem prática das conceituações realizadas
nos dois primeiros capítulos. Aqui, em alguns casos, são colocados à prova as
modificações conceituais do Fato Museal, em outros, são analisadas outras
questões além do Fato Museal. A patrimonialização de videoarte (ZKM) e games
(MoMA), representam a tradicionalização dos artefatos tecnológicos como legado
indelével da sociedade tecnológica. A partir de uma imersão perceptiva de sítios
arqueológicos como a antiga cidade Maia Tikal (Ars Electronica), e uma exposição,
realizada em 2017, que tentou demonstrar como Caravaggio criava suas obras
(Palazzo Reale), os públicos são estimulados à reexperienciar, imersivamente,
cidades e processos artísticos do passado. As projeções tecnológicas da poesia de
Cora Coralina nos ambientes internos do Museu Casa (Casa de Cora), e a projeção
externa no edifício do Guggenheim, em 2010, de 23 obras de videoarte,
selecionados entre 23 mil enviados (Guggenheim), demonstram como a arte, seja
em vídeo, seja em poesia, pode ganhar novos meios e performances a partir das
tecnologias digitais. As interfaces que simulam graficamente o design de Naus, que,
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na era das navegações, fez de Portugal uma potência mundial (World of
Discoveries), rompe o tempo para resgatar narrativas passadas. A floresta digital em
VR que imerge os públicos em verdadeiras selvas tecnológicas (Mori Art Museum)
faz a catarse coletiva da era tecnológica. Por fim, a relação entre tradição e
emergência na restauração da obra tecnológica “Desertesejo” (Itaú Cultural), expõe
toda sorte de características inconvenientes, contudo, naturais, da era tecnológica.
O capítulo 5. “Museu 4.0 (Smart Museu): a ontologia do museu na era
tecnológica contemporânea” consiste em três tópicos: 5.1) Museu 4.0 (Smart
Museu): onde é apresentada a conceituação desta quarta geração de museu e de
suas três gerações antecedentes, confrontando alguns autores que já elaboraram
sobre o tema. Neste tópico, aspectos técnicos também são abordados como forma
de deixar claro e de maneira específica, quais os temas tecnológicos mais
importantes para a conformação deste tipo de museu; 5.2) Fato Museal mediado:
onde agregamos uma camada tecnológica no diagrama conceitual elaborado por
Waldisa Russio Guarnieri (1981), que é seguida pelos autores brasileiros em sua
generalidade. Encadeamos o segundo capítulo (sujeito, objeto e cenário) com as
prerrogativas da tese estabelecidas na perguntaproblema e nos objetivos, para
sustentar a ontologia do museu contemporâneo, que agora é interpretado como
complexo, não mais um lugar de posse e guarda, mas, agora, de acesso e
compartilhamento; 5.3) Processos museológicos líquidos: onde apontamos os
atravessamentos entre os tópicos temáticos da cadeia operatória museológica,
encadeando o terceiro capítulo (processos de musealização e as tecnologias) e a
proposta de tese. Por fim, apresentamos as considerações finais como uma síntese
da presente tese que afirma de maneira conclusiva sobre a os resultados da
presente pesquisa.

49

1. O MUSEU CODIFICADO
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1.1 DESIGN DE EXPERIÊNCIA DE PÚBLICO

Escolhemos o tema da “experiência singular” para introduzir o nosso primeiro
capítulo, por entendermos que esse conceito é uma das chaves para a análise do
Fato Museal, onde o sujeito interage com o objeto em um cenário. Com a adição
das tecnologias digitais em boa parte dos casos contemporâneos dessa relação,
são germinadas experiências singulares no âmbito do patrimônio cultural que
concorrem para a concepção de uma ontologia igualmente singular dos museus.
Para empreender analiticamente sobre o território da experiência singular,
abordamos, primeiramente, o conceito de estética como campo da filosofia, partindo
do pensamento de Baumgarten (1753), onde a ideia de Belo foi superada pela ideia
de sensibilidade onde a recepção é o elemento mártir. Lúcia Santaella e Oliver Tolle
contribuíram para acessar alguns dos pensamentos de Baumgarten. Jorge Luis
Borges e Nestor Canclini agregaram impressões importantes para o desenho que
fizemos sobre o conceito de estética.
Dewey, como a grande referência para o nosso estudo sobre experiência,
destacou as manifestações emocionais que emergem no processo experiencial,
confirmando a qualidade afetiva da mesma, mas, contudo, ponderando diferentes
tipos

de

experiências.

Nisso, as experiências singulares, por guardarem

complexidade, diferemse daquelas experiências que são apenas “reflexos
automáticos”. Dessa teorização que surgirá a ideia de experiência estética. Walter
Benjamin, Stephen Greenblatt, José Reginaldo Santos Gonçalves, Marília Xavier
Cury e Carl Jung, também são citados a partir de contribuições significativas para a
abordagem sobre experiência. Seguindo, tratamos de aproximar o regime estético
das artes, da Nova Museologia, a partir de Jacques Ranciére e Manuelina Duarte
Cândido, como forma de revelar a importância da experiência para a arte
contemporânea, bom como para a ação dos museus de hoje.
Exigiuse uma distinção entre os níveis de experiências realizadas pelo
sujeito, complementada pela análise dos agenciamentos que o design de
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experiência e a experiência de público, que devem estar presentes nas ações
museais a partir de metodologias como a do design responsivo, adaptável e
ergonomicamente preparado para a realização de experiências. Isso porque, em
nossa caracterização dos museus, identificamos estes, como locais experienciais e
sensoriais, cada vez mais.

Estética
Estética consiste em um campo da filosofia que trata dos processos
perceptivos, sensitivos e sensíveis relacionadas ao estudo da arte. Como nos
informa Santaella (2011), foi o mundo grego que inaugurou a palavra estética a
partir de Platão, mas é em 1753, com Alexander Gotlieb Baumgarten, que a estética
recebe sua conceituação mais consistente. Originária da palavra grega “aisthêsis”,
estética está relacionada à percepção e à sensação. Baumgarten cunhou a frase: “o
estado da alma em que as percepções dominantes são obscuras é o reino das
trevas; aquele em que predominam percepções claras, o reino da luz”. Com efeito,
operou um deslocamento importante, onde a percepção do mundo passou a ser o
instrumento determinante para uma obscuridade, ou para um acesso ao
esclarecimento. Mesmo tendo deixado claro que sua abordagem partia da noção de
que está na percepção a chave para o entendimento do mundo, houve quem
entendesse diferente.
Conforme lemos em Tolle (2007, p. 10) “Baumgarten demonstrou no final de
sua vida certo desconforto ao constatar que a sua Estética era considerada por seus
contemporâneos como uma poética: um conjunto de preceitos com a finalidade de
estipular a atividade criadora do artista e de seu juiz.” Muito pelo contrário, a estética
está contida em sentido filosófico, na sensibilidade, na recepção. Segundo Moles
(1973, p. 162), a criação artística enquanto função, “atribuí novo papel ao esteta,
que deixa de ser o filósofo do Belo para tornarse o especialista em sensações,
solidamente na Psicologia dos Valores, e preparando o trabalho para a máquina de
traduzir.” Entendese por estética, o estudo de uma forma sensível de entendimento
do mundo a partir da experiência do mesmo.
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Na visão de Pareyson (1993), entendese estética por aquilo que estuda o
gosto, o compartilhamento do gosto em uma época e em uma comunidade. O autor
revela essa posição a partir da teoria da formatividade (PAREYSON, 1993) onde faz
distinção entre poética e estética. Poética é concebida como as normas que
constituem as operações em torno da construção da obra, ao passo que estética é a
filosofia que especula, fazendo aproximações e enquadramentos. Assim, a arte se
constitui em um importante objeto para a discussão sobre estética. Em Luis Borges,
temos a estética como um fato que está sempre por vir. Nas suas palavras, o fato
estético referese a “iminência de uma revelação” (BORGES, 2016, p. 154), que
sempre está por vir, mas que nunca se completa. Vejamos:
“A música, os estados de felicidade, a mitologia, as caras
trabalhadas pelo tempo, certos crepúsculos e certos lugares,
querem nos dizer algo, ou disseram algo que não devíamos ter
perdido, ou estão prestes a nos dizer algo; essa iminência de
uma revelação, que não ocorre, é, talvez, o fato estético”
(BORGES, 2016, p. 154).
Canclini utiliza Borges para reconhecer na arte um estado de incompletude
que nunca será sanado. Diz ele que, “nas obras de arte se produz um
acontecimento que nunca chega a se estabelecer, a se consolidar [...], fica sempre
em um estado de impermanência” (CANCLINI, 2012, p. 121). Pode se ter
experiências com a arte, mas sempre existirá algo por vir que não se concretizará e
é isso que torna a arte distinta de todas as outras coisas da vida.

Experiência
Os sujeitos realizam seus processos de experienciação da vida através dos
canais de comunicação, que protagonizam a emissão e a recepção de informações.
Os sentidos do homem são canais que alcançam um determinado grau de
percepção. Os órgãos humanos enquanto ferramentas perceptivas têm suas
qualidades, mas também guardam suas limitações. A experiência partirá dessa
capacidade de comunicação pelos sentidos do sujeito, mas terá níveis de variações.
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No campo da experiência temos a grande contribuição de John Dewey. Vejamos
uma citação inicial:
“A natureza íntima da emoção manifestase na experiência de
quem assiste a uma peça no palco ou lê um romance. E
concomitante ao desenvolvimento da trama; e a trama requer
um palco, um espaço com que se desenvolver e tempo para de
desdobrar. A experiência é afetiva, mas nela não existem
coisas separadas, chamadas emoções” (DEWEY, 2010, p.
119).
Nem tudo aquilo que chamamos comumente como atividades emocionais,
são experiências no sentido que Dewey conceitua: Sustos, alegrias, e toda sorte de
atividades emocionais só serão significativas no curso de movimentos e alterações
de uma experiência complexa. Exigese distinção entre os “reflexos automáticos” e
as situações “inclusivas e duradouras”. Esta segunda enseja unidade na diversidade
para a composição de uma experiência que somente é viável a partir da
singularidade da interpenetração das variáveis, na “interação entre uma criatura viva
e algum aspecto do mundo em que ela vive.” (DEWEY, 2010, p. 122). Ou seja, a
interação que se procede entre o homem e seu ambiente, pode constituir uma
interação de baixa vibração, ou ser “singular”. Dewey pontua que as interrupções
externas e a letargia interna são as barreiras para uma experiência singular, em
suas palavras, para “uma” experiência.
O autor descreve uma série de acontecimentos, que para ele carregue
consigo o sentido de experiências, para desenhar e abstrair tais acontecimentos
como experiências singulares, onde não se apreende o que veio antes e depois,
mas sim, o que fica marcado de forma indelével em nossas memórias, é a distinção
da experiência singular. Contudo, o relato de experiências singulares se diferencia
daquelas experiências com qualidade estética:
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“Portanto, ‘uma’ experiência de pensar tem sua própria
qualidade estética. Difere das experiências que são
reconhecidas como estéticas, mas o faz somente em seu
material. O material das belasartes consiste em qualidade; o
da experiência que tem uma conclusão intelectual consiste em
sinais e símbolos sem qualidade intrínseca própria, mas que
representam coisas que, em outra experiência, podem ser
qualitativamente vivenciadas. A diferença é enorme. É uma das
razões por que a arte estritamente intelectual nunca será
popular como a música. Não obstante, a experiência em si tem
caráter emocional satisfatório, porque possui integração interna
em um desfecho atingido por meio de um movimento ordeiro e
organizado. Essa estrutura artística pode ser sentida de
imediato. Nessa medida, é estética. Ainda mais importante é o
fato de que não só essa qualidade é um motivo significativo
para se empreender uma investigação intelectual e mantêla
verdadeira, como também nenhuma atividade intelectual é um
evento integral (‘uma’ experiência), a menos que seja
complementada por essa qualidade. Sem ela, o pensamento é
inconclusivo. Em suma, a experiência estética não pode ser
nitidamente distinguida da intelectual, uma vez que esta última
precisa exibir uma chancela estética para ser completa”
(DEWEY, 2010, p. 1134).
A partir da distinção que o autor faz entre os objetos museais, incluindo obras
de arte e os artefatos técnicos representativos de um tempo e de um grupo social,
têm a qualidade de atingir de imediato o receptor num movimento de captura
intelectual dos sinais e símbolos que neles estão contidos. Os museus, por seu
turno, utilizandose principalmente do seu dispositivo “exposição”, por intermédio da
comunicação, torna o museu sensível para o público à medida que o público se
revela sensível ao museu. No contexto da experiência, estão contidas negociações
de signos que estão colocados nos displays de uma exibição, de maneira material
ou imaterial.
Gonçalves (2007) cita Greenblatt (1991, p. 4256) que diz que “por
ressonância eu quero me referir ao poder de um objeto exposto atingir um universo
mais amplo, para além de suas fronteiras formais, o poder de evocar no expectador
as forças culturais complexas e dinâmicas das quais ele emergiu e das quais ele é,
para o expectador, o representante” (GREENBLATT, 1991, p. 4556). E conforme
aponta Jung (1964, p. 21) “o homem, como podemos perceber ao refletirmos um
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instante, nunca percebe plenamente uma coisa ou a entende por completo”. Desta
maneira, é razoável identificar que os públicos têm experiências diversas nos
processos de interação com os museus onde experiências singulares nem sempre
são consumadas. Aqui cabe uma distinção entre a existência da artisticidade dos
objetos dos museus e a possibilidade de ativação, nos públicos, da recepção
singular dos conteúdos de afetação que os artefatos museais guardam consigo. O
objeto existe permanentemente, mas sua abertura sensível só pode ser realizada
pelos públicos que são os catalisadores dos conteúdos vinculados ao patrimônio
cultural. Essa interação entre objeto e sujeito acontece antes, durante e depois a
uma visitação, sendo possíveis vários níveis de experiência.
Uma exposição consiste em afetar e convidar os públicos para uma
experiência, compreender os repertórios de uma “audiência” específica, enviar
mensagens, mas também, consiste na capacidade que a instituição tem de receber
mensagens. Nisso a qualidade da experiência será fundamental para deixar as
marcas memoriais na mente dos públicos. Marília Xavier Cury considera que,
“Uma experiência em exposição que se pretenda de qualidade
deve desenvolverse em direção à consumação. Estar na
exposição, caminhar por seu espaço, observar os objetos,
apreender o seu conteúdo temático, apreciar os efeitos
expográficos e sensoriais, observar, analisar, julgar, criticar,
comparar, relacionar, lembrar, rejeitar, concordar, discordar,
emocionarse. A conclusão do processo de visitação é a
apreciação em si mesma, aquela realizada pelo próprio público
que, em sua mente, recria o discurso expositivo. A
consumação por sua vez, compreende a integração dos
aspectos que envolvem a visita com a apreciação: cada
momento da visita tornouse essencial, seja na relação entre
todos os momentos/etapas, seja considerando a sua
importância para a conquista do resultado. Certamente o
público deve ter consciência de que aquela exposição foi uma
experiência única” (CURY, 2005, p. 445).
Walter Benjamin (1987) entendia que a experiência estava localizada no
objeto de arte. Talvez por isso tenha feito profunda crítica à reprodutibilidade das
imagens técnicas, porque, na serialização dos objetos a aura da unicidade dos
mesmos

dissipase,

se

apaga.

Benjamin

desenvolveu

distintas

análises,
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concebendo distintos conceitos de experiência ao longo de sua obra. Em 1913, no
decurso do texto de intitulado “Experiência”, mas também em outros textos, o autor
relativiza a experiência como um problema geracional que guarda as devidas
diferenças dependendo da geração à qual realiza a experiência (BENJAMIN, 1987).
Adicionado a isto, outra importante elaboração de Benjamin está na ideia de que a
experiência está na conjunção da memória individual com a memória coletiva
(BENJAMIN, 2011, p. 107). Junto a ele, a partir da noção de experiência em Kant
(1987), no curso de um fenômeno, se sabe que algo já pode já ser de conhecimento
prévio, e outras, só podem ser apreendidas durante a consumação de uma
experiência. Assim, verificase uma aproximação das noções dos autores
supracitados que creem na relativização das memórias coletiva e individual, e na
relativização de um conhecimento prévio junto a um conhecimento que só pode
emergir da experiência. Essas bases conceituais em relação à experiência serão
chaves para o empreendimento da análise que incide na relação dos públicos com
os objetos no corpo dos museus. Estar bem instruído em relação a certo objeto
museal, saber de informações de ordem complementares a um objeto e a
mobilização emocional com que os públicos exercitam ao realizar uma visitação,
torna o momento da visitação a uma exposição uma experiência de qualidade, onde
não se aprenderá o antes, nem o depois, mas deixará registrado o ato da fruição.
Kant (1987) cria em uma atividade experiencial que orbitava entre racionalismo e
empirismo.
No processo de experienciação singular da visitação aos museus, são
aguçados sentidos e sensibilidades num fluxo de recepção que é efetuado pelo
sujeito. E, de fato, existe uma mudança de paradigma em relação ao sistema da arte
envolvendo autor, obra e público. Jacques Ranciére identificou três regimes de
identificação da arte na tradição ocidental. O primeiro seria o regime “ético das
imagens” onde a arte não é identificada como sendo arte, mas sim, imersa nas
temáticas das imagens. O segundo seria um regime “poético”, ou ainda,
“representativo” das artes que residiria no interior de uma classificação de maneiras
de fazer.

Representações, e não semelhanças. Consiste em um regime de

visibilidade das artes. O terceiro seria o regime “estético” das artes:
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“Estético, porque a identificação da arte, nele, não se faz mais
por uma distinção no interior das maneiras de fazer, mas pela
distinção de um modo de ser sensível próprio aos produtos da
arte. A palavra “estética” não remete a uma teoria da
sensibilidade, do gosto ou do prazer dos amadores de arte.
Remete, propriamente, ao modo de ser específico daquilo que
pertence à arte, ao modo de ser de seus objetos. No regime
estético das artes, as coisas da arte são identificadas por
pertencerem a um regime específico do sensível. Esse
sensível, subtraído a suas conexões ordinárias, é habitado
por uma potência heterogênea, a potência de um pensamento
que se tornou ele próprio estranho a si mesmo: produto
idêntico ao nãoproduto, saber transformado em nãosaber,
logos idêntico a um pathos , intenção do inintencional etc.”
(RANCIÉRE, 2005, p. 32).
Desta forma, a sensibilidade estimulada na recepção das mensagens das
obras e artefatos, no contexto de uma exposição museal, prescindirá de um design
de exposição que pactue com a experiência de público. Sem conhecer o público,
nenhuma mente iluminada torna sensível uma expografia à um conjunto de
visitantes. Existe uma divergência de entendimentos sobre a exposição de objetos e
artefatos em museus. A Nova Museologia e a Museologia Tradicional formaram
noções em relação ao museu, que se distinguem em, utilizar ferramentas e toda
sorte de complementos expográficos ao objeto, como forma de proporcionar aos
públicos uma experiência mais aguda. Contra a enfadonha visitação em museus
que apresentavam apenas o objeto e nenhum tipo de apêndice informacional, a
Nova Museologia buscou superar e falta de comunicação com a adição de
parâmetros técnicos que chamamos de museografia.
“No interior desta linha de renovação, é incontornável a
personagem de George Henri Rivière (18971985) e as suas
teorias museológicas defendidas e aplicadas no Musée
National des Arts et Traditions Populaires, em Paris. A
possibilidade do museu cumprir as novas funções que lhe são
atribuídas passa, entre outras coisas, pela introdução de
alguma experimentação museográfica orientada pela intenção
de fazer chegar a mensagem do museu ao maior número
possível de pessoas” (DUARTE CÂNDIDO, 2013, p. 101).
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Engendrar a experiência. Este tem sido o discurso da Nova Museologia, que
preconizou a aparição dos museus de sensações, onde nem sempre o objeto
precisa estar presente, mas sim, latente. Buscamos em Jung (1964) a identificação
dos limites dos sentidos humanos.

“Os sentidos do homem limita a percepção que este tem do
mundo à sua volta. Utilizando instrumentos científicos pode,
em parte, compensar a deficiência dos sentidos. Consegue,
por exemplo, alongar o alcance da sua visão através do
binóculo ou apurar a audição por meio de amplificadores
elétricos” (JUNG, 1964, p. 21).
Assim, os sentidos podem receber toda sorte de auxílios na complementação
de suas ferramentas naturais de percepção. As tecnologias assistivas cumprem
esse papel de auxílio, que possibilitam o acesso de um maior número de pessoas
aos museus e suas exposições. Se existe uma desobrigação por parte dos artistas,
em seguir qualquer regra que o condicione, a partir do regime estético das artes,
essa conquista coincide com o movimento que a Nova Museologia fez no âmbito da
museologia e do estudo de museus.
“O regime estético das artes é aquele que propriamente
identifica a arte no singular e desobriga essa arte de toda e
qualquer regra específica, de toda hierarquia de temas,
gêneros e artes [...]. O ‘estado estético’ shilleriano, que é o
primeiro – e, em certo sentido, inultrapassável – manifesto
desse regime, marca bem essa identidade fundamental dos
contrários” (RANCIÉRE, 2005, p. 334).
Assim, podemos considerar plausível que exista uma convergência entre a
Nova Museologia e o Regime Estéticos das Artes. Pois o regime estético das artes
“[...] inventa suas revoluções baseado na mesma ideia que o leva a inventar o
museu e a história da arte, a noção de classicismo e as novas formas da
reprodução” (RANCIÉRE, 2005, p. 36).
Toda experiência tem um determinado nível de envolvimento. A epígrafe do
livro “Brand Sense” de autoria de Martin Lindstrom (2012) cita Benjamin Franklin:
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“digame e eu esquecerei; mostreme e talvez eu lembre; envolvame e eu vou
entender”, sintetiza três maneiras distintas de transmissão de conteúdos. Se
analisarmos as assertivas de Franklin, veremos que a depender do estado de
atividade do sujeito, poderemos ter variações de absorção de informações, bem
como a problematização das mesmas.
O nível de envolvimento do sujeito, no curso da experiência, irá determinar a
qualidade da relação. Como o ser humano é dotado de várias sensorialidades, a
conjugação de duas ou mais delas, poderá tornar a experiência mais profunda. Se
tomarmos como exemplo a arte interativa, notamos a exigência de um grau de
envolvimento distinto das obras de arte tradicionais como a escultura, a gravura, a
pintura. A possibilidade de fruição trilha caminhos distintos onde as sensorialidades
poderão ter influência determinante no estabelecimento da qualidade da interação,
e, por conseguinte, de uma experiência que ganha uma camada de tecnologia que
traz outras qualidades ao ato interativo.
Se Franklin estava certo em dizer que à medida que envolvemos alguém em
um processo é mais eficaz do que dizer, ou até mostrar algo, podemos considerar
que a arte interativa guarda consigo novas qualidades que as artes tradicionais não
tinham, e, justamente por isso, inaugura novas sensibilidades da ordem do
tecnológico. Isso não quer dizer que uma arte contemplativa não poderá ser mais
eficaz que uma arte interativa, isso porque a qualidade da experiência depende da
qualidade de participação do público. Para não sermos deterministas nesse sentido,
podemos adicionar a consideração de que, envolvendo, dizendo ou mostrando algo
à alguém, são precipitadas qualidades distintas experiências, que não podem ser
determinadas apenas pela emissão, mas também pela capacidade de repertório que
o interator terá de exercitar. Desta forma, o que vai determinar a experiência é o
contexto que envolve objeto, cenário e sujeito.
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Museus experienciais e sensoriais
Observase como uma tendência o fato de que os museus estão se tornando
cada vez mais locais de experiência e sensações onde se produz sentidos, do que
espaços de salvaguarda de objetos onde apenas se arquivam artefatos patrimoniais
ou artísticos. Sem pensar nesta tendência como uma regra ou uma concepção
totalitária, partimos da ideia de que a convivência mesclada de tipicidades de
museus, ou ações artísticas e patrimônioculturais, deve ser natural e aceitar a
diversidade de linguagens. Isso serve como uma vacina contra a hipótese de um
absolutismo analógico ou digital.
Cada uma das interações entre sujeito e objeto, indiferente de suas
características, guarda suas singularidades bem como é parte de fluxos de
memórias sociais coletivas. Com isso, a experiência e suas derivações teóricas
contribuem
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em

sua

constituição

contemporânea, que está inserida em contextos de relações mediadas por
dispositivos tecnológicos que agregam novas qualidades ao Fato Museal.
Em relação direta com a tendência pósmoderna pontuada por Harvey (2008,
p. 258), de “experimentar” em detrimento de “ter”, pois “experimentar” funciona
como “ter” por algum tempo, os museus e outros ferramentas de performance do
patrimônio cultural e da arte irão consolidar a inclusão e o envolvimento dos públicos
por meio da vertente experiencial da arte e da cultura.
Por suas características natas, certo tipo de arte foi denominado arte
experiencial. Tratase de poéticas que concebem a experiência dos públicos, uma
participação e envolvimento com as obras. Isso vai tecer a obra no espectador e o
espectador na obra, até um ponto em que não se distingue mais o objeto do sujeito,
e viceversa, pois, estão amalgamados formando uma unicidade artística
indissociável. Com efeito, a arte experiencial, ao fundir objeto e sujeito na
constituição da obra, interfere de maneira contundente e irremediável na percepção
humana, inaugurando novas qualidades experienciais. Com isso não queremos
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dizer que, em estado de imersão perdemos a capacidade perceptiva total, apenas
ajustamos nossa percepção ao novo fenômeno.
“Se a arte interativa em geral pede, da parte do espectador, um
engajamento
profundo,
paciência
e
disponibilidade,
curiosidade, a autonomia exige do espectador, além disso, que
ele dispense uma atenção aguda sobre o seu próprio corpo e
sobre seus mecanismos perceptivos” (COUCHOT; TRAMUS &
BRET, 2003, p. 37).
Ao constatarmos que o espectador precisa dispensar de “aguda” atenção
(citação anterior), nos damos por convencidos de que a percepção sofre algum grau
de modificação em relação as interação em relação à arte tradicional, onde a
convocação corpórea é menos requisitada. O Impressionismo, exemplo de
relevância na história da arte, vai nos revelar a importância do “distanciamento”
visual. Ao imprimir pinceladas não tão bem definidas e figurativas em suas minúcias,
se importando mais com a percepção do todo de uma pintura do que com os
detalhes, Monet, Renoir, Degas, Matisse e toda a leva de artistas deste movimento,
exigiram do espectador de suas obras, um distanciamento até chegar ao “ponto
ótimo” de observação, como forma de ativar uma percepção especial para os
quadros impressionistas. Aqueles que não se distanciavam, colocavam em xeque a
fruição das obras.
A História enquanto ciência tem em uma de suas estratégias o
distanciamento temporal dos fatos como forma de lançar um olhar maduro sobre as
questões históricas. Outrossim, relatar um fato no calor dos acontecimentos, pode
ser mais virtuoso do ponto de vista do frescor das informações que o historiador tem
em mãos. Contudo, queremos destacar que o afastamento temporal, para a
historiografia, tem sido uma tática bastante usual, guardando consigo a potência da
maturação dos fatos ao longo do tempo. Para que um fato esteja apto a ser
apresentado enquanto um fragmento de tempo de consistência histórica, ele deve
ter

elementos

informacionais

sólidos

para
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sua
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resulte

no

estabelecimento de definições históricas. Esse tempo pode variar e tudo que já está
no passado tem a flacidez incomoda de poder ser reinterpretado pelos quadros
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formuladores da área a partir da análise dos desdobramentos históricos. Mao Tsé
Tung, líder da Revolução Chinesa no período que foi presidente (1954  1959), ao
ser perguntado sobre o legado deixado pela Revolução Francesa, ocorrida a partir
de 1789, teria respondido com um breve e polêmico “é muito cedo para saber”. A
resposta dizia nas entrelinhas que, para os povos que inventaram o papel há cinco
mil anos atrás, um século e meio é muito pouco para avaliações dos legados de um
dispositivo disruptivo, como o da Revolução Francesa. Aqui o estatuto do
distanciamento se apresenta expandido. Também na psicologia temos a sugestão
de colocar os problemas pessoais em perspectiva para que possamos olhálos “de
fora” de nosso corpo como estratégia de afastamento tático para a resolução de
patologias.
Retomando nossa linha de pensamento sobre a inserção do sujeito no objeto
artístico, depois de evidenciarmos que a percepção acaba por ser modificada no
tocante à inserção do corpo na obra, coletamos a contribuição de alguns autores
que creem na capacidade de nosso corpo pensar. Vejamos que,
“se a obra induz a efeitos de sentidos, esses efeitos não
passam prioritariamente por jogos de símbolos ou de
linguagem, conceitos, mas pela ativação de uma forma de
pensamento seguidamente depreciada ou desconhecida: o
pensamento do corpo” (COUCHOT; TRAMUS & BRET, 2003,
p. 38).
Nesse caso, se a percepção não está mais somente ancorada no estatuto do
distanciamento visual, ou seja, ao ser encarada como algo que não necessita
apenas de distanciamento ocular para que possa ser compreendida, passa a ser um
outro tipo, mas mesmo assim, um tipo de percepção. Com efeito, as artes visuais
acabam evocando a articulação com suas artes primas que usam o corpo como
suporte como é o caso da dança e do teatro.
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“O importante é levar em consideração que, se o olho se
assemelha até certo ponto a uma máquina fotográfica, se a
retina é comparável a uma espécie de chapa sensível, o
essencial da percepção visual de tratamento da informação
que, como todos os processos cerebrais, está mais próximo de
modelos informáticos ou cibernéticos do que de modelos
mecânicos ou ópticos” (AUMONT, 2005, p. 22).
O que o modelo informático ou cibernético, sugerido por Aumont (2005),
confere ao olhar, é justamente uma conformação sistêmica articulada com o corpo.
As dinâmicas tecnológicas exigem do sujeito uma experiência maquínica que
reajusta a experiência singular e não podem ser encaradas como um estorvo.
Simondon (1958) defendeu que as tecnologias são fruto da produção humana e por
isso não poderiam ser nocivas à sociedade a partir da ideia de impacto tecnológico.
“A oposição entre técnica, homem e cultura não tem fundamento” (SIMONDON,
1958, Apud LEMOS, 2004, p. 31). Seguindo nesta linha de raciocínio, Pierre Lévy
classifica como sendo falsa a sensação de impacto que as tecnologias causam na
sociedade, pois é a dinâmica da vida atual que faz com que não consigamos gerar
atividade cognitiva e perceptiva suficiente e razoável para a apreensão das
informações que nos rodeiam, e não a tecnologia em si. Vejamos:
“É inviável, mesmo para os mais iniciados, absorver a
quantidade interminável de informações gerada pela sociedade
da informação e da comunicação. Logo, tendemos a concluir
que sofremos um impacto que vem das tecnologias, ou que o
humano é contrário à tecnologia” (LISBOA, 2010, p. 20).
Essa sensação vai acompanhar a vida atual onde uma dinâmica
extremamente intensa vai exigir das pessoas uma operacionalização parecida com
a que as máquinas oferecem. O simples fato de não atender ao telefone celular
durante algumas horas, ou estar conectado e não responder à perguntas (feedback)
nas redes sociais, gera certa tensão nas relações, onde os indivíduos são cobrados
pela atividade social que não está sendo exercida. Caso não responda de maneira
rápida, poderá ser julgado e condenado. Essa pressão sobre o sujeito exige uma
velocidade maquínica como forma de rotulagem de “eficiência”.
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Logo, a experiência exercida pelo sujeito contemporâneo é tributária da
performance das máquinas e do projeto capitalista industrial atual. A sociedade
pósdigital é legatária de um pensamento sistêmico, mas também de uma
temporalidade que exercita uma velocidade mais alta na experiência de uma
maneira geral, e por conseguinte, na experiência singular no contexto dos museus.
No contexto da experiência, a imaginação terá uma função predominante na
interação dos públicos com os museus. Para o professor Juremir Machado da Silva,
todo imaginário é real e todo real é imaginário, pois o homem só existe na realidade
imaginal (SILVA, 2012). Mas o autor vacina que “o imaginário deve ser entendido
como algo mais amplo do que um conjunto de imagens. O imaginário não é um
mero álbum de fotografias mentais e nem um museu da memória individual ou
social” (SILVA, 2012, p. 9).
Gaston Bachelard (1998) dividiu em duas as forças imaginantes de nossa
mente: a formal e a material. “Acreditamos, pois, que uma doutrina filosófica da
imaginação deve antes de tudo estudar as relações da causalidade material com a
causalidade formal [...] para que um devaneio tenha prosseguimento com bastante
constância para resultar em uma obra escrita, para que não seja simplesmente a
disponibilidade de uma hora fugaz, é preciso que ele encontre sua matéria, é
preciso um elemento material que dê sua própria substância, sua própria regra, sua
poética específica” (BACHELARD, 1998, p. 04). Essa verdadeira fenomenologia da
imagem vai percorrer as proposições do autor.
“[...] na superfície do ser, nessa região em que o ser quer se
manifestar e quer se ocultar, os movimentos de fechamento e
abertura são tão numerosos, tão frequentemente investidos,
tão carregados de hesitação, que poderíamos concluir como
esta fórmula o homem é um ser entreaberto” (BACHELARD,
1993, p. 225).
Bachelard encara a fenomenologia como ferramenta que deve acolher a
imagem como “loucura experimental” a fim de ativar a imaginação. Intensificar o

exagero da imagem é uma forma de escapar aos hábitos da “redução”. “A propósito
das imagens do espaço, estamos precisamente numa região em que a redução é
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fácil, comum” (BACHELARD, 1993, p. 222). Para Bachelard, somente a
fenomenologia se antecipa à redução psicanalítica para realizar a experimentação
do ser psicológico de uma imagem.

Design de experiência de público
O design de experiência de público aplica o método de colocar o usuário
(público) no centro da abordagem de quaisquer projetos que exijam um
conhecimento mínimo acerca de um público específico. Neste contexto projetual,
para conhecer a “persona” (JUNG, 2014) se faz necessário simular sua experiência
objetivando um design que seja adaptável ao públicoalvo. Na calçada dos museus,
o design de experiência aliará a necessidade de transmitir conteúdos vinculados ao
patrimônio cultural e o conhecimento das maneiras e modos característicos que os
públicos têm na recepção destes conteúdos, envolvendo todo um leque de
elementos que configuram os processos de recepção.
Norman (1993) fez distinção entre dois tipos gerais de cognição: experiencial
e reflexiva (PREECE, 2005, p. 94). A primeira implica um estado mental no qual
percebemos e agimos, a segunda envolve pensar, comparar e tomar decisões.
Ambas são fundamentais para análises de interações entre humanos e
computadores através de interfaces, também denominadas de GUI (Interface
Gráfica do Usuário). Já Costigan (1999) identificou dois tipos de análise de design
de experiência. O primeiro tipo diz respeito à habilidade de busca e recuperação de
informações em banco de dados, e o segundo referese à capacidade de
comunicação interativa dos artefatos cibernéticos (COSTIGAN APUD FRAGOSO et
al., 2011, p. 33). No âmbito do design, os métodos de construção de interfaces estão
conjugados com as funções de sua interatividade, que envolvem a concepção e a
avaliação de designs digitais que estão contidos na premissa do design da
experiência do usuário UX. Na concepção de metodologias que englobam os
objetos digitais, temos a arquitetura da informação, prototipagem e por fim avaliação
de interfaces, como ferramentas gerenciais que funcionam como protocolos para a
efetividade e sucesso de um projeto.
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O livro “The Elements of User Experience” (GARRETT, 2003) tem sido
considerado a fonte de uma das metodologias projetuais mais utilizadas e bem
sucedidas no campo da experiência do usuário através de produtos midiáticos
digitais. O autor propôs uma teoria que define cinco camadas entre um plano
abstrato e um plano concreto. São elas: estratégia, escopo, estrutura, esqueleto,
superfície (design visual). Outra subdivisão tripartida proposta por Garrett (2003)
distingue o design de interface, o design de navegação e o design de informação.
Para o autor, o design de interface diz respeito aos elementos visíveis da interface, o
design de navegação aos modos de apresentação dos espaços de informação,
utilizando, ambos, o design de informação para efetivar a comunicação com o
usuário (LAUZER; FRAGOSO, 2011, p. 40).
A partir dos instrumentos conceituais apresentados por Garrett (2003) se
viabiliza o desenvolvimento de designs de exposições, mas também de design do
museu

em

geral

com

vistas a interação entre público e artefato/obra.

Posteriormente, temos a análise da arquitetura da informação desses aplicativos,
que encontra amparo em diversas formulações. Agner (2009) apresenta autores e
teorias ligadas ao tema das estruturas informacionais. O foco da arquitetura da
informação são as estruturas que fornecem aos usuários recursos necessários para
transformar suas necessidades em ações e para atingir seus objetivos com sucesso
(MORROGH, 2003 apud AGNER, 2009, p. 90). Uma arquitetura da informação bem
resolvida deixa os usuários a vontade para navegar e confiantes que podem retornar
de forma fácil às telas anteriores (NIELSEN, 2006, p. 172).
A arquitetura da informação é o momento em que é concebida a navegação
do usuário, e devem levar em consideração os caminhos, os percursos que os
usuários realizam durante a experiência da interação. Em termos de projeto, a
utilização de “wireflows” contribui para que o designer ou o time (equipe) visualize
com maior clareza e riqueza de detalhes os caminhos da navegação proporcionados
pela interface. Neste contexto, o mais tradicional e simples requisito para a
produção de uma boa arquitetura da informação, segundo Nielsen (2000), é a
necessidade que os projetistas têm em responder três principais questões do
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usuário: Onde estou? Onde estive? Onde posso ir? (MEMÓRIA, 2005, p. 52). A
primeira questão referese ao tempo presente, a segunda ao passado e a última ao
futuro. Ambas as perguntas partem da ideia de que a memória do usuário tem valor
mártir para a definição de qualquer projeto de interface que objetive a interação
humanocomputador. Uma arquitetura de informações pode ser estruturada de
diversas formas como em teias, hierarquias, facetas, estruturas lineares e estruturas
emergentes (KALBACH, 2009, p. 239), categorias de análise que conduzem a
concepção e avaliação de designs de experiência de público.
Depois de realizada a etapa do estudo referente à arquitetura da informação,
passase a etapa da prototipagem. Para a indicação dos requisitos de prototipagem
são utilizadas estratégias contidas no livro “Design de Interação” de Preece et al.
(2005). Os protótipos são bastante importantes por serem dispositivos que facilitam
a comunicação entre os membros da equipe. Funciona como uma boa forma de
testar praticamente tudo àquilo que estava no plano da ideia abstrata. Vejamos o
que é um protótipo:
“Um protótipo pode ser também um esboço de papel, de uma
tela ou conjunto de telas, uma “fotografia” eletrônica, uma
simulação em vídeo de uma tarefa, uma maquete
tridimensional, de papel ou cartolina, de uma estação de
trabalho completa, ou uma simples “pilha” de telas vinculadas
por hiperlinks, entre outros” (PREECE et al., 2005, p. 260).
Podemos perceber que os protótipos têm características amplas que são
estruturas simples até produtos mais elaborados. Assim, a prototipagem tem uma
hierarquização em três níveis. Protótipos de baixa fidelidade, geralmente em papel.
Protótipos de média fidelidade, como por exemplo, os “wireframes” de navegação e
os protótipos de alta fidelidade, que corresponde ao design visual ou de superfície.
Para uma prototipagem de média fidelidade será utilizado o software Axure,
disponível em http://www.axure.com/. Ainda no âmbito da prototipagem, mesmo que
a estratégia seja bastante aproximada do “Card Sorting”, os “Mockups” também
serão estudados para a elaboração da tese. “Mockups” são usados, principalmente
no estímulo a um “feedback” dos usuários no início do processo de design.
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Compreendemse os “Mockups” por "protótipos iniciais" feitos de papelão ou de
baixa fidelidade de materiais. Para fins de teste, o usuário, conduzido por um
especialista, realiza a interação com o protótipo, fornecendo um “feedback”, entre
outras questões, sobre a funcionalidade

e usabilidade do projeto básico

(INTERACTION DESIGN FOUNDATION, 2010).
Depois da análise da etapa da prototipação, passase a última etapa, o da
avaliação, que pode partir de cinco estratégias: Análise de logs; aplicação do QUIS
(Questionário de Satisfação do Utilizador da Interação); “Card Sorting”; Avaliação
heurística e testes de usabilidade focados na tarefa. Depois de profunda revisão
bibliográfica, algumas alternativas podem ser adicionadas, mas até o momento são
apenas cinco as nossas alternativas. Vejamos como funcionam tais avaliações.
O “Card Sorting” consiste em um tipo de formulação de “modelo mental” a
partir de pequenos cartões contendo palavras. O “Card Sorting” é um método de
usabilidade que objetiva levantar informações acerca de como os usuários
organizam as informações indicando as estruturas mais adequadas ao “modelo
mental” dos usuários. O “Card Sorting” pode ser utilizado na etapa de arquitetura da
informação, mas é mais adequado para a validação do projeto. Na percepção sobre
métodos de avaliação dos aplicativos dos dispositivos móveis em museus, serão
realizadas discussões com base principalmente em Kalbach (2009, p. 182), que
propõe dois métodos de design de avaliação web: Avaliação Heurística e Teste de
usabilidade focado na tarefa. A Avaliação Heurística é um método qualitativo, rápido
de conduzir, frequentemente executável em um dia ou no máximo dois. Responde a
um baixo custo de investimento e os resultados a serem obtidos são subjetivos,
requerendo um revisor experiente para a sua aplicação.
Em uma avaliação heurística, são necessárias três fases: 1 preparar; 2
executar; 3 consolidar. Na preparação, escolhemos quem irá realizar a revisão,
tornamonos familiares com as páginas chaves, determinamos os princípios da
avaliação e escolhemos um conjunto de telas, pois é impossível avaliar um portal
inteiro. Na execução, percorremos o site, focando em um princípio por vez,
tomamos nota e capturamos cópias das telas, e para cada heurística fornecemos
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notas variando de 0 a 4. Na consolidação, discutimos as descobertas com outros
revisores, recomendamos ações para resolver o problema, produzimos uma
apresentação e desenvolvemos um plano para resolver os problemas. Podemos
perceber que, na etapa 2, da execução, é indicada uma faixa de notas para a
avaliação. Essa faixa deve corresponder aos seguintes parâmetros de nota: 0 (zero)
– Nenhum problema; 1 (um) – Questões cosméticas apenas; 2 (dois) – Problemas
menores presentes para alguns usuários; 3 (três) – Problemas maiores; 4 (quatro) –
Catastrófico e nãousável para quase todos os usuários.
Depois da avaliação heurística, trabalharemos com os testes de usabilidade,
que respondem a uma demanda existente desde a grande popularização da internet
ainda no século passado.
“O surgimento de testes de usabilidade em laboratórios desde
1980 é um indicador da profunda mudança na atenção às
necessidades do usuário. Gerentes e desenvolvedores
tradicionais resistiram no início, dizendo que testes de
usabilidade era uma boa ideia, mas que as pressões de tempo
e recursos limitados impediriam de pôr em realização tais
procedimentos” (SHNEIDERMAN; PLAISANT, 2005, p. 144).
De acordo com Nielsen (2006, p. 172), um dos grandes elogios que uma
interface pode receber é quando não fazem comentários sobre a estrutura dos
testes de avaliação. Um design navegacional avaliado positivamente vai sempre
mostrar aos usuários a localização atual do percurso e das informações desejadas
pelos usuários, e as maneiras de proceder para desfrutar da interface obtendo uma
experiência positiva. Com a etapa de avaliação finalizada, passaremos a produção
de conclusões sobre os melhores instrumentos para projetar produtos midiáticos
digitais que facilitem a experiência do usuário. Para que façamos conclusões
realistas, trataremos de situar a presente pesquisa no campo científico adequado.
A singularidade da proposta em tela deve estar ancorada em uma perspectiva
de pesquisas além da bibliografia nacional. Logo, para obtermos êxito em nossa
empreitada, combinamos os modelos de estratégias de estruturação dos aplicativos
dos dispositivos móveis em museus que configuram um objeto de estudo sedutor

70

para quem pensa as intersecções entre arte, design, tecnologia e museologia. Na
ausência de uma bibliografia especialização em território nacional, passamos a
vislumbrar a produção científica internacional.
Os primeiros debates sobre a transversalidade entre o tema dos museus e a
internet ganham força a partir de 1997 em Los Angeles no “Museums and Web”,
evento anual, que em abril de 2014 completou 18 edições. As publicações dos anais
deste evento servirão de manancial teórico para a elaboração deste nosso
préprojeto de tese sobre os dispositivos móveis e o design da experiência do
usuário em Museus. Entre alguns autores que entendem necessária a aproximação
entre as novas tecnologias e os museus, estão Gerrard (1997), JonesGornil (1998),
McDonald (1992), De Mattos (2009). Outros autores, que já realizaram trabalhos
sobre Museus e tecnologia são Deloche (2001), Cunliffe; Kritou; Tudhope (2001),
Garcia (2003), Muchacho (2005), Griffiths (2003), Tota (2000), Forte & Franzoni
(1998). Estes últimos definem a interface como “um ambiente informático
caracterizado por uma estrutura hipertextual e um sistema de interface [...] que
permite a navegação [...] ou a possibilidade por parte do visitante de cumprir ações
e, portanto, de interagir com o contexto podendo também modificálo”.
A interação do visitante com o espaço, tanto em sua dimensão real quanto
em sua dimensão tecnológica, adquire uma grande importância, porque para fazer o
percurso é necessário que se reconheça a estrutura da mensagem e que se
produza a interpretação prevista por parte do receptor (GARCÍA BLANCO, 1994,
Apud MONFORT e CABRILLANA, 2005, p. 123). Para estes autores, antes do
acesso ao conteúdo o usuário precisa compreender a lógica da interação com a
interface em questão. Em suas palavras,
“En el espacio real, se tiene en cuenta el espacio, la
iluminación, el ritmo, los letreros, la asociación entre objetos y
algunos aspectos relativos al montaje escenográfico de la
exposición. Todos estos aspectos, que ya trata la museografía
tradicional, ahora tienen su proyeción en el espacio virtual, que
obliga a romper algunos de sus princípios para adecuarse a los
princípios de formato y aspectos técnicos, así como la
navegación dentro del nuevo entorno” (MONFORT e
CABRILLANA, 2005, p. 123).
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Variadas ferramentas e estratégias são utilizadas pelos museus para que haja
uma experiência plena por parte do usuário.
Usamos pictogramas para permitir aos usuários fazerem escolhas de forma
intuitiva, porque esta estratégia é uma forma eficaz de exibir conteúdo em pequenas
telas de telefones celulares. Em consideração aos utilizadores daltônicos, nós
projetamos um plano de cor acessível para a página. Para melhorar a visibilidade e
legibilidade, o plano é o de evitar usar as cores vermelho e verde, magenta, bem
como azul, e usar cores com diferenças de tonalidade. Depois de desenhar um
plano de cor que correspondia às necessidades das pessoas com daltonismo, e
também às mudanças de cor potenciais dependentes de marcas e modelos de
telefones celulares, o design foi testado pela execução de uma simulação. Para
garantir visibilidade e legibilidade ao ar livre, e para evitar que cores
complementares

se

tornassem

um

obstáculo

para a usabilidade, assim,

aumentaram as diferenças de luminosidade entre as cores (FUSHIMI, 2011).
Podemos perceber a importância dos projetos de concepção de design em
Museus que comunguem da metodologia do design responsivo (MARCOTTE, 2011).
Os projetos podem ser potencializados se produzidos para funcionarem em diversas
plataformas, partindo, como nos sugere Ethan Marcotte (2011) do first mobile. Ou
seja, do menor para o maior. Partindo do Mobile em direção às dimensões dos
tablets do mercado. Desta forma um mesmo aplicativo poderá ser utilizado tanto no
Smartphone quanto no Tablet, tendo assim mais abrangência e ampliando as
possibilidades de acesso às informações desejadas pelos usuários.
Jenkins (2011) alerta para a não existência de uma, mas sim, de várias
“caixas pretas”. Ou seja, sistemas fechados e complexos, na qual a estrutura interna
é desconhecida ou não é levada em consideração em sua análise. Limitase, assim,
a medidas das relações de entrada e saída. Atualmente com a disputa
mercadológica entre grandes corporações de tecnologia, existe uma divergência
entre hardwares, que pode ser resolvida por meio da produção de designs
responsivos (MARCOTTE, 2011). A convergência que ocorre é entre conteúdos e
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não entre dispositivos, pois para acessar o mesmo conteúdo em situações e locais
diferentes, precisase de plataformas diferentes e comportamentos diferentes.
Jenkins (2011) afirma que “a convergência ocorre dentro do cérebro de
consumidores individuais e em suas interações sociais com os outros”, negando que
esse processo seja apenas maquínico.
A partir da perspectiva de identificação da atividade física e mental que os
públicos realizam na interação com os museus, dos conceitos de interfaces físicas,
perceptivas e cognitivas, e da ideia de fadiga museal, podemos analisar a
experiência de público em exposições museais. Para que o objeto digital, seja ele
comunicativo ou artístico seja ativado em fluxo na percepção dos públicos, se faz
necessária um mínimo de familiarização com os códigos do mundo digital. A
experiência museal dependerá de uma negociação entre interator e museu. De fato,
estamos lidando com uma questão estética e não mais só sobre uma questão
poética.
Para aqueles que ainda resistem a tecnologia de maneira mais ideológica,
aderir a este projeto pode ser algo bastante difícil se considerarmos que as crenças
de base ideológica tem pouca margem de negociação na mentes das pessoas. Um
estudo sobre teoria deontológica publicado em 2012 colocou a prova certos valores
sagrados para pessoas que, mesmo recebendo ofertas valiosas para “negociar” tais
valores, não se submeteram ao custo benefício funcional que a pesquisa propunha.
A teoria deontológica sugere que valores sagrados são processados baseados no
que é certo e no que é errado, independente dos resultados. Já a teoria utilitarista
sugere que eles são processados baseados no custo benefício de resultados
potenciais. Por conta da pouca noção do como funciona a representação neural e o
processamento de valores sagrados é que a pesquisa se desenvolveu. Os valores
sagrados afetam o comportamento através do retrieval e do processamento de
regras deontológicas e não através da avaliação utilitarista do custo benefício.
(BERNS et. al., 2012). “A posição da arte foi abalada pela nova forma de meio
social. O artista exprime o mundo onde vive, e se o público está atrasado em
relação a ele, é ao público que é preciso acelerar” (MOLES, 1973, p. 150).
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“A autenticidade não está mais ligada ao objeto (de arte), mas
à relação que se estabelece entre o indivíduo receptor e o
objeto – é uma autenticidade de situação. Há situações de
arte autênticas e situações inautênticas: o cartão postal será
autêntico para o aficionado que contemple amorosamente, o
quadro será eventualmente autêntico para a vítima da
‘alienação turística’ que o contempla porque ele está no
programa de sua visita à cidade. A autenticidade de situação
que substitui a autenticidade do objeto é, portanto, uma
atitude particular de um indivíduo em face de uma coisa,
atitude essa caracterizada pela ausência de alienação cultural
por parte daquele indivíduo” (MOLES, 1973, p. 152).
No contexto da museologia em geral, e ao longo da história dos museus, o
objeto gozou de prioridade. Com a forte e crescente presença das tecnologias
digitais e toda sorte de ferramentas interativas complementares, o objeto perdeu seu
posto de fonte única das mensagens, para, mesmo que mantenha seu princípio
ativo de ser o fiel depositário de uma “carreira museal” (explicaremos no tópico 1.3),
ganhar o auxílio de instrumentos sensoriais que se referem aos objetos, mas não
necessitam exclusivamente deles para o cumprimento da missão museal. No
contexto específico dos museus de arte, “com a invasão da sociedade pela
máquina, volta, portanto, o artista a encontrar a sua liberdade. Anexa essa invasão
em proveito próprio, e assim aumenta o seu poder, mas vêse obrigado a
aprenderlhe a linguagem” (MOLES, 1973, p. 178). Isso evidencia a necessidade de
uma instrumentalização tecnológica, ou maquínica, conforme o termo usado por
Moles (1973), por parte dos artistas, mas também por parte dos museus em geral.
Hoje em dia, a experiência vivenciada nos processos de interação com o
patrimônio cultural ocorre de maneira cada vez mais tangenciada pelos dispositivos
tecnológicos. Como resposta a isto, os museus e seus assemelhados lançam mão
da aplicação de técnicas orientadas aos públicos como é o caso do design de
experiência de público, que trabalhamos neste primeiro tópico deste primeiro
capítulo. Neste contexto, podemos dizer que os museus estão se tornando cada vez
mais locais de experiência, atividade esta que na era tecnológica é ajustada pelas
técnicas do design que priorizam o público no escopo de seus projetos. Essa
característica experiencial dos museus tecnológicos gera uma “experiência singular”

74

que é permeada por dispositivos, interfaces e convergências, como veremos no
próximo tópico, na efetivação da missão museal das instituições. A triangulação
entre as noções de experiência, design e público, corrobora para a obtenção de
êxito dos objetivos dos museus. Este é um novo contexto que dá sinais de
mudanças operadas na ontologia dos museus, que agora é mais orientado ao
público do que aos objetos.
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1.2 DISPOSITIVOS, INTERFACES E CONVERGÊNCIAS

A experiência do mundo contemporâneo tem variados níveis que qualificam
os fenômenos da vivência humana. Contudo, são as práticas coletivas que
expressam as convergências de uma sociedade interconectadas por dispositivos
fixos, móveis, informacionais e interativos. A congruência entre dispositivos,
interfaces e convergências, comprime camadas tecnológicas sensíveis junto às
camadas de sensibilidade já existentes. A cibercultura é o resultado das práticas
sociais possíveis a partir de tais compressões.
Se analisarmos a aproximação das tecnologias com a sociedade de
consumo, veremos uma primeira convergência em relação ao mundo das interfaces
digitais com a inauguração de um mercado de bens de consumo tecnológicos, junto
a um mercado de serviços, que significou um engendramento profundo na
sociedade de consumo a partir, principalmente da década de 1990, com a super
popularização dos computadores pessoais. Isso significou uma frutífera relação
entre o mercado de tecnologias digitais e a sociedade de consumo que já vinha
domesticando a sociedade a explorar o gatilho do consumo, dentre outras questões,
para o ilusório equacionamento de suas carências, desejos e angústias, sob a
máscara da felicidade pelo acesso às tecnologias.
Com um novo setor em crescimento, as empresas estabelecidas iniciaram
uma verdadeira corrida mercadológica entorno da produção de hardwares e
softwares que tinham como princípio diferenciaremse umas das outras através de
uma divergência, mas unidas de maneira convergente no expediente de empregar
com primazia uma categórica obsolescência programada em seus produtos. Nascia
um mercado ideal para a sociedade de consumo onde os dispositivos tecnológicos
digitais, representavam a agregação de “status quo” tecnológico através de
categorias como inovação. De início, o computador foi vendido como um requisito
mínimo para o acesso de um novo mundo. Hoje, depois de inventada a necessidade
da tecnologia digital, convergimos em torno da ideia de que longe das mesmas, a
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vida estaria acabada. Uma segunda fase da cibercultura desterritorializou os
dispositivos e as interfaces, criando uma nova convergência, efetivada socialmente
a partir de usos tecnológicos não mais fixos. Para entender esse contexto,
abordamos separadamente os temas: dispositivo, interface, convergência.

Dispositivos
Os dispositivos físicos de comunicação, enquanto aparelhos tecnológicos
contendo aplicativos de toda ordem, onde as interfaces digitais funcionam,
alcançaram uma popularização extraordinária, e hoje, é bem reduzido o número de
pessoas que não faz o uso destes dispositivos de comunicação, como o aparelho
celular, para dar o exemplo mais usual. Contudo, uma discussão que trate de
“dispositivos”, não pode fechar os olhos para a noção de dispositivo presente em
Michel Foucault (1988), onde “toda a forma é um composto de relacionamentos de
forças” (DELEUZE, 1987, p. 167). A descrição que Deleuze faz do miolo do
pensamento de Foucault tenciona por uma abordagem que seja baseada no
entendimento de uma conjuntura política, da qual agentes utilizam instrumentos
para gerar resultados. Para Foucault, o discurso é um dispositivo, por exemplo, que
é formatado pelas tensões de poder de uma determinada sociedade. “No
dispositivo, entendido por Foucault, não contam as ações individualizadas dos
sujeitos envolvidos, mas sim as ações relacionadas e os resultados do conjunto”
(KLEIN, 2007, p. 217). Não que o sujeito não tenha suas singularidades. O fato é
que a ação individual é fruto de convergências coletivas e contratos sociais. Segue
ele, “assim, as ações sociais não podem ser compreendidas como dos indivíduos,
mas sim dos dispositivos, onde um qual opera uma parte do conjunto de ações que
o constituem” (KLEIN, 2007, p. 217). Evidentemente que as ações individuais
constroem os dispositivos. Deleuze (1999) identifica três eixos da abordagem de
Foucault.
Então, atacamos o conceito de dispositivo por duas vias: a primeira vinculada
a ideia foucaultiana e a segunda pela ideia de um aparelho de comunicação, uma
ferramenta midiática. Para essa última, “o dispositivo aparece como um lugar das
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interações entre os três universos: uma tecnologia; um sistema de relações sociais;
um sistema de representações” (KLEIN, 2007, p. 217), conforme os estudos de
Daniel Peraya. Outro autor que considera os dispositivos de comunicação em seus
estudos é Charaudeau (2006). Convencionouse chamar de “devices” (dispositivos)
os aparelhos de comunicação pessoal. Eles são largamente utilizados nos museus
como forma de articular a relação entre público e objetos. Muitas vezes os próprios
dispositivos contêm os objetos (digitais) os quais são o eixo de relacionamento dos
públicos do patrimônio cultural.
A distinção entre os termos “artefatos digitais” e “objetos digitais” é útil, na
visão de Harvey (2005), para entender as razões pelas quais os materiais digitais
são difíceis de preservar. O artefato digital é o meio de armazenamento físico, além
do fluxo de bits gravado nele. O objeto digital é mais do que isso: é o fluxo de bits, e
todo o restante é necessário para entender o fluxo de bits. Por exemplo, é provável
que um objeto digital inclua informações sobre o formato dos dados preservados no
fluxo de bits (HARVEY, 2005, p. 46). O material que a indústria informática mais
utiliza na fabricação do chassi dos computadores é o termoplástico ABS que resulta
da mescla entre Acrilonitrila, Butadieno e Estireno. A Acrilonitrila determina a
resistência térmica e química; O Butadieno determina o impacto e alongamento; o
Estireno determina o brilho, a mobilidade e a rigidez dos materiais. O Polipropileno
também é agregado na composição dos chassis. Ele tem menos tenacidade e
brilho. O Policloreto de polivinila (vinil) e o Poliacrilonitrila (fibra de carbono e
acrílicos) responsável pelo efeito blackpiano. A identificação da materialidade dos
computadores pode nos ajudar a preservar sua integridade física e se possível
prolongar sua vida útil.
Com o advento dos dispositivos digitais, observouse a pulverização
generalizada dos pólos da emissão das informações, possíveis graças às redes de
fluxos geradas pelo advento da internet, tão bem abordadas por André Lemos,
depositou nos dispositivos, a sua melhor e mais eficiente ferramenta. Além de criar
dispositivos específicos para a emissão de informações pessoais no processo de
todos para todos, dispositivos com conceitos consagrados, foram “hibridizados”,
para também eles, serem mais pontos de conexão. Contudo, um dispositivo que
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percorreu vários anos consagrando o seu uso para um determinado fim, como é o
caso da televisão, enfrenta dificuldade na implementação de projetos que lhe
imponha um uso diferente. Isso ocorre, pois existe um choque entre a noção de
dispositivo foucaultiano e a noção de dispositivo tecnológico.
“Tendo perdido o controle sobre a tela durante a era da
televisão, estamos começando a recuperar o controle com o
computador. ‘Screenagers’ é um termo cunhado por Douglas
Rushkoff, que tem como modelo a conhecida categoria dos
‘teenagers’. Os screenagers são meninos e meninas que estão
usando a televisão como um meio interativo; eles ‘brincam de
televisão’ com videogames, com a internet, CDROMs, e assim
por diante. Eles sabem controlar a tela, ao passo que seus pais
se satisfizeram em apenas olhar para a ela” (KERCKHOVE,
2003, p. 18).
O exemplo dado por Kerckhove, da interação para usos diversos que novas
gerações têm se lançado em relação ao dispositivo “televisão”, ajuda a
compreendermos como os jovens de hoje estão concebendo os dispositivos: cada
vez mais híbridos. No entanto, não podemos esquecer que a televisão, mas
principalmente, a programação da televisão, tem um DNA ancorado na realização
de produtos de entretenimento fechados de discurso vertical e sem interação.
Agora, gostaria de voltar à epígrafe da tese. Creio que a mensagem exarada
na mesma traduz a ideia de dois pensadores, um do século 20 e outro do século 21,
que sintetizam pensamentos reveladores de ideais temporais de mundo.
Lembremos: Frank Lloyd Wright disse em 1930 que a equação para século 20 seria
a triangulação entre máquinas, materiais e pessoas. E Peter Weibel disse em 2011
que a equação para o século 21 seria a triangulação entre meios, dados e pessoas.
A segunda parte do livro “Understand Media: The Extensions of Man” de Marshall
McLuhan é estruturado a partir de tópicos que versa sobre cada meio de
comunicação: a palavra falada, a palavra escrita, a televisão, o rádio, a máquina de
escrever, o cinema, e outros. O autor deu uma das grandes contribuições para a
comunicação social quando da sua abordagem centrada na ideia de que o meio é a
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mensagem. “O meio é a mensagem, porque é o meio que configura e controla a
proporção e a forma das ações e associações humanas” (MCLUHAN, 1964, p. 23).
No início da interatividade exógena, as interfaces, artísticas ou patrimoniais,
traziam consigo uma “conversação” entre objeto digital e sujeito interator:
“A interatividade trazia para a imagem uma dimensão
totalmente nova: a capacidade de dialogar, de conversar
(falavase igualmente de ‘um modo de conversação’) mais ou
menos sutilmente, com aquele que a criava no próprio decorrer
de sua realização” (COUCHOT; TRAMUS & BRET, 2003, p.
28).
Uma abordagem de cunho crítico fora feita por Kerckhove (2003) onde o
autor analisa as interfaces do corpo, da mente e do mundo, defendendo que as
mídias editam o ambiente, e, por conseguinte, também os seus usuários. As mídias,
diz

ele,

“funcionam

como

interfaces

entre

linguagem,

corpo

e

mundo”

(KERCKHOVE, 2003, p. 16) e com base nas características próprias de cada
mediação, temse um tipo de lógica que é estimulada e catequizada em seus
usuários que convergem num sentido coletivo para partilharem de uma experiência
a partir do uso de um dispositivo.
Se pegarmos como exemplo a televisão, veremos que existe uma lógica de
uma narrativa endógena que cria no espectador uma inércia natural para uma
melhor absorção dos conteúdos e de suas mensagens, pois, este dispositivo não
fora concebido, primeiramente, enquanto um dispositivo interativo. Mesmo que o
mercado tenha tentado em última instância agregar características interativas nos
aparelhos televisores, existe um DNA fisiológico nesse dispositivo que o define e
igualmente, define também o usuário. Ao sentar na frente da televisão, estamos
mais aptos a sermos conduzidos pelas narrativas. A transmissão de um jogo de
futebol, ou de um filme, por exemplo, que duram aproximadamente umas 2 horas
cada um, são momentos onde o sujeito, que foi aculturado pelo dispositivo
“televisão”, apenas recebe informações em uma dinâmica ajustada para este fim:
televisão emite conteúdos e os sujeitos recebem esses conteúdos.
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No âmbito dos estudos em comunicação social é tradicional a abordagem
crítica da escola de Frankfurt que diz que as mídias fazem um “agendamento” da
sociedade. O que os teóricos dessa escola tomavam como exemplo, era o
agendamento temático da política, por exemplo. Numa análise mais técnica das
mídias, podemos fazer a mesma afirmação, mas o efeito não é tão somente uma
pauta, mas um tipo de lógica de pensar, sendo, desta forma, um “agendamento”
muito mais determinista e profundo. Kerckhove pondera: “uma das questões que
devem ser examinadas é quanto tempo passamos na frente das mídias, quais são
os efeitos das telas de TV, do computador, do vídeo, do “palmtop” e dos telefones
celulares

em

relação

ao

modo

como

vivemos,

sentimos

e

pensamos”

(KERCKHOVE, 2003, p. 15). Por mais que uma pessoa possa aplicar filtros
perceptivos e problematizar as mensagens emitidas pela televisão, a lógica
endógena desse dispositivo, estabelecida ao longo dos tempos, se faz eficaz em
seus pormenores.
Existe um legado de uso deixado por cada dispositivo utilizado por cada
grupo social. Com a internet o grande legado é a formação de um pensamento
sistêmico em massa, possível graças às tecnologias de interação. Fiador desta
ideia, o artista Milton Sogabe, tem insistido na ideia de que, é chegada uma era
pósdigital, onde o mais importante legado deixado pela era digital, é o pensamento
sistêmico, e não necessariamente os dispositivos tecnológicos de mediação.
A configuração dos dispositivos em combinação com a gênese performática
das obras de arte tecnológica tiveram um processo ao longo de sua implementação,
o que fez debruçarmonos sobre esse tema, em artigo recente. Ao analisarmos as
maneiras com as quais as exposições dos museus vinham utilizando os dispositivos
tecnológicos, observamos três diferenças fundamentais que classificamos como
sendo dispositivos para usos contextuais, complementares e constituintes (ROCHA
& LISBOA, 2017). Nosso olhar, lançado sobre os dispositivos, identificou: 1. como
elemento contextual, que antecede a obraartefato; 2. como elemento complementar
que se justapõe a obraartefato; 3. como elemento constituinte da obraartefato
(ROCHA & LISBOA, 2017, p. 917).
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Interface
Passando ao exercício de concepção de interface, citamos primeiramente
Royo (2008), que entende a interface como uma superfície que divide máquina e
usuário. Já para Levy (1999), interface é uma porta onde ocorre uma comunicação.
Johnson (2001) sugere que a interface é um “software que dá forma à interação
entre usuário e computador [...] atua como uma espécie de tradutor, mediando entre
as duas partes, tornando uma sensível para a outra”. Para Manovich (2001),
interface é uma “esponja” onde o nível gráfico, de navegação e de interação
corrobora para a criação de novos paradigmas, que segundo o autor, não devem
utilizar as metáforas da visualidade clássica moderna, mas, sim, criar as suas
próprias metáforas. “A maior parte do vocabulário hightech de hoje deriva dessa
arrancada inicial: ciberespaço, surfar, navegar, rede, desktop, janelas, arrastar,
soltar, apontarclicar” (JOHNSON, 2001, p. 24).
Rocha (2016) aborda a temática das interfaces propondo, com respeito às
demais conceituações, uma taxionomia distribuída entre interfaces físicas, interfaces
perceptivas e interfaces cognitivas. Fleischmann & Strauss (2014, p. 172) informam
que “Laurel (1991) em seu livro ‘Computers as Theater’, compara a tela do
computador com um palco que coloca o usuário no centro da ação”.
“Em seu sentido mais simples, a palavra [interface] se refere a
softwares que dão forma à interação entre usuário e
computador. A interface atua como uma espécie de tradutor,
mediando entre as duas partes, tornando uma sensível para a
outra. Em outras palavras, a relação governada pela interface
é uma relação semântica, caracterizada por significado e
expressão, não por força física. Os computadores digitais são
‘máquinas literárias’, como os chama o guru do hipertexto Ted
Nelson” (JOHNSON, 2001, p. 17).
Vemos em Johnson (2001), uma tendência a compreender a interface a partir
do aparelho psíquico e não dos contatos físicos que o homem estabelece com a
máquina. “A ruptura tecnológica decisiva reside antes na ideia do computador como
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um sistema simbólico, uma máquina que lida com representações e sinais e não
como a causaefeito mecânica do descaroçador de algodão ou do automóvel.”
(JOHNSON, 2001, p. 17). Contudo, cabe destacar as interfaces computacionais da
categoria físicas, evidenciadas por Rocha (2016), como sendo “o dispêndio de
energia em deslocamentos pontuais, em superfícies tangíveis de elementos das
interfaces, como o que ocorre nos acionamentos do mouse” (ROCHA, 2016, p.
545).
“Já podemos ver os primeiros movimentos dessa nova forma
em designs recentes de interface que foram além da metáfora
bidimensional do desktop para chegar a ambientes digitais
mais imersivos: praças, shoppings centers, assistentes
pessoais, salas de estar. À medida que a infosfera continuar
crescendo exponencialmente, metáforas usadas para
descrevêla crescerão também, tanto em escala quanto em
complexidade. A ágora do século XX pode perfeitamente se
deslocar para o ciberespaço, mas não irá muito longe sem
arquitetos de interface que desenhem os projetos” (JOHNSON,
2001, p. 20).
Kerckhove (2003) considera que “as mídias funcionam como interfaces entre
linguagem, corpo e mundo. Elas posicionam a linguagem e o pensamento dentro e
fora do corpo” (KERCKHOVE, 2003, p. 16). Contribuindo para a proliferação de um
mundo com diversas interfaces que pululam a vida contemporânea. Encontramos
outros conceitos de interfaces, como é o caso das interfaces gestuais em
Billinghurst & Buxton (2011), arquitetos de interface da Microsoft.
“Um gesto é um movimento do corpo que contém informações.
Acenar adeus é um gesto. Pressionar uma tecla em um teclado
não é um gesto porque o movimento de um dedo pressionando
uma tecla não é observado tampouco significativo. Tudo o que
importa é qual tecla foi pressionada” (KURTENBACH &
HULTEEN, 1990, apud BILLINGHURST & BUXTON, 2011, p.
14.1).
A

NUI

(Interface

Natural

do

Usuário)

é

uma

interface

invisível,

diferenciandose das demais interfaces computacionais, pois não exige dispositivos
periféricos de controle como mouse e teclado, na interação humanotecnologia. O
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termo “natural” diz respeito à maneira como os usuários realizam as operações de
ativação de funções da interface. Wigdor & Wixon (2011) concebem um axioma
estrutural básico para a criação de uma NUI (interface natural do usuário).

Figura 01: Framework para a criação de NUI  Interface Natural do Usuário
Fonte: Wigdor & Wixon (2011)

Para colocar em prática um projeto que utilize Interação gestual, se faz
necessária a aplicação de metodologias que deem suporte às necessidades do
designer, que precisa seguir um roteiro objetivo na concepção de um produto. No
que diz respeito a criação de uma NUI, temos a utilização de estratégias já
conhecidas por profissionais do campo das artes visuais animadas. Saffer (2008)
concebe uma “Interação Gestual” a partir de protótipos que contam com
“storyboards”. No contexto das aplicações em que utilizam a captura do ambiente
para assim utilizar o espaço a partir de diversas ferramentas, temos o Kinect sendo
apontado como um dispositivo eficaz, barato e se boa qualidade de resolução de
imagem.
“O sensor de profundidade Kinect [...], desenvolvido pela
Microsoft para aplicações de entretenimento para a consola
Xbox 360, acabou por ser amplamente adotado para
aplicações em robótica. O sensor tem a capacidade de
capturar uma imagem Red, Green and Blue (RGB), um sensor
de profundidade que permite obter uma representação a três
dimensões do ambiente que o rodeia, e um microfone para a
captura de voz” (CUNHA; PEDROSA; CRUZ, 2013, p. 185).
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Existem camadas de interação com uma distinção importante entre uma
interatividade endógena e exógena. Couchot; Tramus & Bret (2003) teorizam sobre
a existência de duas interatividades com características distintas no ordenamento
conceitual do contexto das práticas artísticas de base tecnológica. Vejamos:
“À interatividade exógena que se estabelecia entre o
espectador e a imagem, acrescentase a interatividade
endógena que regula o diálogo dos objetos virtuais entre eles,
quer sejam bi ou tridimensionais, abstratos ou de aparência
realista. [...] Foi assim que os objetos virtuais tornaramse
‘atores’ capazes de se comportar não mais como ‘coisas’,
como formas e propriedades imutáveis, mas como espécies de
seres artificiais mais ou menos sensíveis, mais ou menos
vivos, mais ou menos autônomos, até mesmo, mais ou menos
inteligentes” (COUCHOT; TRAMUS; BRET, 2003, p. 289).
Assim, a interatividade endógena citada pelos autores, diz respeito aos
objetos digitais que promovem relacionamento dos objetos virtuais, reais ou
imaginários, apenas entre si. Já a interatividade exógena, constituise na relação
entre sujeito e objeto digital. A categorização dos tipos de interatividade é realizada
aqui como exercício de organização dos modos de uso das interfaces, o que cumpre
com dois papéis fundamentais: o primeiro diz respeito ao entendimento da relação
humanointerface. O segundo referese ao subsídio aplicável ao design de
experiência de público quando da solução para projetos que contenham interfaces
tecnológicas. E o design de interfaces, como foi enfatizado anteriormente, não se
trata de um serviço de mero tratamento técnico das tecnologias, mas, sobretudo, de
um tratamento psicológico, simbólico e representativo. Como forma de finalizar a
nossa abordagem acerca das concepções de interface, cremos ser prudente o
entendimento de que a interface não corresponde tão somente à articulação em um
modo geral entre dois ou mais elementos. Essa noção seria muito ampla, pelo
menos para os fins de nossa análise, podendo acarretar em uma não objetividade, o
que seria indesejado para o estudo das práticas tecnológicas contemporâneas no
âmbito dos museus.
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Convergência
A sociedade só é viabilizada a partir de convergências, que consistem em
combinações e acordos em torno das práticas coletivas. A cultura parte da ideia de
que hábitos se consolidam e rotinas se estabelecem. E isso só é possível através
dos acordos sociais, ou seja, convergências. Assim, contratos sociais são
estabelecidos para que a vida seja possível. Mas é com o meio de comunicação que
todas estas tramas vão encontrar pólos organizacionais das mentes e dos seus
desejos. Na fase cibernética a convergência vai necessitar intensamente da
participação de todos, na alimentação, fluxo e contundência das mensagens.
Contudo, Henry Jenkins, em “A cultura da convergência” (2007), vai
estabelecer uma impressão não tão tecnológica quando muitos pensam ser os
processos de convergência ocorridos na contemporaneidade. “Meu argumento aqui
será contra a ideia de que a convergência deve ser compreendida principalmente
como um processo tecnológico que une múltiplas funções dentro dos meus
aparelhos” (JENKINS, 2007, p. 29). Essa ideia nega profundamente a ideia de que a
convergência necessita apenas dos dispositivos, até mesmo porque, muito antes da
existência de dispositivos tecnológicos, já existiam as convergências. Ela era
realizada pelas linguagens, verbais e visuais a partir da grande convergência do
alfabeto e das línguas nacionais. “A convergência não ocorre por meio de
aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro
dos cérebros de consumidores individuais e sem suas interações sociais com
outros” (JENKINS, 2007, p. 30), sustenta ele.
De outro prisma, talvez seja verídica, em algum grau, a constatação da
existência de certa divergência tecnológica. Vejamos que o tema da segunda edição
do evento “Emoção Art.ficial” (2004), foi exatamente: “divergências tecnológicas”. É
sintomático que numa euforia do discurso da convergência, um evento de arte
aponte para a direção contrária.
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Se sem a convergência a vida social seria inviável, quiçá a vida cibernética
que depende de ações coordenadas na interface do usuário. Gosto do exemplo dos
links azuis, que hoje já foram superados, mas que no início do hipertexto eram
portas de acesso a mundos distintos e complementares do texto. Com isso,
notamos que a convergência é uma importante expressão da vida social da
cibercultura.
A publicação de “Cultura da convergência” (Henry Jenkins) e “Cultura da
interface” (Steven Johnson) ganhou, em 2014, a complementação da publicação
“Cultura da Conexão”, dando um novo vigor ao debate sobre a relação interativa a
partir de dispositivos, que agora são complementados pela ideia de que estar
conectado é a vibração de nosso tempo tecnológico. Outrossim, os dispositivos e as
interfaces só são possíveis quando existem convergência em torno de si. Nenhuma
convergência vai emergir de linguagens diversas, por isso que antecipamos a
abordagem sobre dispositivos e interfaces, para, só depois, abordar o tema da
convergência.
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1.3 MUSEOLOGIA: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS

Neste tópico conceituamos museu e museologia, bem como sua recíproca
relação de retroalimentação. As caracterizações discutidas aqui servem de suporte
teórico para a análise das práticas patrimoniais que museus e outras instituições
vêm desenvolvendo no campo da ação museal, a partir da sua cadeia operatória, de
aplicação de pensamentos museológicos e de processos museais. Veremos
algumas das principais questões colocadas ao campo da museologia, citando
autores e fatos, principalmente: o Fato Museal, como matriz de pensamentos, e os
pensamentos museológicos, como tipicidades de abordagens. As questões
conceituais levantadas aqui servirão de parâmetros para a análise dos capítulos
subsequentes, envolvendo o Fato Museal, as práticas patrimoniais, os processos de
musealização e sua cadeia operatória e a propositura de ontologia alicerçada no
conceito de Museu 4.0.
No contexto dos museus e da museologia, Duarte Cândido (2013) parte da
hipótese de que exista mais movimento da prática à teoria devido à museologia não
ser utilizada com a mesma ênfase de utilização dos museus. Contudo, as teorias e
metodologias museológicas, a partir do advento das tecnologias e dos canais de
acesso que a internet proporciona, estão mais disponíveis, precipitando um maior
número de museus que instauram a museologia nas suas práticas museais.
Antigamente, a atividade dos museus estava reduzida a “cuidar, arrumar e manter
aberto um espaço que abriga uma coleção” (DUARTE CÂNDIDO, 2013, p. 45). Os
expedientes que os museus desempenhavam em seu período prémuseologia ainda
não tinham sido elaboradas a partir das prerrogativas museológicas, como os
processos de musealização, curadorias e cadeia operatória museológica.
Desde a década de 1970 que o museu tem, em seu estatuto básico, a matriz
de cinco funções fundamentais: colecionar, conservar, estudar, interpretar e expor.
Poulot (2013) vai descrever a passagem de uma concepção onde o museu é um
depósito de objetos, para uma concepção onde o museu é um espaço de exposição
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de objetos (MACHADO JR., 2015, p. 290). Essa passagem significou uma transição
importante: os objetos e um regime poético deixaram de ser o foco da atenção, para
que os públicos e um regime estético viessem a ganhar preponderância.
Com a reorientação dos museus, enfatizando seu foco nos públicos, ganha
vigor a necessidade de incorporação de um caráter pedagógico aos museus a partir
principalmente do século XX, quando foram intensificados os discursos museais
através da mediação entre instituição e público. Neste momento o olhar da
audiência começou a receber o auxílio de recursos humanos, técnicos e
tecnológicos que envolveram todo o campo na busca por estimular a educação
patrimonial, onde os governos passaram a investir de forma mais profunda em
políticas de fomento.
“Já nos Estados Unidos, o Congresso aprovou, em 1846, o
recebimento de uma doação de aproximadamente US$ 1
milhão e meio que seria destinado à criação de um museu de
caráter, segundo descrição da época, realmente pedagógico.
Desta forma, desenvolvese a proposta do Educational
Museum, que estaria associado a bibliotecas e laboratórios,
servindo como uma extensão do ensino primário ao
universitário” (MACHADO JR., 2015, p. 292).
Assim, a educação patrimonial, que corrobora com os processos de interação
entre os públicos e os museus instaurando maior complexidade a esta relação, foi
sendo estimulada paulatinamente até atingir o status de ser um dos pilares da ação
dos museus. Se por um lado os processos de mediação são salutares ao ofertar aos
públicos mais informações sobre os conteúdos abordados pelos museus, por outro
lado, podem ser vetores doutrinadores sobre uma determinada significação
proposta pela instituição que não abre espaço ao contraditório. Por este motivo que
são tão importantes as narrativas que desempenhem o papel de se abrir ao
contraditório e apresentar diversas opiniões sobre um mesmo fato na obtenção da
complexidade que está no âmago da ontologia dos museus de hoje, como veremos
no capítulo 5.
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Contudo, a principal vertente teórica utilizada pela atividade intelectual
museológica brasileira é a do Fato Museal, elaborada por Waldisa Russio Guarnieri
em 1981. O Fato Museal tem sido a ferramenta teórica que os pensadores
brasileiros têm se utilizado para realizar suas análises e isso fica evidenciado em
“As ondas do pensamento museológico”, de Manuelina Duarte Cândido. Em 2008,
Mário Chagas “apresentou as quatro tendências do pensamento museológico
internacional de Van Mensch, associandoas a tendências gerais do pensamento
científico” (DUARTE CÂNDIDO, 2013, p. 46). Positivista: estudo de finalidade e
organização dos museus; funcionalista: estudo da implementação e integração das
atividades dos museus com vistas à preservação e uso da herança cultural e
natural; fenomenológica: estudo dos objetos museológicos (cultura material) e de
musealidade  informação contida nos objetos museológicos e seu processo de
emissão; sociológica: estudo de uma relação específica entre homem e realidade.
Waldisa Russio Guarnieri definiu o conceito de Fato Museal como a atividade
triangular onde homem interage com objeto em um cenário (1990). No entanto, a
partir da nova museologia e sociomuseologia, a matriz do Fato Museal se viu
pressionada a transformarse em uma atividade onde a sociedade e o patrimônio
interagem em um território. Essa ampliação abarcou a implosão da ideia de que
obras de arte e o patrimônio cultural estariam apenas em locais específicos. A
Museologia Social foi o dispositivo que pressionou por mudanças conceituais desta
natureza. Vejamos uma primeira síntese do diagrama do Fato Museal:

Figura 02: Diagrama do Fato Museal
Fonte: Waldisa Russio Guarnieri [design nosso].
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Compreendendo que estes três elementos se retroalimentam, identificamos o
homem/sociedade como àquele que faz o uso de sua capacidade cognitiva para
assimilar e interpretar o mundo a sua volta, onde imagens de toda ordem
representam identidades e transmitem mensagens. O sujeito utiliza, muitas vezes,
dispositivos tecnológicos interativos em sua interação com o patrimônio, seja ele
pertencente aos museus, seja ele concebido como patrimônio territorial. Essa
interação eleva o sujeito a “público”, mas também pode ser reconhecido como um
sujeito interator, pois é por intermédios de sua visada, que os museus são ativados
enquanto tais. Outrossim, o sujeito também deve ser entendido mais amplamente
como o conjunto da “sociedade”. Logo, duas tarefas serão importantes: a
observância da experiência de público na interação com o patrimônio cultural
inserido nos museus, mas também de uma análise mais sociológica e antropológica
da interação da sociedade com o patrimônio cultural que nem sempre está nos
museus.
O objeto/conteúdo são os elementos da cultura material, mas também as
imaterialidades e as digitalidades dos produtos tecnológicos. Aqui não estamos
falando apenas de materialidade, mas do objeto enquanto elemento que vai ser
germinado a partir da ritualidades e saberes imateriais, mas também dos produtos
virtuais, como o caso de games e softwares de toda sorte.
Nesse contexto, o cenário/território parte da dimensão espacial do museu,
mas tem uma dimensão ampla, a partir da concepção de que o território é o
ambiente da relação do homem/sociedade com o objeto/patrimônio. De maneira
contínua, a quantidade de museus tem aumentado bastante nos últimos anos, no
Brasil e no Mundo, e esse crescimento demonstra uma pressão social por
ampliação das instituições que cumpram com a missão museal de preservar a
memória das e para as sociedades.
Existe um pensamento museológico ligado estreitamente a filosofia que
corresponde ao entendimento de que os museus geram uma polissemia de sentidos
no que se refere a representação da realidade. Nessa perspectiva o caminho
apresentado por Tereza Scheiner é o de imaginar a museologia pela via filosófica.
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“Especial importância é conferida, aqui, à possibilidade de
percepção do Museu pela Filosofia, através da qual tornouse
possível entender que o campo de atuação do Museu não é a
sociedade, o homem, ou a cultura, mas o Real em
complexidade e multiplicidade – o que implica no
reconhecimento de uma dimensão ontológica do Museu jamais
antes imaginada; É também pela filosofia que se torna possível
estudar as relações entre o Museu e o Homem, na dimensão
dos sistemas específicos de pensamento” (SCHEINER, 1999,
p. 161).
Scheiner (1999) sugere pensar o museu a partir de uma perspectiva
fenomênica onde é viável a diversidade de representações, formatos e métodos. O
Museu enquanto plural e diverso, identificando o Real complexo como paradigma de
sua existência e a constatação de que o Museu precisa ser estudado a partir do
prisma da impermanência, do inacabado, do “em processo”. Como é descrito por
Duarte Cândido (2003), Scheiner vê o museu como “um instrumento mediático,
dotado de um sistema de signos específico. Esta linguagem museológica, à qual
estamos denominando expografia, possuiria características de uma metalinguagem,
fundada no cruzamento de outras” (DUARTE CÂNDIDO, 2003, p. 175). Caracterizar
o museu enquanto instrumento mediático vai sustentar nossa crença nos museus
enquanto máquinas semióticas, abordagem que faremos mais adiantes, nesta tese.
Mas o campo da museologia e da ação dos museus, enfrenta diversos
desafios que surgem no curso da sua existência. As obras digitais são no último
período, casos complexos sobre os quais não se tem referências tácitas sobre os
procedimentos a serem adotados na maioria dos museus. Não se trata apenas em
estabelecer as estruturas e conceitos dos museus e exposições a partir dos modos
de documentação, conservação e exibição, mas também, cada vez mais, em
conhecer o público e suas percepções, condições cognitivas e físicas na atividade
do Fato Museal e da relatividade intrínseca que cada caso guarda. Veremos com
maior ênfase a aplicação do Fato Museal e das demais conceituações da
museologia, no capítulo “Patrimônio cultural e as tecnologias”.
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A caracterização dos museus
Os Museus percorrem a história sendo colocados à prova das tendências de
concepções de mundo. Os museus tecnológicos acabam por representar uma
vertente do patrimônio sem objeto. Estamos no curso do estabelecimento do museu
de conteúdo a partir dos processos digitais. O Museu do Futebol de São Paulo
trabalha com um conceito bastante “desapegado” em relação à guarda das imagens
fotográficas. Elas são digitalizadas e devolvidas para seus donos. O que faz sentido
é que a imagem possa circular inclusive na forma de “meme”, se for da vontade do
público. (ALFONSI, 2017, comunicação verbal) Essa dinâmica em relação ao
acervo, revela uma vontade em popularizar, através das redes sociais, as imagens
do museu e por consequência o próprio museu.
Mario Chagas acredita que identificar o museu apenas como “lugar de
memória” é reduzilos a uma expressão que não corresponde à complexidade do
que os museus de fato são. “Era preciso no mínimo considerálos, à um só tempo,
como palcos de subjetividades e lugares de memória, de poder, de esquecimento,
de resistência, de falação e de silenciamento” (CHAGAS, 2009, p. 25).
Segundo Chagas (2009) uma das características dos museus modernos é
que eles são apropriados e reescritos por outros autores. Essa curadoria realizada a
várias mãos confere complexidade aos discursos dos museus. Mário Chagas ilustra
esta noção de museu complexo, citando uma frase contundente proferida por José
Saramago a respeito disto: “O museu é a mais desleal instituição que o viajante
conhece” (SARAMAGO, 1994 apud CHAGAS, 2009, p. 28). De fato, ao visitarmos
qualquer cidade pela primeira vez, não devemos nos dirigir aos museus caso
quisermos conhecer a cidade. Isto porque, todo museu é, não só reprodutor de
realidades, mas principalmente, produtor de narrativas e discursos complexos.
Observamos os museus com filtros e não sejamos ingênuos. Entretanto, o inverso
também é verdadeiro, ou seja, ao entrar em um museu, encontraremos um mundo
diverso daquele da cidade onde ele está contido. Os Museus são mundos
produzidos e que estão em constante metamorfose.

93

E se os museus são reapropriados e reescritos, é possível afirmar que os
museus são espaços de produção. Ao cabo, os museus são espaços de escritura,
criação e germinação. Só eles podem transformar a cultura material, imaterial e/ou
virtual, em herança, legado ou patrimônio cultural. Em sua constituição, os objetos
podem até serem os mesmos, antes e depois de seu ingresso no museu, contudo,
as suas significações serão interpretadas. Essa interpretação é parcial, e nunca
globalizadora ou total, pois, sempre deixa espaço para interpretações futuras sobre
o passado. Essas interpretações estão ligadas a processos de disputa políticas que
percorrem todas as instâncias do museu e dos seus processos museográficos.
Nos últimos anos a museologia mundial sofreu mudanças profundas em
termos de abertura e pulverização de temas. Essas mudanças foram capitaneadas
pelo Minom que institucionalizou aquilo que vinha, a partir da década de 1970,
sendo realizado pelo diversos museus e em diversos países. Vejamos que,
“o Movimento Internacional da Nova Museologia (Minom), que
se organizou na década de 1980  a partir dos flancos abertos,
na década anterior, no corpo da museologia clássica, tanto
pela mesaredonda de Santiago no Chile com pelas
experiências desenvolvidas no México, na França, na Suíça,
em Portugal, no Canadá e um pouco por todo o mundo , viria
também a se configurar num novo conjunto de forças capazes
de dilatar ao mesmo tempo o bastião museal e a cidadela
patrimonial. [...] Não se tratava mais, tão somente, de abrir os
museus para todos, mas de admitir a hipótese (e desenvolver
práticas nesse sentido) de que o próprio museu, concebido
como um instrumento ou um objeto, poderia ser utilizado,
inventado e reinventado com liberdade pelos mais diferentes
atores sociais” (CHAGAS, 2009, p. 489).
O teor da fala de Mário Chagas traz consigo a ideia de que certa pluralidade
temática que teria sido autorizada, sem deixar de enfatizar que se tratou de uma
“admissão a hipótese”, e que precisaria ser “desenvolvidas práticas nesse sentido”.
Não se trata de uma mudança genérica, pois alguns museus cumprem o expediente
de serem museus verticais com narrativas totalitárias e diminuto espaço para o
contraditório dos significados das coleções.
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Scheiner (2008), ao confrontar mito e museu, acredita que a relação entre os
dois é total. Ou seja, o mito “permeia todas as dimensões do Museu, da sua gênese
às suas múltiplas faces no mundo contemporâneo” (2008, p. 59). Por isso se faz
importante conhecermos essa relação. A permanência do mito se apresenta com
fundamental potência:

“O mito se perpetua, assim, como uma fala definida pela
intenção, muito mais do que pela literalidade. Esta
ambigüidade constitutiva da fala mítica vai ter duas
conseqüências para a significação: ela vai apresentarse
simultaneamente como notificação e como constatação”
(SCHEINER, 2008, p. 58).
Na esteira da popularização dos museus que tem no mito uma de suas molas
propulsoras, podemos destacar o filme “Uma noite no museu”, que utilizou uma
narrativa fantástica para apresentar ao público ideias de um imaginário brincalhão
dos que está guardado nos museus.

Figura 03: Imagem de divulgação do filme “Uma Noite no Museu 3” (2014)
Fonte: http://estacaogeek.xpg.uol.com.br/

As filmagens do Filme “Uma Noite no Museu” (2006) foram feitas no Museu
de História Natural de Nova Iorque, que emoldura a narrativa. Ao animar, animais,
pássaros e insetos, mas principalmente, as peças do acervo do museu, a fantástica
estória cria uma aventura que estimula no público, uma capacidade imaginativa em
relação aos museus. O filme teve um sucesso tamanho, que foram gravados mais
duas edições. “Uma Noite no Museu 2” (2009), e 3 (2014). Na segunda edição o
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Museu Smithsonian é a locação principal. Na terceira edição, uma conexão com um
museu londrino ilustra a narrativa. A escolha da temática museu para um filme de
grande porte e seu respectivo sucesso são sintomas de que os museus gozam
atualmente de uma razoável popularidade.
Publicizar de forma pedagógica, mas principalmente irreverente e inovadora
cada “gota de sangue” (CHAGAS, 2006) que há em cada museu, seduzirá os
públicos para acessar e frequentar cada vez mais estas instituições.
Em uma abordagem que tenha os museus como elemento de análise, são
necessárias as ferramentas científicas próprias da museologia a fim de estabelecer
critérios acadêmicos para a obtenção de êxito. Em que pese nosso foco está nas
obras de arte digital, nosso ponto de vista se localiza na museologia e também no
design. Contudo, aqui, abordamos o campo da museologia e seus processos.
A museologia nos dá os parâmetros teóricos e práticos. De maneira inicial,
partimos do pressuposto que “Museology is the branch of knowledge concerned with
the study of the theories, procedures, concepts, and organization of museums”
(STANDARS, 1997, p. 11 APUD CURY, 2003, p. 22). Além do termo museologia, o
campo de estudos abarca outras terminologias que se faz importante identificarmos.
Seguindo, “a Museografia é o termo que engloba todas as ações práticas de um
museu: planejamento, arquitetura e acessibilidade, documentação, conservação,
exposição e educação” (CURY, 2005, p. 27). Já a “musealidade” diz respeito às
propriedades do objeto como documento. Na década de 1970, Zbynek Stránsky
define a musealidade como o “reconhecimento do objeto como fonte primária de
conhecimento”, para anos depois afirmar que a musealidade consistia no ato de
“perceber e identificar documentos que, em diferentes aspectos, representam certos
valores sociais” (MENSCH, 1994 APUD LOUREIRO & LOUREIRO, 2013).
Marília Cury Xavier não entende o museu como um “lugar”, mas sim, como
um “ator” que pensa objetivando sua “missão poética”, que vê “a poesia das coisas”.
Nesse sentido o museu estaria preparado para sua missão, frente ao trabalho
artístico que atualmente inclinase mais pelo “regime estético das artes”, do que por
outros tipos de regime, como o “regime poético das artes”.
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Jacques Ranciére explica: “O regime estético das artes é aquele que
propriamente identifica a arte no singular e desobriga essa arte de toda e qualquer
regra específica, de toda hierarquia de temas, gêneros e artes.” (RANCIÉRE, 2005,
p. 33). No caso estrito das tecnologias digitais, os museus devem entender a
vocação que guardam a sua “mensagem vital”, fundamento do que poderíamos
chamar de “matéria prima”, se aplicado ao contexto das obras analógicas. No
“regime estético das artes” as obras são mais do que apenas suas visualidades.
Desde suas primeiras experiências os museus foram locais de apreciação e
contemplação. Hoje temos uma nova realidade que está intimamente relacionada
com um regime estético.
Observando a natureza dos objetos e temas de estudo em tela, temos a
abordagem da museologia aplicada: salvaguarda (documentação e conservação) e
comunicação (expografia e ação educativocultural), que são distribuídos na cadeia
operatória da museologia: aquisição, pesquisa, documentação, conservação e
comunicação.

Entretanto, há um cruzamento desses temas no que tange as

questões relativas ao mundo da tecnologia digital tornando um tanto quanto híbridas
essas questões. Contudo, para além da cadeia operatória, temos requisitos de
fundo para a existência de um museu. Duarte Cândido (2013) lembra que Mário
Chagas defende que três elementos são indispensáveis para se constituir um
museu: lugar, ente possuidor de imaginação criadora e coisas portadoras de poder e
de memóriasignificados (DUARTE CÂNDIDO, 2013, p. 28). Vejamos uma
abordagem sobre as ênfases em torno da Museologia, que abordamos de maneira
sintética na introdução desta tese.
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“Maria Cristina Bruno (Ceam, 2008  informação verbal), ao se
referir ao conceito de fato museal, de Waldisa Russio,
esclarece que essa relação pode ter ênfase em um dos
vértices, configurando diferentes perspectivas de compreensão
da Museologia: quando o enfoque é mais forte na sociedade 
homem, a disciplina se aproxima dos estudos sociais; quando
centrado no objeto, aproximase dos estudos de cultura
material; quando o enfoque é maior no cenário, temse uma
Museologia como estudos dos museus. A seu ver, existem
múltiplos universos de aplicação como parâmetros para ajustar
a prática museológica, mas esta se baseia sempre na
orientação do paradigma da Museologia como estudo do fato
museal, ou seja, da relação do homem com o objeto em um
cenário” (DUARTE CÂNDIDO, 2013, p. 48).
O senso de seleção acerca dos objetos e temas que devem ou não pertencer
ao campo do patrimônio cultural é bastante variável mesmo entre instituições
museológicas. Os processos de aquisição nem sempre emergem de um
planejamento, mas, de forma generalizada, emergem de situações onde um
conjunto de acervos é remetido ao museu por conta de um contexto que é
determinado por forças internas e/ou externas ao museu. Assim, o museólogo e seu
time precisam estar abertos para encarar de maneira plástica e profissional os casos
que surgem.
A formulação de uma cadeia operatória é uma evolução de gestão e
administração de acervos que se constituíam no início da história dos museus
enquanto “gabinetes de curiosidades”. Consistiam em lugares que não faziam
distinção entre funções e origens dos objetos agrupados. A ideia de “gabinete de
curiosidades” está presente em Fleischmann & Strauss (2014, p. 176) quando da
adoção de uma matriz pictórica que interage com os públicos apresentando o
arquivo como dispositivo expositivo que não faz distinção entre origens e funções
dos acervos.

Ação museológica e sua cadeia operatória
Cristina Bruno propôs três principais campos para a ação museológica
(BRUNO, 2008 apud DUARTE CÂNDIDO, 2013, p. 60): Um “campo essencial”, de
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onde emerge o Fato Museal na relação do homem com um objeto em um cenário,
ou como a relação da sociedade com um patrimônio em um território. Das duas
maneiras consiste na relação que se tem com o patrimônio cultural; um “campo de
interlocução”, onde se dá o fenômeno museológico, a partir da identificação e
interpretação do patrimônio, onde ocorre o fenômeno museal, a partir do Fato
Museal (DUARTE CÂNDIDO, 2013, p. 60).
Uma das aplicações da museologia é a sua cadeia operatória, que apresenta
ações específicas que funcionam em circuito. São procedimentos técnicos e
científicos que são caracterizados a partir de aspectos pertencentes à museografia.
Bruno (2008) entende que, “para a Museologia, o que interessa é a implementação
de uma cadeia operatória de ações que permita o gerenciamento da informação, a
manutenção dos acervos, as múltiplas ressignificações inseridas nos discursos
expográficos e a apropriação patrimonial pelos distintos segmentos da sociedade”
(BRUNO, 2008, p. 146).
A cadeia operatória representa a rotina do Museu, que deve equilibrar setores
sob a orquestração do museólogo, ou profissional dirigente. Todas as ações
museográficas vão ser transversalizadas nos processos museais de salvaguarda e
comunicação.

Para

Duarte

Cândido

(2013),

a

cadeia

operatória

guarda

potencialidades pedagógicas especiais com “a identificação da musealidade, o
aprimoramento da percepção seletiva, o tratamento de bens selecionados, a
valorização dos bens patrimoniais, a interpretação, extroversão e difusão dos bens
selecionados” (DUARTE CÂNDIDO, 2013, p. 61).

Esse sistema operacional do

museu consolida dinâmicas que vão aderir aos objetos e temas, criando uma cultura
institucional para a obtenção dos objetivos declarados na missão museal.
Se a cadeia operatória é a expressão da rotina do museu, a substância de
seu processo reside na prerrogativa existencial de um objeto ou coisa. Kopytoff
(1986) propôs a caracterização de uma biografia cultural para as coisas a partir da
noção de conformação de pessoas em coisas, como ocorreu no período da
escravidão. Kopytoff (1986) entende que o recurso intelectual de construir o
desenho da biografia de uma pessoa, contributo presente na etnografia, seria um
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recurso igualmente válido para desenhar a biografia dos objetos. “Pareceme que é
vantajoso fazer a mesma variedade e modalidades de perguntas culturais para
desvendar as biografias das coisas” (KOPYTOFF, 1986, p. 92), referindose as
diferenças existentes na descrição de biografias em sociedades distintas. Se, foi
possível transformar pessoas em coisas, como na escravidão, porque não seria
possível considerar uma instância biográfica para as coisas?
“Ao se fazer a biografia de uma coisa, farseiam perguntas
similares às que se fazer às pessoas: Quais são,
sociologicamente, as possibilidades biográficas inerentes a
esse ‘status’, e à época e à cultura, e como se concretizam
essas possibilidades? De onde vem a coisa, e quem a
fabricou? Qual foi a sua carreira até aqui, e qual é a carreira
que as pessoas consideram ideal para esse tipo de coisa?
Quais são as ‘idades’ ou as faces da ‘vida’ reconhecidas de
uma coisa, e quais são os mercados culturais para elas? Como
mudam os usos da coisa conforme ela fica mais velha, e o que
lhe acontece quando a sua utilidade chega ao fim?”
(KOPYTOFF, 1986, p. 92).
A biografia cultural das coisas escancara uma percepção sobre os objetos
que os revela enquanto produtos culturais históricos. Essa concepção vai incidir
sobre os objetos museais que contarão com suas “carreiras museais” quando da
sua investigação através da pesquisa e seu tratamento no percurso da cadeia
operatória museológica.
O museu é um produtor de sensibilidades estéticas. Indiferentemente das
variações da noção de museologia, tem tido a constante de sempre se dirigir ao
estudo de relação do homem com o objeto em um cenário. A concepção de
paisagem cultural, os museus de território e ecomuseus, nos provam que a relação
do homem pode se estabelecer apenas com o cenário, sem a presença do objeto
tácito. O que ocorre no contexto da cibercultura é que foram instauradas novas
ferramentas de mediação engendrando novas categorias de objeto que é
administrado conceitualmente para além da ideia de materialidade e para além da
cercania do museu. Por conseguinte, a concepção de patrimônio cultural também se
amplia. Um exemplo cabível é o da noção de paisagem cultural, que desloca o olhar
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cultural para um objeto de outra ordem, não mais um objeto que pode se guardar
fisicamente no museu.
Mesmo que algumas instituições e agentes museais ainda não tenham
constatado, ou até mesmo, se convencido do fato, existe uma paradigmática e
vistosa transformação do aparelho museal como foi historicamente conhecido, onde
as tecnologias digitais foram paulatina e irreversivelmente incorporadas à todos os
aspectos do museu. As tecnologias têm transformados todas as características dos
museus e uma das mais contundentes mudanças ocorrida na esteira do paradigma
tecnológico digital dos museus reside na geração de uma experiência em seu
público em detrimento da, menos eficaz, apresentação de objetos e visualidades.
Toda visitação é, em menor ou maior grau, uma experiência. Muito além de apenas
contar uma história aos seus “visitantes”, os museus, imbuídos de sua missão, têm
efetivado a inserção dos públicos nas narrativas enquanto elemento integrado em
uma determinada exposição. Assim, os públicos realizam experiências que são
mediadas por toda sorte de dispositivos interativos. O sujeito interator, cunhado por
Claudia Giannetti, não mais se contenta tão somente com a leitura, mas, por seu
turno, quer fazer parte de algo e essa sensação só é sentida por meio da ação que
resulta algo novo. Nesse sentido, os museus só são museus a partir da interação
que seus públicos realizam através dos dispositivos tecnológicos digitais. De outra
maneira, são apenas transmissores na angústia de absorção das audiências. Uma
dinâmica nata do ser humano com as coisas que o rodeiam é o costume do
colecionismo.
“[...] inspirados na maior parte das vezes numa espécie de
psicologia primária que postula aquilo de que necessita: por
exemplo, um instinto de propriedade ou uma propensão para
acumular, que seriam próprias senão de todos os homens, pelo
menos de todos os homens civilizados ou, ainda, de certos
indivíduos. Dizse também que certas peças de coleção são
fonte de prazer estético; que outras  e por vezes são as
mesmas  permitem adquirir conhecimentos históricos ou
científicos. Enfim, observase que o fato de as possuir confere
prestígio, enquanto testemunham o gosto de quem as adquiriu,
ou as suas profundas curiosidades intelectuais, ou ainda a sua
riqueza ou generosidade, ou todas estas qualidades
conjuntamente” (POMIAN, 1984, p. 54).

101

Nos últimos 30 anos, principalmente, as tecnologias digitais têm transformado
todas as características dos museus, e desta forma, o Fato Museal e os processos
museais, acabam por receber novas ferramentas, o que gera mensagens
carregadas de elementos agregados pelas tecnologias utilizadas. Aquisição,
documentação, conservação, pesquisa, mediação e comunicação são relativizadas
a partir do fenômeno de aplicação do Fato Museal permeado pela cibercultura.
Evocamos primeiramente, duas definições de fundamental importância para o
campo da museologia e que nos servem de pilar para erigirmos nossa tese:
Segundo Waldisa Russio Guarnieri (1981) o museu pode ser encarado como Fato
Museal, que se origina da noção de fato social em Durkheim, ou, segundo Tereza
Scheiner, enquanto fenômeno subjetivo. Essa proposição advém da perspectiva
filosófica da relatividade onde o Real é complexo. Assim, o Fato Museal, como
sendo a relação do homem com o objeto em um cenário, “é o campo básico da
Museologia, enquanto o fenômeno museológico é sua intervenção, que pode ou não
ter continuidade; e processo de musealização é a ação processual” (DUARTE
CÂNDIDO, 2013, p. 59).
No tocando a educação patrimonial, o museu como entidade transmite
informações com propósitos diversos. Essa transmissão de informações, que cria
interpretações do mundo, das pessoas, do patrimônio cultural, se utiliza de
instrumentos dos mais diversos, uns eficazes, outros nem tanto, e ainda temos a
ausência desses instrumentos, a partir da falta de recursos, ou até mesmo contando
com noções que não concebem tais instrumentos.
A partir de texto produzido em 1993 por Mário Moutinho e que apresenta
grande impacto acadêmico científico (caracterizase por grande quantidade de
citações por outros autores) temos acesso crítico ao conceito de Museologia Social
divulgada largamente na Reunião de Caracas em 1992, que dentre outros aspectos,
propõe:
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“O alargamento da noção de património, é a consequente
redefinição de "objecto museológico", a ideia de participação
da comunidade na definição e gestão das práticas
museológicas, a museologia como factor de desenvolvimento,
as questões de interdisciplinaridade, a utilização das "novas
tecnologias" de informação e a museografia como meio
autónomo de comunicação, são exemplo das questões
decorrentes das práticas museológicas contemporâneas e
fazem parte de uma crescente bibliografia especializada”
(MOUTINHO, 1993, p. 6).
Sublinhamos, então, da propositura de 1992, as questões da “utilização das
novas tecnologias” no escopo do que reivindica a museologia social. A Declaração
de Caracas em 1992 reforçou a ideia de museu como um instrumento de
comunicação. Por isso cremos que o museu é uma máquina semiótica, o que
abordaremos mais adiante. Adiantamos, apenas, que a mediação comunicacional
que os museus operam, transmitem mensagens que carregam consigo marcas
indeléveis do meio que as conduziu bem ao modo como McLuhan concebeu a
comunicação: o meio é a mensagem. “mediar é também produzir um conhecimento
novo, não apenas reproduzir ou traduzir o conhecimento de outra área” (DUARTE
CÂNDIDO, 2013, p. 59).
A presente tese trata da incorporação das tecnologias aos museus,
entretanto, existe um setor do campo dos museus que resiste a esta incorporação. A
rejeição que alguns museus têm em relação às tecnologias pode ser encarada como
uma forma preconceituosa para com uma estética específica, mesmo que uma
“novidade” não represente nada de novo na história dos museus que sempre
enfrentou momentos de transição e incorporação de novidades. Outrossim, a não
predominância das tecnologias digitais em todos os museus nos revela uma faceta
complexa do museu de hoje. Ocorre que, a resistência de setores que detém poder
de decisão no campo dos museus é uma constante faz parte dos processos de
negociação das disrupções estéticas ocorridas ao longo dos tempos. A novidade
tem duas faces: o novo tende a gerar insegurança por interferir em hierarquias
estabelecidas por agentes humanos e predominâncias estéticas, mas, também, é
nele que as pessoas depositam sonhos de uma situação melhor no futuro, ou seja,
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a mudança está no âmago da experiência humana e sem ela os processos de
transformação não seriam viáveis e parece que o que acontece na relação entre
museu e tecnologia tem essa mesma dubiedade.
Antes de tratarmos da resistência dos museus em relação às tecnologias,
vejamos dois exemplos de rejeição, no contexto da história da arte, como forma de
examinarmos os mecanismos e procedimentos que elegem algumas obras e
concepções em detrimento de outras.
1. Por volta de 1600, o singular pintor italiano, Caravaggio, recebeu
encomenda, por parte da igreja, para a execução de uma pintura que retratasse São
Mateus junto a um anjo. Caravaggio, então, representa São Mateus, calvo,
descalço, com os pés sujos, de uma maneira bastante humana e um tanto diferente
da noção idealizada de um santo daquele contexto. A vitalidade e dramaticidade
pintada na tela não condiziam com um tipo de pintura aceita na época, causando,
na ocasião, desconforto por parte da igreja e seus fiéis. A saída encontrada pelo
artista foi a de pintar um novo quadro que estivesse dentro das possibilidades de
aceitação da comunidade daquele período. Ambos os quadros datam de 1602 e têm
uma qualidade indiscutível, mas são, em sua constituição estética bastante
diferentes.

Figura 04: Versões 1 (esq.) e 2 (dir.) de “São Mateus” (Caravaggio, 1602).
Fonte: Gombrich (2011, p. 301).
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Gombrich (2011) defende a necessidade de que, no processo de recepção,
se tenha certa abertura para atingir razoável entendimento estético e conceitual no
intercurso que temos com as obras de arte, como forma de conseguirmos
acessálas de maneira ampla. “Não existe maior obstáculo à fruição de grandes
obras de arte do que a nossa relutância em descartar hábitos e preconceitos”
(GOMBRICH, 2011, p. 29). Parece evidente que aceitar um santo humano,
representando um ser pobre e iletrado, não estava com sintonia com a ideia que
estava cristalizada pelos agentes de decisão daquele contexto. A expressão de
Caravaggio estava em divergência com a concepção da igreja, ocasionando o
desentendido. Esse é um bom exemplo de uma obra de arte, uma concepção
estética, que fora rejeitada, não aceita.
2. Durante o quarto quartel do século XIX, no Brasil, mulheres artistas
produziram variadas pinturas e esculturas, chegando, em 1900, a marca de 40% do
total de produções da época. Em pesquisa que investigou a produção das mulheres
artistas no Brasil de 1884 a 1922, Simioni (2008) identificou centenas de artistas que
passaram despercebidas na história por não serem aceitas pelos agentes
dominantes da época. “As poucas mulheres que ousaram ingressar nesse sistema
dominado pela Academia eram julgadas por seus pares de modo pejorativo, como
amadoras” (SIMIONI, 2008, p. 29). Podemos observar na categorização “amadora”
uma violência simbólica de dominação que os homens da época aplicavam. Até
mesmo, contrapondo essa classificação, que Ana Paula Cavalcanti Simioni pôs o
título de seu livro de “Profissão Artista: Pintoras e Escultoras Acadêmicas
Brasileiras”. As artistas que sofreram a restrição da circulação de suas obras foram
as sedimentadoras do caminho para que, na semana de arte moderna de 1922,
Tarsila do Amaral, por exemplo, tivesse aceitabilidade, não por conta de sua obra,
mas por conta da sua condição gênero.
Dissemos que em todos os tempos da história da arte, algum tipo de
preconceito e não aceitação ocorreu e que isso não se constitui em algo ruim. Faz
parte dos processos que a história da arte evidenciou. Se no caso em que
Caravaggio teve que refazer uma pintura por conta da não aceitação da igreja, o
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preconceito expressouse com a representação de São Mateus, na arte brasileira
prémodernista tivemos o preconceito contra as mulheres como agente de
interferência da produção poética dos artistas. Já no caso da interface entre museu
e tecnologia, teremos um preconceito da ordem da substância das obras. Em 2010,
Edward Shanken reuniu Peter Weibel, representando a arte digital, Nicolas
Bourriaud, representando o mercado padrão da arte contemporânea, e o artista
Michael Joaquim Grey, que transita entre as duas áreas. Os participantes realizaram
discussão em painel no Art Basel. (SHANKEN, 2015, p. 82). O extrato deste painel
revelou, basicamente, uma rejeição por parte do mercado tradicional da arte,
observável a partir da abordagem de Nicolas Bourriaud, que dimensionou o legado
da produção em arte tecnológica não está nos seus artefatos, mas, sim, na lógica
aplicada na configuração das obras.

Patrimonialização de artefatos tecnológicos
A arte que é exposta em uma instituição que cumpre funções museais é
elevada a condição de patrimônio. Um festival de arte tecnológica, por exemplo, é
uma porta de entrada que o “mundo do patrimônio cultural” abre, mas só a
recorrência de exposições de uma obra, e, principalmente, a aquisição das mesmas
por parte das instituições de salvaguarda do patrimônio cultural, vão ratificar as
obras de arte tecnológicas enquanto uma herança, e estarão aptas a desempenhar
a função de legado da humanidade, de uma nação, de uma comunidade, ou de uma
tribo.
Mas a aquisição é apenas um dos passos rumo a patrimonialização. Como
exemplo de aquisição de artefatos tecnológicos, podemos citar as 17 obras
tecnológicas adquiridas pelo Itaú Cultural e os 14 jogos de videogame adquiridos
pelo MoMA (veremos mais aprofundadamente esses dois casos, no terceiro
capítulo: “Patrimônio cultural e as tecnologias”). A partir da aquisição, as instituições
poderão acelerar os processos de musealização e patrimonialização dos objetos,
sejam eles materiais, ou virtuais.
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Santaella

e

Arantes

(2011)

organizaram

livro

intitulado

“Estéticas

Tecnológicas: modos de sentir”, a partir da produção intelectual de vários autores
que têm se debruçado sobre o tema. As autoras identificaram sete eixos de
discussão, que para nós, são um desenho importante do tema. 1. Estéticas
computacionais emergentes (Priscila Arantes, Lucia Santaella, Diana Domingues,
Suzete Venturelli, Tania Fraga, Fernando Fogliano, Cleomar Rocha); 2. Poéticas da
artemídia (André Parente, Christine Mello, Katia Maciel, Simone Michelin, Eduardo
de Jesus, Carlos Falci, Cândida Almeida); 3. Mobilidade e estéticas wireless (André
Lemos, Sergio Bicudo Veras, Luisa Paraguai, Lucia Leão, Giselle Beiguelman); 4.
Corposubjetividade (Maria Beatriz de Medeiros, Victoria Daniela Bousso, Ana Mery
Sehhe de Carli, Maria Teresa Santoro Dörrenberg, Silvia Laurentiz); 5. Novas
tecnologias e imagens na moda (Suzana Avellar, Mariane Cara, Ivan Marcos
Caminada Bismara); 6. Games, cognição e experimentação (Mirna Feitoza Pereira,
Renata Gomes, Grupo “Poéticas Digitais”, Marcos Cuzziol, Romero Tori, Marcus
Bastos, Fabrizio Augusto Pltronieri); 7. Cultura Digital, arte e política (Artur Matuck,
Yara Guasque, Sérgio Basbaum).
Na era da cultura e da arte digital, a terminologia “estéticas tecnológicas”, tem
sido agregada para denominar uma condição estética específica. Vejamos um ponto
de vista acerca da estética, a partir da reflexão de Lúcia Santaella:

“A estética fala de um outro tipo de conhecimento, que nos é
transmitido pela sensorialidade, um modo de percepção em
que o todo não é reconhecido para propósitos práticos, nem
pode ser submetido a procedimento estritamente analíticos,
pois depende de uma capacidade sintética, que se desenvolve,
de abrir os poros do espírito e as janelas do sentido para
fenômenos nos quais predominam os aspectos qualitativos:
cores, luzes, formas, pulsações, texturas, volumes,
acelerações,
retardamentos,
temperaturas, atmosferas,
durações, proximidades, distância, projeções, espelhamentos,
expansões, fluxos, ordenamentos, misturas, palpitações,
sequencialidades, animações e muitos outros mais”
(SANTAELLA, 2011, p. 14).
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O que entendemos por “era da cultura e da arte digital” é o período em que os
artistas tem se imbuído de articular seus trabalhos de arte aos meios tecnológicos
digitais, sintetizando seus trabalhos para além da utilização de dispositivos
audiovisuais, mas sim, compreendendoos como ferramentas performativas. Com
efeito, essa nova linhagem de arte guarda suas características intrínsecas, quais
sejam, as de se darem ao gozo da interatividade. A partir de Santaella e Arantes
(2011), destacamos, nas próximas páginas, alguns temas que cremos ser de
relevância para nossa abordagem sobre experiência estética que emergem de
expressões artísticas interativas, ao passo que adicionamos outros artistas e
contribuições teóricas. De acordo com Santaella (2011),

“os processos que tiveram início na década de 1980,
expandiramse enormemente graças à multifuncionalidade
característica do computador, dando origem àquilo que Álvaro
Andrade Garcia (2007) chama de ‘oitava arte’ e que Lev
Manovich (2006a) está estudando sob o título de ‘estetização
das ferramentas informacionais’.” (SANTAELLA, 2011, p. 37).
A autora diz que o que Manovich chamou de infoestética, ela vem chamando
de linguagens líquidas, numa clara aproximação da teorização de Bauman e sua
metáfora da liquidez. Priscila Arantes identifica uma passagem da estética da forma
para a estética do fluxo, considerando intrínseca a relação entre estética e os meios
técnicos, no campo da arte.

“Partimos da hipótese de que as novas tecnologias midiáticas
instauram uma estética do fluxo, daquilo que se dá em trânsito
e em contínuo devir. Fluxo é a qualidade, ato ou efeito de fluir.
Diz respeito ao movimento de um líquido que não tem forma
fixa e durável” (ARANTES, 2011, p. 21).
Arantes, igualmente busca subsídio em Zygmunt Bauman para fazer uso do
termo “liquidez”, pois este autor descreve a cultura de nosso tempo a partir desta
metáfora criativa. A arte moderna que se segurava em parâmetros da forma, fora
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superada pela compreensão de que a vida e a arte são constituídas de fluxos. É no
processo que está a chave para o acesso ao âmago das coisas da vida e a arte não
poderia ser diferente. A realidade se encontra na atualização dos processos e não
em um congelamento das coisas. Se as percepções não são iguais, a realidade é
para cada um, sua realidade. A autora destaca os autores que foram pioneiros na
conceituação de fluxo. Edmond Husserl, pioneiro das discussões sobre a
fenomenologia, fala de fluxo da consciência nos processos cognitivos; Bergson, fala
do fluxo da realidade. Deleuze e Guatarri identificam sociologicamente um
capitalismo sem fluxo, que é nômade (ARANTES, 2011, p. 30).

“Falar em estética do fluxo, nesse sentido, equivale a falar de
uma estética que se utiliza não somente dos meios
tecnológicos informacionais como dispositivos de criação, mas,
principalmente, de uma estética que ressalta a fluidez e os
fluxos de informação inerentes à sociedade midiática
contemporânea. É uma estética que, pelo modo interativo e
conversacional, deixa de funcionar de forma estável, acabada e
fixa, colocando nos fluxos de informação humanomaquínicos
seu acento principal. Fluxo entre as próprias formas
constituintes da obra e as da imagem, sempre em processo
entre inúmeros estados possíveis. Fluxo entre linguagens
óticas, sonoras, visuais, uma vez que o dígito binário não faz
qualquer distinção entre transmissão de vídeo, som ou dados.
Fluxo de informação de processos não fixos e, muitas vezes,
incertos e imprevisíveis, tais como nos projetos de arte
generativa desenvolvidos, por exemplo, por Christa Sommerer
e Laurent Mignonneau” (ARANTES, 2011, p. 301).
“Na vertente tecnológica, a arte não é simplesmente algo a ser contemplado,
mas algo a ser experienciado pela ação, pela interatividade, deflagrado pelo objeto,
pelo produto” (ROCHA, 2011, p. 127). A contemplação das artes clássicas focadas
na poética abre espaço para uma aproximação entre artista e público a partir da
atividade interativa própria de cada obra. “Edmond Couchot (2003) diz que o sujeito
também se perde, tornandose trajeto, o trajeto da interatividade nos espaços
virtuais de ciberarte, e que ajuda a criar novas figuras da subjetividade, tema de
relevância nos trabalhos de Arlindo Machado (2005)” (ROCHA, 2011, p. 127).
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Arlindo Machado acredita que podemos aplicar um raciocínio à arte produzida na
era das mídias assim como Walter Benjamin aplicou à fotografia e ao cinema:

“O problema não é saber se ainda cabe considerarmos
‘artísticos’ objetos e eventos tais como um programa de
televisão, uma história em quadrinhos ou um show de uma
banda de rock. O que importa é perceber que a existência
mesma desses produtos, a sua proliferação, a sua implantação
na vida social colocam em crise os conceitos tradicionais e
anteriores sobre o fenômeno artístico, exigindo formulações
mais adequadas à nova sensibilidade que agora emerge. Uma
crítica não dogmática saberá ficar atenta à dialética da
destruição e da reconstrução, ou da degeneração e do
renascimento, que se faz presente em todas as etapas de
grandes transformações” (MACHADO, 2005, p. 267).
O hibridismo de dispositivos no campo da arte tecnológica escancara toda
sorte de possibilidades poéticas. Arlindo Machado percebe que esse atual momento
é de menos certezas e exige um olhar atento. Que os conceitos tradicionais da arte
estão em cheque, está evidente, contudo, saber os caminhos que a arte percorrerá
no próximo período se torna um trabalho mais complexo. A arte tecnológica
apresenta uma série de características formais que vão designar as partes do todo
no produto artístico.

“Aliese à caracterização formal virtual da arte tecnológica a
convocatória de modelos cognitivos distintos, evidenciados na
antecipação da cadeia rizomática ou hipertextual que emerge
da hipermídia, em processos metonímicos de percepção,
redundando na chamada cibercepção [cognição + percepção
tecnologicamente ampliadas] de que fala Roy Ascott (2002)”
(ROCHA, 2011, p. 128).
O leitor imersivo (SANTAELLA, 2004) tem “knowhow” no mundo digital e
pode agregar segundo Rocha (2011), uma capacidade “ciberpeceptiva”, no que toca
os trabalhos artísticos. Vejamos:
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“Não obstante, conceitos como o da cibercepção se aproximam
do leitor imersivo, em determinados aspectos considerados e
expostos aqui. A capacidade ciberceptiva é a responsável pela
antecipação de percursos. O leitor imersivo, dotado de
cibercepção apurada, enxerga no processo de navegação uma
trilha de bits que o conduz à realização da tarefa, à navegação,
à localização de informações, ao ato da cocriação em arte.
Mais que isso, a cibercepção auxilia no relacionamento dos
legisignos, isto é, signos regidos por leis ou regras” (ROCHA,
2011, p. 128).
A partir da aproximação entre o leitor imersivo, sugerido por Lúcia Santaella,
e o sujeito pósmoderno, de Stuart Hall, podemos adicionar uma outra categorização
para o sujeito que está habilitado às regras do mundo digital, qual seja, dotado de
uma capacidade ciberperceptiva (Cleomar Rocha), demonstra uma qualidade
cognitiva própria do nosso tempo. A ciberpercepção aparece como mais um dos
novos termos do campo da arte e da interatividade. Em nosso tempo atual, a ciência
lança mão de termos guardachuvas. Vejamos que,

“Devese destacar que as artes eletrônicas ou as novas mídias
são termos guardachuva e, como tal, abrangem diversas
práticas que vão desde instalações de som até projetos em
rede, de trabalhos em CDROM a instalações de arte
eletrônica. Essa característica reflete e informa tanto os
profissionais como as obras de arte. Além do mais, uma
estética específica é exercitada pelos aderentes de uma certa
escola “transparente”, por meio da qual a tecnologia
compatível é mostrada claramente em contraste com o estilo
contraditório das esculturas eletrônicas, onde fios, diais e
outros reforços técnicos ou elétricos são cuidadosamente
ocultados. Talvez essa consideração não tenha muita
importância, mas não resta dúvida de que oferece uma linha
de demarcação entre um número apreciável de obras
interativas” (CZEGLEDY, 2003, p. 139).
Outros termos foram propostos também. Arlindo Machado denomina o tipo de
arte vinculada ao digital, de artemídia. Lucia Santaella também. Cleomar Rocha
prefere denominar de vertente tecnológica das artes, àquelas produzidas no campo
do digital. Santaella (2011) identificou que a tendência mais recente da estética
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tecnológica estava emergindo dos dispositivos móveis. Contudo, segundo a autora,
uma constante está sempre presente:

“o caráter processual de inacabamento, em que o artefato não
existe mais em uma versão final, mas apenas em processos
estéticos que abandonaram a estabilidade dos sólidos, a
delimitação no espaço e tempo, em prol da variabilidade,
emergência, aceleração e mutabilidade dos líquidos, em vir a
ser” (SANTAELLA, 2011, p. 51).
E é especificamente a característica de inacabamento nos processos
artísticos, que Rocha (2011) abordou no artigo intitulado “O imanente e o inacabado:
entre as dimensões sensível e pragmática da experiência na estética tecnológica”.
Segundo o autor, a condição de inacabamento funciona como uma cartaconvite
para o corpo e mente dos interatores que são estimulados a participar, interagir.
Rocha identifica que uma condição maior da arte tecnológica: “a condição de, ao
ser, despertar um estado duplo no interator: coprodutor e fruidor, restabelecendo o
importante momento da poiésis, o ato da criação, momento em que o artista cria, se
distancia e ‘conversa’ com a criatura, buscando no diálogo a compreensão estética”
(ROCHA, 2011, p. 131).
A dependência que as pessoas têm hoje da condição de estar conectado
alcança um patamar que extrapola os limites do seu uso em condição de segurança.
Leandro Karnal comentou, em entrevista concedida para a televisão, que “as
pessoas morrem pelo celular já que elas falam no trânsito, digitam dirigindo, ou seja,
vale a pena eu arriscar a minha vida para me manter ligado na internet” (RODA
VIVA, 2016, online). A conectividade generalizada como acompanhamos hoje,
pressiona a um sentido coletivo que afeta as sensibilidades, cria um senso coletivo
que emerge de práticas cotidianas funcionais e encontra na fruição artística algo de
nãofuncional.
A arte em sua condição tecnológica constituise de aspectos técnicos
passíveis da realização de processos interativos entre público e obra. Entretanto,

112

até chegar aqui, alguns outros passos foram dados pelos artistas em busca desta
abertura da obra de arte.
Com efeito, a museologia lança olhares, julga méritos, confere cientifização
as práticas dos museus e as ações patrimoniais que ocorrem extramuros. Neste
tópico pudemos conferir os princípios da museologia e sua relação com os museus
com base na discussão sobre a matriz do Fato Museal, como conceito central, que é
a ferramenta por nós adotada para qualificar ações patrimoniais a partir da
identificação de “pensamentos museológicos”. Esses pensamentos museológicos,
como vimos, são quatro: positivista, funcionalista, fenomenológica, e sociológica.
A abordagem que fizemos sobre o museu em processo, a partir da
conceituação de Scheiner, parte da ideia de que o museu é um instrumento
mediático, ou seja, de mediação, e por isso, é composto por um sistema de signos
específico. A partir desta ideia, pensamos que o museu é uma máquina semiótica
que cumpre com uma sistematização diferente de qualquer outro sistema de signos.
Isso propiciou que fizéssemos um tópico específico sobre a relação do museu com a
disciplina da semiótica, que veremos a seguir.
Vimos que existe uma resistência por parte da maioria dos museus em se
abrir para as novas tecnologias, mas que isso é algo natural e que ocorreu em
vários momentos da história. Destacamos exemplos desse fenômeno de não
aceitação, e observamos em Moutinho, a constatação do alargamento dos temas da
museologia a partir das novas tecnologias, onde podemos considerar a museologia
social ou Sociomuseologia, como os temas de abertura dos museus para a
tecnologia digital. A patrimonialização de artefatos tecnológicos como games e arte
tecnológica, foi o arremate ideal para nossa discussão sobre museologia.
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1.4 MUSEU COMO MÁQUINA NARRATIVA

A Semiótica é uma ciência de extraordinária importância para qualquer
abordagem sobre a comunicação em museus. Contudo, a semiótica é uma
qualidade que se impõe, não somente ao setor de comunicação, mas aos estudos
de percepção do museu como um todo. Aqui, queremos caracterizar o museu como
um dispositivo semiótico, mais precisamente, como uma máquina semiótica que
organiza um sistema singular de signos a partir de uma cadeia operatório única.
O museu constituise em uma ferramenta, máquina, artefato complexo,
dispositivo, tecnologia de criação de sentidos. O aparelho museal elabora, constrói,
transmite e negocia, através dos processos de comunicação, sendo a exposição
sua principal ferramenta, toda sorte de temáticas e conteúdos. Desta maneira, a
instituição museal encarada como um instrumento discursivo utiliza de códigos de
linguagem para se fazer presente numa dada comunidade e com ela problematizar
conceitos e realizar projetos diversos com vistas à discussão do patrimônio cultural
e da arte. É por esta razão que a semiótica, na qualidade de teoria geral dos signos
é tão relevante para a nossa abordagem de tese: não só pelo entendimento que a
semiótica está presente na relação do sujeito com os objetos, em um cenário
determinado, mas principalmente, por ser o museu uma máquina semiótica. Com
efeito, a incorporação das tecnologias aos museus faz com que eles recebam novos
contornos reajustando a sua ontologia.
Os museus são efetivas máquinas semióticas de produção de sentido,
construindo narrativas que conduzem os públicos a produção de interpretações.
Utilizase de toda a processualidade museal para construir narrativas que são
impregnadas de sentidos e ideias sobre seus acervos. Antes de ser somente um
espaço para guarda e divulgação de coleções, os museus são espaços de produção
de significados passando de arquivos à espaços de criação. São, também, espaços
de exercício de poder e transmissão de ideologias e discursos dos mais diversos.
Os museus abarcam uma diversidade tão grande de temas, que Pomian introduziu
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sua abordagem sobre as coleções destacando que, “se se tentasse fazer o
inventário do conteúdo de todos os museus e de todas as colecções particulares,
mencionando apenas uma vez cada categoria de objectos que aí se encontram, um
livro grosso não seria suficiente” (POMIAN, 1984, p. 51).

Uma máquina de produzir interpretações
Quando qualificamos o museu como uma “máquina”, corresponde a dizer
que, existe nela um processo onde são concebidas matérias primas (conteúdos,
objetos), que são rearranjadas no seio do processo museológico, formatadas para o
cumprimento da missão museal e divulgadas por interfaces diversas, sendo a
exposição, a principal delas. Essa máquina atua de maneira contundente na
sociedade emitindo suas ideias e contaminando o tecido social com elementos de
memória social. Por “máquina semiótica”, queremos dizer que o museu guarda as
características de realizar o processo semiótico de uma maneira bastante singular:

“Desde meados do século XVIII, isto é, desde sua configuração
como instituição pública, podemos considerar o museu como
heterotopia, ou seja, como alteridade espacial, temporal e
relacional: é um espaço especial, enquanto ambiente semiótico
“outro” em relação ao cotidiano. Entrar em um museu e
visitálo é ultrapassar um limite espacial que medeia e instaura
contato com outros espaços/temporalidades/percepções do
real. Heterotopias, segundo Foucault (1994), são espaços que
possuem a característica peculiar de serem conectados com
outros, de maneira a suspender, neutralizar ou inverter o
conjunto de relações que estes desenham, refletem ou
espelham. O autor falava de instituições disciplinares e, nesse
sentido, o uso da palavra pode se ampliar para entender a
relação entre a forma de organização do espaço e aquela
social ou do saber. Semioticamente, ela pode espaçar entre a
forma de expressão e a forma do conteúdo. O espaço da
prisão, por exemplo, revela a concepção de justiça e de pena
de uma determinada sociedade, enquanto uma biblioteca
apresenta as suas ideias de classificação e de acesso ao
conhecimento” (CRIPPA, 2013, p. 136).
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Com isso, a máquina semiótica do museu, financiadas pelos discursos
sociais construídos em volta de sua indispensabilidade, confere um poder que só é
medido ao longo de um largo tempo.

“[...] analisaremos o museu como semioesfera, isto é: se,
biologicamente, o homem precisa do ambiente apropriado do
qual é parte integrante, a semioesfera organiza um processo
análogo, mas no plano cultural. Toda semioesfera em que se
articula o espaço global da semiose se caracteriza por dois
elementos: necessidade de delimitação e irregularidade
estrutural. Nesse sentido, Lotman considera o museu como
semioesfera específica, sempre limitada em relação ao espaço
em volta, que representa e, ao mesmo tempo, pertence a outra
esfera semiótica: apresentase como homogênea, individual,
dotada de personalidade semiótica” (CRIPPA, 2013, p. 136).

De todos os aparelhos públicos existentes, o museu parece ser o mais apto a
conversar com a sociedade por meio de narrativas performáticas que sensibilizam
os públicos para adotarem discursos formulados no seio desta máquina semiótica.
Mas esses dispositivos discursivos formulados nas estruturas do museu só são
ativados quando as mensagens por ele emitidas se transformam em mensagens
pelas coletividades adotadas.
Mesmo nas abordagens mais amplas, como por exemplo, sobre a imagem de
um modo geral, notamos que é na convergência que discursos se transformam em
dispositivos. Entler sobre a abordagem de DidiHuberman, proferiu uma ideia que
complementa e corrobora com a noção de museu como máquina semiótica.
“Uma falsa resposta a essa instabilidade foi dada pelas
imagens técnicas, aquelas produzidas por aparelhos: ao terem
seus parâmetros de construção estabilizados por meio de um
programa, essas imagens pareciam sedimentar ainda mais os
valores da cultura que programou o aparelho. Sem dúvida,
uma fotografia, um filme, um vídeo ou um “game” podem ser
lidos como manifestação de um indivíduo, de um contexto e,
ainda, como produto da lógica embutida no aparelho, algo que
lhe parece alinhavar suas experiências numa linguagem, um
modo particular de dizer que é em si uma forma de
pensamento” (ENTLER, 2012. p. 134).
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Observem que, “sedimentar valores de uma cultura”, está acima das marcas
deixadas pelos dispositivos tecnológicos que transmitem a mensagem, ou das
motivações individuais lançadas ao mundo.
Na qualidade de teoria geral dos signos, a semiótica fundouse na
perspectiva de atuação universal englobando todas as formas de linguagem,
inclusive a linguística, que pode ser considerada como uma semiótica especial por
ter contribuições específicas na esteira dos estudos de linguística. Se a humanidade
sempre se viabilizou por meio do dispositivo da sociabilização, essa só fora possível
graças à comunicação. Como tática, revisitemos um passado distante:

“[...] em todos os tempos, grupos humanos constituídos
sempre recorreram a modos de expressão, de manifestação de
sentido e de comunicação sociais outros e diversos da
linguagem verbal, desde os desenhos nas grutas de Lascaux,
os rituais de tribos ‘primitivas’, danças, músicas, cerimoniais e
jogos, até as produções de arquitetura e de objetos, além das
formas de criação de linguagem que viemos a chamar de arte:
desenhos, pinturas, esculturas, poéticas, cenografia, etc”
(SANTAELLA, 2007a, p. 11).

Podemos observar na comunicação uma longa tradição da humanidade.
Bordenave (1997) nos explica que existe uma mútua dependência entre
comunicação e sociedade e uma não poderia existir sem a outra. Outrossim, a partir
da sociedade podemos entender a comunicação e a partir da comunicação
podemos entender a sociedade. “Dizeme como é a tua comunicação e te direi
como é tua sociedade” (BORDENAVE, 1997, p. 17). No contexto dos museus
podemos adequar a máxima de Bordenave ao contexto museológico: “Dizeme
como é a comunicação do teu museu e te direi como é o teu museu”.
Toda interação só é viável a partir de dispositivos de comunicação, sejam
eles biológicos, ou nãobiológicos, verbais ou não verbais. A interação entre as
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pessoas é o elemento “sine qua non” para a vida social, mas também os animais e
outras formas de vida operam suas interações como método de sobrevivência em
rede. Desta forma, a interação social é realizada a partir de diversas formas de
comunicação, contando com diversos tipos de dispositivos, concretos ou abstratos.
Os dispositivos de comunicação podem ser de base biológica, como no caso da
oralidade que faz uso das cordas vocais e da boca para sua emissão, que emerge
da articulação da fala articulada que utiliza informações “performadas” com base no
imaginário e em convenções linguísticas. Por seu turno, a comunicação só existe
com o complemento inverso do ato da comunicação que é o aparelho auditivo, que
serve para sua captação de informações, no caso dos gestos e das demais
performances corporais, temse como produto mensagens sintéticas como a
linguagem de sinais.
Nos estudos da Semiótica temos a linguística que se insere no que Saussure
chamava de Semiologia. Uma vertente específica da Semiótica que tem enorme
contribuição, mas que pela análise de Santaella (2007a) está contida na teoria geral
dos signos elaborada por Peirce, por partir do princípio que o estudo dos signos
emerge da linguagem verbal para todas as outras linguagens. “a teoria semiológica
de extração linguística caracterizase pela transferência dos conceitos que presidem
à análise da linguagem verbalarticulada para o domínio de todos os outros
processos de linguagens nãoverbais” (SANTAELLA, 2007a, p. 79). Ou seja, uma
lógica específica inclusa na articulação da fala humana seria utilizada para todas as
outras linguagens.
Os dispositivos de comunicação podem ser de base nãobiológica, quando se
utilizam ferramentas extracorpóreas como prolongamentos do sujeito na realização
de uma comunicação determinada, tendo sua difusão potencializada para além de
uma audiência reduzida ao som da voz ou a captação de uma performance corporal
vista

aos

olhos

nus

de

uma
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locativa.
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linguística

verbalarticulada é, portanto, o ponto fundante da Semiologia de Saussure e dos
estudos europeus.
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O fenômeno da comunicação é primeiramente o acontecimento que
proporciona que nos socializemos em rede. “A comunicação é uma necessidade
básica da pessoa humana, do homem social” (BORDENAVE, 1997, p. 19).
Revisitemos outra vez, tempos distantes. Uma das mais evidentes defesas do
utilitarismo da comunicação está em Gombrich (2011), onde o autor sustenta que
mesmo o homem primitivo não via diferença entre edificar e fazer imagens. No
contexto das pinturas rupestres que teriam sido realizadas entre 15.000 e 10.000
a.C. em Lascaux na França e Altamira Espanha, o autor destaca que, “suas
cabanas existem para protegêlos da chuva, do sol e do vento, e para os espíritos
que geram tais eventos; as imagens são feitas para protegêlos contra outros
poderes que para eles são tão reais quanto às forças da natureza” (GOMBRICH,
2011, p. 3940). Com efeito, podemos observar que a comunicação desde seu
primórdio é um ato utilitário para a manutenção da vida social que pode ter sido
superado nos dias atuais, mas com certeza deixa um legado indelével para a
comunicação praticada hoje.
Contraditoriamente, o fenômeno da comunicação foi muito tardiamente
estudado e a Semiótica nem sempre goza de preferência nos estudos do campo. É
sintomático que “durante dezenas de séculos, desde a Grécia clássica, nós nos
contentemos, por exemplo, em não conhecer sistematicamente quase nada das
nossas próprias línguas que fosse além do conhecimento dos seus léxicos e das
suas gramáticas” (PUPPI, 2009, p. 14). A comunicação sempre foi um tema
estratégico para projetos de centralização ou democratização de poder. Quem
domina os códigos da comunicação pode ter influência sobre os demais membros
da sociedade. Talvez seja por isso que Santaella (2007a) crê numa alienação dos
públicos perante os instrumentos de comunicação clássicos: “no sistema social em
que vivemos estamos fadados a apenas receber linguagens que não ajudamos a
produzir, que somos bombardeados por mensagens que servem à inculcação de
valores que se prestam ao jogo de interesses dos proprietários dos meios de
produção de linguagem e não aos usuários” (SANTAELLA, 2007, p. 12).
Mesmo antes de nos debruçarmos sobre o estudo da semiótica, citemos
primeiramente um exemplo. A Revolução Russa é um dos bons exemplos de como
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a comunicação está articulada nas relações de poder no domínio do discurso e na
transmissão de valores. Por sua vez, a semiótica nos ajuda a dissecar e
compreender o jogo de sentidos contidos na comunicação dos cartazes russos. Ao
regressarmos aos tempos da Revolução Russa de 1917, podemos observar que os
cartazes de apoio aos eventos pouco tinham de conteúdo textual. A propaganda
soviética lançava mão de enfático conteúdo simbólico para se comunicar com uma
maioria de iletrados.

Figura 05: Cartaz do Dia Internacional da Mulher  8 de março (Revolução Russa)
Fonte: pinterest.com

Na figura anterior podemos observar a baixa quantidade de texto e a forte
porcentagem de carga simbólica que transmite um sentido para os elementos de
informação presentes na tela. Descritivamente podemos interpretar o cartaz a partir
da presença da ilustração de uma mulher, que sustenta uma bandeira com um braço
e dá a mão para outra mulher caída. A mulher que recebe o auxílio para levantarse,
está rastejante e parcialmente coberta por utensílios domésticos que restringem sua
mobilidade. O sentido da articulação entre os elementos do cartaz, entre outras
hipóteses, nos parece o de cativar as mulheres oprimidas a se organizarem e
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lutarem por seus direitos. A mulher que sustenta a bandeira está liberta e combativa.
Convoca a mulher oprimida a juntarse na luta.
Os revolucionários russos sabiam que precisavam estabelecer um diálogo
imagético para atingir uma população que era em sua maioria de iletrados. As
imagens deveriam ter forte carga simbólica e transmitir o discurso revolucionário da
maneira mais eficaz possível. Deveriam ser inteligíveis às massas analfabetas. Os
cartazes soviéticos operacionalizaram muito bem a lógica dos meios de
comunicação de massa, onde uma informação é emitida de um pólo para vários
outros pontos de recepção.
A premissa dos “media mass” (meios de comunicação da massa) é de ter um
ponto de emissão e vários pontos de recepção da informação. No jornal impresso e
no cartaz existe uma matriz que repercute cópias que atingem os leitores em vários
pontos de distribuição, onde o chassi da informação é físico e palpável. No rádio,
são as ondas eletromagnéticas que são propagadas a partir de uma antena de
transmissão e chegam aos rádios receptores atingindo de forma sonora os ouvintes.
A televisão utiliza as mesmas ondas eletromagnéticas, só que os telespectadores
são afetados por mensagens através do que se convencionou chamar de
audiovisual, contemplando a sonoridade do rádio com a visualidade de imagens.
Ao longo da história, a pesquisa sobre os meios de comunicação de massa
procurou levar em consideração os aspectos relacionados ao contexto social,
histórico e econômico, o tipo de teoria sociológica utilizada e o modelo do processo
comunicativo. Em “Teorias da Comunicação”, Mauro Wolf apresentou nove
“momentos” dos estudos sobre os meios de comunicação de massa: A teoria
hipodérmica, a teoria ligada à abordagem empíricoexperimental, a teoria que deriva
da pesquisa empírica de campo, a teoria de base estruturalfuncionalista, a teoria
crítica dos “mass media”, a teoria “culturológica”, os “cultural studies” e as teorias
comunicativas (WOLF, 2009, p. 22).
Citamos as teorias apresentadas por Mauro Wolf, não para aprofundarmos
cada uma delas, pois este não é o foco deste artigo, mas para que possamos saber
da diversidade e amplitude de vertentes teóricas que foram articuladas em torno da
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pesquisa dos meios de comunicação. Sem hierarquização, destacamos a teoria dos
“mass media” (meios de massa) como uma importante corrente teórica por decifrar o
que de mais contundente ocorreu em termos sociais em nossa sociedade.
“Desde que os estudos sobre as comunicações de massa
(corrente americana) começaram a desenvolverse, o interesse
do investigador incidiu, sobretudo na influência dos meios de
comunicação sobre o público (ao passo que) a corrente
européia pretendeu conhecer as determinantes estruturais do
pensamento” (MERTON, 1949, p. 84 apud WOLF, 2009, p. 17).
Entre a corrente “americana” e a “europeia” podemos constatar que tanto no
estudo da influência dos meios sobre o público, como no entendimento das
estruturas do pensamento, é conferido grande poder aos meios de comunicação de
massa que tiveram e têm grande importância na construção das identidades
nacionais,

estabilizando

crenças,

valores,

comportamentos

e

opiniões

e

influenciando nas regras e conclusões sobre a sociedade, a cultura, a economia e a
política. Os meios de comunicação de massa são,
“[...] instituições que exercem uma atividadechave que
consiste na produção, reprodução e distribuição de
conhecimentos, que podem dar sentido ao mundo, moldam a
nossa percepção e contribuem para o conhecimento passado e
para dar continuidade à nossa compreensão presente”
(McQUAIL, 1983, p. 51 apud WOLF, 2009, p. 17).
Assim, os meios de massa ao moldarem nossa percepção acabam por
determinar um conjunto de concepções por parte do público. Segundo a “Teoria do
Balde” de David Berlo (1960), todo emissor esvazia um “balde de sentidos” sobre a
cabeça do receptor. Tal metáfora utilizada por Berlo na década de 1960 nos Estados
Unidos tinha grande proximidade com a metáfora da “educação bancária” elaborada
por Paulo Freire no Brasil, na mesma época, para denunciar os procedimentos
verticais que professores utilizavam para impor um conteúdo a partir de métodos
autoritários, onde o estudante apenas recebia “depósitos” de conteúdos.
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Com efeito, existe um entendimento sobre a comunicação que ficou
impregnada a partir da ideia de que o público deve apenas absorver informações,
tanto que o espaço ao contraditório em noticiários e outros programas televisivos é
substituído por opiniões “conclusivas” antes mesmo que pesquisas e investigações
se concretizem. Esse entendimento, inclusive é ratificado pelas próprias emissoras
como forma de reivindicar a prioridade em realizar a transmissão e conteúdos
reservando sua parcela de poder de influência sobre os públicos. Isso acontece por
que quem detém o poder da comunicação pode construir a opinião das audiências,
ou seja, comunicação é poder.
Guareschi (2007, p. 16) nos lembra de que da mesma forma que o Brasil foi
loteado a partir das capitanias hereditárias, doadas a famílias com alto grau de
articulação e relação com o Império, existe hoje um loteamento dos meios de
comunicação. No Brasil, um dado impressionante da centralização do poder
midiático “onde nove famílias controlam mais de 90% da mídia eletrônica. As
emissoras decidem o que deve ser dito e, principalmente, o que não deve ser dito, o
que os brasileiros não podem e não devem saber” (GUARESCHI, 2007, p. 18).
Desta forma, os meios de massa passam a ter um grande poder sobre a opinião da
sociedade. Mas isso acontece com aquela parcela da sociedade que não utiliza os
devidos “filtros” na interação com as emissoras, como, por exemplo, observar a
veracidade dos fatos por variados meios e fontes de informação. Um antídoto é
apresentado por Bordenave:
“Se os meios de comunicação são verdadeiras “extensões do
homem”, por que não aprender a usálos desde a infância em
um sentido construtivo e autoexpressão e de construção de
uma nova sociedade mais justa e solidária? Por que não
promover o acesso de toda a população ao usufruto dos
meios de comunicação “para que possam dizer sua palavra e
pronunciar o mundo?” (BORDENAVE, 1997, p. 93).
A disputa da informação nos meios de comunicação de massa vêm sofrendo
uma profunda transformação nas últimas duas décadas (a partir do final dos anos
1990). Isso porque um novo elemento surgiu para tornar ainda mais complexo o
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assunto. Estamos falando da internet, que se proliferou de forma híbrida e
principalmente gerando fluxos onde todos falam para todos. Veremos isso no
próximo tópico.

A estrutura semiótica do signo
Os estudos em semiótica construíram a concepção de que tudo pode estar
no escopo de uma linguagem geral. Vejamos inicialmente o quão inventiva e
reveladoras, são as três matrizes visuais que Bergström propôs em seu livro:
Fundamentos da Linguagem Visual.

Figura 06: Comunicação pobre; Sobrecomunicacão; Subcomunicação
Fonte: Livro: Fundamentos da Linguagem Visual

Não devemos esquecer que a semiótica como campo de estudo, comportou
três escolas distintas. A abordagem das aproximações e distanciamentos das três
escolas semióticas se faz necessária, pois essa é uma ciência ainda iniciante. A
partir de Santaella (2007, p. 81) aprendemos que um olhar apressado pode não
identificar distinções importantes. “A convergência das três fontes da Semiótica para
a criação de uma ciência única não pode nos levar a esquecer ou ocultar distinções
nas bases dessas fontes”. Comecemos então pelo precursor da Semiótica: Peirce.
Charles Sanders Peirce (18391914), expoente da semiótica norte americana
determinou três categorias universais: primeiridade, secundidade e terceiridade para
explicar as camadas de interação entre o ser humano e o mundo. Primeiridade
consiste em uma camada de interação imediata que não goza de juízo. É o primeiro
“estranhamento” que as pessoas têm perante a experiência do mundo, a
experiência do vivido. Na primeiridade temos a ativação de uma sensibilidade pura
124

que antecede qualquer tipo de consciência ou reflexão, quiçá juízo de valor em
relação ao mundo. A segunda camada de interação entre o ser humano e o mundo
é chamada por Peirce de “secundidade” e consiste na problematização que fazemos
utilizando os recursos da “primeiridade”. São fluxos de uma interatividade mental de
reação ao mundo. É quando nossa consciência sai de uma inércia para trafegar no
caudaloso arquivo mantido no cérebro humano onde estão todas nossas
experiências e tudo aquilo que está na ordem do vivido. Por fim, temos a
“terceiridade”, onde o mundo dos signos atua de maneira veemente sobre nosso
aparelho cognitivo. O ser humano, utilizando a qualidade reflexiva, interpreta o
mundo a partir do seu repertório, sendo uma terceira camada que se sobrepõe à
secundidade, que se sobrepõe à primeiridade.
Segundo Santaella (2007a),
“toda a Semiótica peirciana brotou [...] de um infatigável, longo
e árduo caminho inverso (ao de Sausurre). Para Peirce, todas
as realizações humanas (no seu viver, fazer, lutar, na sua
apreensão e representação do mundo) configuramse no
interior da mediação inalienável da linguagem, entendida esta
no seu sentido mais vasto. Com isso, aflora o que poderíamos
denominar o mais cabal deslocamento no pólo e vetor das
tradicionais teorias do conhecimento, visto que a Semiótica
peirciana é, antes de mais nada, uma teoria sígnica do
conhecimento” (SANTAELLA, 2007a, p. 82).
Os Estudos Soviéticos tiveram em Viesselovski e Potiebniá, os filólogos
exponenciais, apontados por Santaella como sendo os fundadores da Semiótica
Soviética. Mais recentemente, temos o linguista Marr, que a pesquisa realizada por
Schneiderman indicou como sendo o teórico que relacionava a fase de
desenvolvimento de uma língua com os estágios de desenvolvimento da sociedade
falante da mesma (SANTAELLA, 2007a, p. 74).
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“não se trata aí de uma construção da ciência semiótica como
tal, mas de uma série de ricas contribuições voltadas para a
problemática dos signos na sua relação com a vida social,
mais acentuadamente os signos linguísticos e poéticos,
revelando, porém, a maioria desses estudos, principalmente os
do Círculo de Bahktine, uma acentuada tendência para uma
visão globalizadora da cultura, ou seja, a investigação da
linguagem na sua relação com a cultura e a sociedade”
(SANTAELLA, 2007a, p. 75).

O psicólogo Vigotski e o cineasta Eisenstein estiveram intimamente
vinculados ao estudo semiótico a partir da “relação entre a linguagem e os ritos
antigos, assim como entre a linguagem dos gestos e a língua articulada”
(SANTAELLA, 2007a, p. 74). Já os Estudos Europeus têm em Saussure e Hjelmsle
os seus maiores pensadores. Também Roland Barthes, a partir do livro Elementos
de Semiologia, apresentou uma abordagem diferenciada da semiótica norte
americana e russa.

Metáforas e simulacros
Metáforas são figuras essenciais para a correspondência entre o mundo
físico real e a abstração.
“De todas as nossas ferramentas linguísticas, a metáfora está
entre as mais úteis para a cognição. Podese afirmar que é a
ligação entre nossos mundos físicos e mental. Uma metáfora,
palavra derivada do grego que significa ‘transferir’, transporta o
significado de um lado para outro entre a materialidade e a
abstração” (ANDERS, 2003, p. 55).
Notase uma grande relação entre as metáforas e os estudos semióticos.
“As metáforas também enriquecem nosso ambiente físico.
Uma simples cruz de madeira pode evocar a Paixão de Cristo.
Uma pedra pode transmitir solidez e caráter; o vento, seu
capricho. Nós identificamos o mundo com nossas associações
numa forma de economia mental. Pois usamos seus objetos
como andaimes para o pensamento” (ANDERS, 2003, p. 56).
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As metáforas são limitadas assim como toda a linguagem existente não está
finalizada e pode, pela via dos seus falantes e elaboradores, melhorar. O linguista
Marcos Bagno já trabalhou largamente a concepção de que uma língua padrão,
culta, é um estado de congelamento de algo que é fluido e impermanente. Vejamos
como isso ocorreu com o ciberespaço.

“O ciberespaço como meio – baseado na metáfora – é
diferente de outros meios em dois sentidos. O primeiro está na
responsividade ao usuário e na satisfação de suas
necessidades. O segundo é que pode ser que as metáforas
empregadas no ciberespaço não sejam mais geradas por
humanos. Por exemplo, agentes de computador, programas
relativamente simples usados para tarefas específicas, podem
ser simples linhas de código ou personagens animados,
dependendo do sistema. Sua comunicação conosco, por sua
vez, pode ela própria assumir várias formas e referências.
Essas são as maneiras como computadores e seus sistemas
conversam conosco. No uso que fazem de metáforas eles
assumem os atributos da correspondência humana. Desse
modo o ciberespaço é um meio não apenas para o diálogo
humano/humano, mas uma estrutura para relacionar processos
computacionais à cognição humana” (ANDERS, 2003, p. 57).

Semiótica e o museu
Constatado o fato de que todo artefato artístico ou patrimonial que é elevado
à categoria “item de museu” passa a ser um significante que representa uma, dentre
tantos outros significados que não foram absorvidas pelos museus, nos cabe
entender a estrutura semiótica das mensagens museais e seus fluxos para
verificarmos a passagem de significado à significante. Primeiramente, constatemos,
na literatura disponível, a veracidade de nossa afirmação inicial.
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“Mas, se os itens expostos em um museu representam o
mundo, não pertencem mais a ele. Retirados de seu contexto,
passam a simulacros que exemplificam uma classe ou grupo
de itens do mesmo tipo. Neste sentido, segundo Deloche
(1990), “[...] as múmias egípcias não pertencem mais a tempo
algum, e as medidas sofisticadas de que são hoje objeto criam
somente a ilusão de um exame telescópico do tempo”. A
múmia é um sinal, um dos incontáveis milhões de indícios que
o passado largou, desorganizados, sobre o mundo. Quando
situada na exposição de um museu, não mostra nem o
passado nem o mundo, mas uma proposta que, dentre outras
indicações, situa o passado e organiza o mundo. Se o museu
pode ser dado como um tipo de pedagogia, esta traz,
embutida, a revelação de uma ordem” (BITTENCOURT, 2003,
p. 155).

Cumpre indicar que o museu em si é um signo que trafega na mente das
sociedades, carregando consigo certos sentidos. “Museu” é uma ideia que alimenta
toda sorte de interpretações e se expressa em músicas e poemas, e no cotidiano
das pessoas. A ideia de fronteira presente na obra de Lotman corresponde a,
“La irregularidad en un nivel estructural es complementada por
la mezcla de los niveles. En la realidad de la semiosfera, por
regla general se viola la jerarquía de los lenguajes y de los
textos: éstos chocan como lenguajes y textos que se hallan en
un mismo nivel. Los textos se ven sumergidos en lenguajes
que no corresponden a ellos, y los códigos que los descifran
pueden estar ausentes del todo. Imaginémonos la sala de un
museo en la que en las diferentes vitrinas estén expuestos
objetos de diferentes siglos, inscripciones en lenguas
conocidas
y
desconocidas,
instrucciones
para
el
desciframiento, un texto aclaratorio para la exposición
redactado por metodólogos, esquemas de las rutas de las
excursiones y las reglas de conducta de los visitantes. Si
colocamos allí, además, a los propios visitantes con su mundo
semiótico, obtendremos algo que recordará un cuadro de la
semiosfera” (LOTMAN, 1996, p. 16).

Pomian (1998) diferencia a abordagem semiótica (semióforo) da abordagem
pragmática.
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“A obra literária é, pois, um objeto invisível, e o livro um objeto
visível. Está diferença de estatuto ontológico tem por
consequência vários outros. A obra literária é invariante em
relação às suas realizações físicas, se só existir entre elas uma
correspondência biunívoca; podese recitála, escrevêla,
imprimila, numerála, continua a ser a mesma. É invariante em
relação às suas realizações psíquicas, e é por isso que, sendo
embora tão numerosas como os leitores, estes podem, falando
a seu respeito, falar de uma mesma obra, conquanto que
disponham
das
competências
que
lhes
permitam
compreendêla. E é invariante finalmente em relação às suas
realizações linguísticas, o que torna possíveis as traduções”
(POMIAN, 1998, p. 72).

Para Pomian (1998) existe uma contrastante diferença entre a abordagem
semiótica e a abordagem pragmática. A utilização exemplificadora do caso das
diferenças entre a obra literária e o livro, expressa em linhas gerais que uma
abordagem deriva das teorias fenomenológicas e estruturalistas da obra literária e a
outra emerge das investigações sobre o livro, os periódicos e as bibliotecas. “A
primeira, entre signos, significados e estruturas; a segunda, entre as coisas, as
ações e as séries temporais”.
“Temos assim, no estudo das artes plásticas, a iconologia, que
se interessa prioritariamente pelo que se mantém invariante
em relação à passagem da escrita e, portanto, da linguagem
usual a traços de lápis, de pincel ou tesoura, cuja assimilação
a uma modalidade da linguagem autoriza uma leitura das
obras de arte para lhe explicitar as significações. No pólo
oposto,
existem
várias
investigações
que
tratam
principalmente, senão exclusivamente, das obras enquanto
visíveis ou observáveis: produzidas, em cada caso, pela mão e
pela vista de certo indivíduo; conjuntos de certos materiais de
determinadas dimensões; aplicações de diferentes técnicas;
objetos da parte dos indivíduos ou dos grupos desta ou de uma
outra recepção, atestada pelos preços pagos por eles, ou
lugares em que se expõem, as maneiras de os expor e os
comentários feitos a seu respeito” (POMIAN, 1998, p. 75).
Pomian considera que o livro é um semióforo na perspectiva de ser ele um
objeto visível, mas que está investido de significado (POMIAN, 1998, p. 77).

129

“Mas não o é de uma vez por todas. Ser semióforo é uma
função que o livro só conserva quando se adota face a ele uma
das atitudes programadas pela sua própria forma: quando o
lemos ou o folheamos ou, pelo menos, quando o colocamos
nas prateleiras da nossa biblioteca, de uma livraria, de uma
loja de alfarrabista. Tratao também como semióforo aquele
que o preserva por ver nele um objeto estranho ou precioso
que, por essa razão, resolve guardar. E aquele que o manda
queimar, convencido de que pode exercer uma influência
nociva sobre os leitores ou por querer destruir as produções
escritas de um grupo, como fim de destruir esse mesmo grupo.
Mas quando se calça com um livro um móvel que abana ou
quando se utiliza um livro para alimentar um lume, ele deixa de
ser um semióforo e tornase uma coisa, noção que se explicará
mais tarde” (POMIAN, 1998, p. 77).

Contudo, constatamos proximidade entre a classificação que Santaella
aponta em Peirce, no livro “O que é Semiótica”, e a classificação feita por Pomian
em “História Cultural, História dos semióforos”. Vejamos primeiro, o que Santaella
extraiu de Peirce:
“A princípio (nos diz Santaella), Peirce tentou estabelecer suas
categorias a partir da análise material dos fenômenos (por
exemplo: como coisa de madeira, de aço, de carne e osso,
etc.), mas a diversidade infinita da materialidade das coisas
fêlo abandonar este ângulo de sua empresa, empreendendo
seu caminho pelo lado formal ou estrutural dos fenômenos [...].
Peirce chega às suas categorias através da análise e do atento
exame do modo como as coisas aparecem à consciência”
(SANTAELLA, 2007a, p. 334).

Por seu turno, Pomian seguiu um caminho parecido, constatando que, não se
trataria de classificar os objetos “segundo as suas formas e os seus materiais”, mas
sim, “segundo a sua gênese, em produções naturais e produções humanas”
(POMIAN, 1998, p. 78). Assim, dividiu os objetos da seguinte maneira: 1.
Classificação funcional dos objetos visíveis: reúne todos os objetos que circundam o
homem; 2. Classificação dos objetos sem emprego: são aqueles que foram
descartados e Pomian chama de “restos”; 3. Coisas: são todos os meios maquínicos
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ou ferramentais utilizados pelo homem, a natureza e também o próprio homem
quando tomado por coisa; 4. Semióforos:
“[...] destinados a substituir, completar ou prolongar uma troca
de palavras, ou a conservarlhe o vestígio, tornando visível e
estável o que de outra forma ficaria evanescente e acessível
unicamente ao ouvido. Recebem o nome de semióforos [...],
destacamos os traços que lhes são comuns, pois resultam da
sua própria função. O primeiro é serem compostos, cada um,
de um suporte e de signos que, sem formar sempre uma
linguagem, servem todavia de linguagem” (POMIAN, 1998, p.
80).
E, 5. aquelas coisas que produzem os semióforos:

“A par das coisas e dos semióforos, existe finalmente uma
classe de objetos que, aparentados em diversos graus com
umas e outros, se distinguem, todavia pelas suas funções. São
destinados, com efeito, a produzir semióforos. Fazem parte da
classe de objetos visíveis como selos, sinais, pincéis, punções,
buris, lápis, esferográficas, máquinas de escrever e de
imprimir, aparelhos fotográficos, microfones, magnetofones,
câmaras, emissores com as suas antenas, receptores, com os
seus discos, disquetes, cassetes e filmes” (POMIAN, 1998, p.
81).
Sinteticamente, Pomian dividiu todos os objetos em cinco classes: os corpos,
os restos, as coisas, os semióforos e os media. Pomian exemplifica que a obra
literária é invisível. O que vemos é o livro. A partir dessa diferenciação, o autor
apresenta as abordagens semióticas e pragmáticas.
A partir da abordagem reunida neste capítulo, tomamos o museu enquanto
um dispositivo que, além de outros expedientes, emite à sociedade mensagens com
sentidos dos mais diversos e de maneira bastante eficaz, sendo assim uma máquina
semiótica. Cria interpretações sobre a vida de maneira tão eloquente que lhe
qualificamos como sendo uma “máquina” de produzir interpretações. Argumentamos
de variadas maneiras na tentativa de isolar e analisar, principalmente, o tema da
significação sobre as coisas da vida que o museu tanto formula em sua missão.
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1.5 MUSEU COMO PERFORMANCE

Os espaços museais são concebidos enquanto locais para a guarda e a
exposição da memória social, que é expressão do patrimônio cultural das
comunidades, grupos sociais, temas que instituições ou a sociedade civil organizada
determina como elegível. Na interação com os públicos, o museu realiza processos
de comunicação dos mais diversos, como a elaboração de uma exposição, sua
divulgação e uso de elementos mais sutis, como por exemplo, a simples cor de tinta
das paredes externas de um edifício. Nesse contexto, o que aparece para o público
é o museu de maneira ampla, onde são realizados “movimentos” que são
sistematizados entre público e imagem (edifício, acervos, espaços internos). O
museu é um aparelho performático.
Neste tópico, partimos da noção de que os museus só são ativados pela
sociedade quando exercem sua condição performática, tornando sensível aos
públicos, as mensagens presentes nas missões estabelecidas pelo aparato
organizacional e administrativo da instituição. Através de movimentos e imbuídos de
alto grau de teatralidade, os museus organizam e executam performances de seus
objetos, artefatos, edifícios, dados, informações e/ou temáticas. As coleções de um
museu precisam ser “performadas” para tornaremse sensíveis aos públicos. Não se
trata de mera transmissão de mensagens por ferramentas de comunicação, mas, de
afetação pela via da artisticidade contida em cada espaço que reivindique alguma
qualidade museal. A condição poética amalgamadas na existência dos museus lhe
conecta à performance, fazendo com que o movimento por eles exercido, seja a
sensualidade de atração dos públicos e da sociedade de uma maneira genérica.
Existem distintas tensões entorno do conceito de performance. Antes de
tratarmos do museu enquanto um aparelho performático, façamos o trabalho de
cotejar alguns dos principais autores e campos de estudo ligados ao tema.
Notavelmente recente, os estudos em Performances Culturais foram iniciados em
1955 por Milton Borah Singer.
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Por ocasião da apresentação do Dossiê “Antropologia e Performance” (2013),
John Cowart Dawsey (USP), Regina Pólo Müller (UNICAMP) e Rose Satiko Gitirana
Hikiji (USP) foram assertivos na indicação dos autoreschave que desenvolvem suas
abordagens focados na combinação entre os temas da antropologia e da
performance. Deste desenho feito pelos autores, nos cabe, considerando nossa
abordagem de defesa do museu enquanto aparelho performático, o entendimento
de que a performance está intimamente ligada ao tema da experiência. Essa
abordagem está presente em Wilhelm Dilthey, Turner e Geertz, como nos informa o
Dossiê.
A “virada performativa” (performance turn) ocorrida na antropologia na
década de 1970 é abordada por Schechner e Turner, além de outros autores. No
entanto é Schechner quem amplia a performance para três temas importantes:
“1. encorporação (embodiment)  a experiência como base do
conhecimento nativo que é compartilhado por meio da
performance; 2. as fontes da cultura humana como
performativas; 3. o cérebro com um local de performance. O
que fundamenta estes três pontos de contato, como mostra
Diana Taylor (2003, p. 1633), é o fato de que a performance
constitui um repertório de conhecimento encorporado, uma
aprendizagem no e através do corpo, bem como um meio de
criar, preservar e transmitir conhecimento” (DAWSEY; MÜLLER;
HIKIJI, 2013, p. 14).
Assim, existe em Schechner a observação de uma mudança de paradigma
que ocorre quando a centralidade dos estudos em performance se deslocam para a
“encorporação”, ou seja, para o sujeito.
De maneira panorâmica, também é Schechner (2003, p. 25) que indica três
tipos gerais de performance: cotidiana, artísticas ou ritual. Com base nesse
pensamento, lançamos mão de diagramas para sintetizar e organizar visualmente a
relação dos elementos que compõem cada um dos tipos teóricos de performance,
para às relacionar com o diagrama do Fato Museal, elaborado por Waldisa Russio,
apresentado no tópico “1.3) Museologia: conceitos e características”. Primeiro,
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pensemos sobre os elementos que compõe a performance do cotidiano a partir do
diagrama a seguir.

Figura 07: Diagrama conceitual da “Performance do Cotidiano”
Fonte: Desenho pelo próprio autor (Pablo Lisboa)

A performance do cotidiano referese aos atos performáticos exercidos pelos
sujeitos no cotidiano de suas vidas, a partir do entendimento de que a vida é uma
performance

onde

desempenhamos

diversos

papéis

[veremos

mais

aprofundadamente essa discussão, no tópico “2.1) Sujeito Interator”]. Para que
ocorra a performance do cotidiano, se faz necessária a triangulação de três
elementos complementares: um ambiente determinado; um sujeito que realiza o
movimento performático; e um sujeito que observa a performance. Em que pese, a
performance cotidiana se dar a partir do movimento de um sujeito, ela se realiza de
fato, na sistematização entre os três elementos, que foram um circuito e são
retrodependentes. Sem um desses elementos, a performance não ocorre. Sigamos.
Passemos, agora, ao segundo diagrama: performance artística.
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Figura 08: Diagrama conceitual da “Performance Artística”
Fonte: Desenho pelo próprio autor (Pablo Lisboa)

A performance artística talvez essa seja a mais reconhecida de todas. Nela,
os sujeitos, que na vida cotidiana eram apenas sujeitos em movimento performando
suas próprias personalidades, passam a serem sujeitos atores. A performance
artística é filha legítima da performance cotidiana, própria da personalidade humana.
Consiste na atuação fictícia, na encenação, na tragédia e na comédia, na dança pré
concebida e pré organizada. O cenário é o campo de jogo das atuações, sendo o
palco o principal deles. Contudo, as artes plásticas utilizaram muito a performance a
partir da prerrogativa de que não eram mais necessárias, apenas, as modalidades
escultura, gravura e pinturas para a edificação de obras de artes. O corpo passou
então a integrar as instalações. A body art utilizou o corpo como chassi da pintura e
performances começaram a conjugar mais de uma modalidade clássica das artes
visuais. A performance artística é préconcebida a partir de sujeitos espectadores
para sujeitos atores.
Já a performance ritual se dá de maneira muito parecida com a performance
artística. Nela, existe um cenário, um conjunto de sujeitos que realizam o movimento
e um conjunto de sujeitos que observam. A situação específica da performance
ritual é que os três elementos estão entre a “performance cotidiana” e a
“performance artística”. Fica difícil determinar quando um rito é cotidiano e quando
ele é artístico.
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Figura 09: Diagrama conceitual da “Performance Ritual”
Fonte: Desenho pelo próprio autor (Pablo Lisboa)

Contudo, objetos (coisas) também são concebidos enquanto performance.
Vejamos, mais uma vez, o que nos diz Schechner:
“[...] qualquer evento, ação ou comportamento pode ser
examinado como se fosse performance. Tratar o objeto, obra
ou produto como performance significa investigar o que esta
coisa faz, como interage com outros objetos e seres, e como
se relaciona com outros objetos e seres” (SCHECHNER, 2003,
p. 25).

Na esteira do advento científico e sua ramificação das ciências, podemos
considerar duas hipóteses: a performance é tributária das ciências do corpo como a
dança e o teatro; a performance é e sempre foi uma condição humana de onde o
teatro e a dança utilizaram a essência das vidas cotidianas. Reconciliar a
performance com o cotidiano tem sido o trabalho de diversos autores, contudo, não
só o corpo é o veículo de uma performance.
Com isso, Schechner nos dá a chave para o entendimento de que o museu,
mesmo sem sujeitos atores em movimento, também pode ser caracterizado como
ato performático através da sua natureza poética que lhe torna sensível aos sujeitos
espectadores, uns emancipados, outros nem tanto, para utilizar um termo caro a
Jacques Ranciére. De qualquer maneira, o museu está contido nos processos de
performance como uma performance bastante complexa. É no conjunto de objetos,

136

ações humanas e ações técnicas, que se origina a performance do museu. Vejamos
o diagrama que preparamos para sintetizar esses elementos:

Figura 10: Diagrama conceitual da “Performance do Museu”
Fonte: Desenho pelo próprio autor (Pablo Lisboa)

No diagrama conceitual da Performance do Museu, estabelecemos três
instâncias a exemplo dos demais diagramas apresentados antes. A performance do
museu se dá na sua interação com o sujeito interator que se dá no espaçotempo.
Se, como nos disse Schechner (2003, p. 28), a performance não está “em” nada,
mas “entre”, podem ser variáveis as instância interagentes no processo tido como
performático. O sujeito interator é parte do sistema empregado na ativação de uma
performance. Isso se dá, não só por corpos em movimento, mas no deslocamento
de tempo que se faz perante o olhar. O movimento onde se insere o museu é o
deslocamento que o mesmo percorre no tempo. Por isso que Schechner afirmou
que a performance não está “em”, mas “entre”. É na processualidade do tempo que
ocorre a performance.
Conforme nos informa Camargo (s/d), sobre performances culturais,
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“Há que se entender o particular significado deste conceito
plural e a abordagem metodológica distinta que este propõe,
para que se evite um entendimento parcial ou apenas formal
deste, para que as Performances Culturais não sejam
entendidas apenas como o estudo de uma determinada
performance ou uma forma específica de estudo de um
fenômeno ou como etapa evolutiva de um determinado ramo
ou área de saber” (CAMARGO, s/d, p. 14).
Bruno Brulon Soares propôs uma teoria da performance para os museus, em
artigo publicado em 2012, considerando que a atividade desenvolvida pelos museus
“funciona como se ele pudesse restaurar o passado através da ação regenerativa”
(SOARES, 2012, p. 192). Partia da ideia de que os museus apresentam
performances aos seus públicos, e também, apresentam os públicos nas
performances, numa clara e declarada objetivação de entender os museus
enquanto instâncias que “apresentam performances” (SOARES, 2012, p. 195).
Tomando emprestado de Marshall McLuhan a ideia de que “o meio é a
mensagem”, podemos aplicar aos museus a ideia de que “os museus são a
performance”, e não apenas instâncias que “apresentam performances”, como nos
indicou Soares (2012).

O rito da visitação em museus
“O que Lawrence Stone anunciou como o ‘retorno da narrativa’,
concretizouse na museologia, de uma forma mais ampla, nas
práticas de roteirizações. O historiador francês cita o exemplo
do PointeàCallière, Musée d’archéologie et d’histoire de
Montréal, no Canadá, que passou a definir suas abordagens
através da encenação de personagens históricos” (MACHADO
JR., 2015, p. 293).
Existe toda uma ritualidade na interação dos museus com os públicos. Um
rito de aquisição da capital cultural que muitas vezes é desviado pela sua
processualidade, passando ao largo da sua essencialidade. Aqui, a experiência da
visitação tem o seu ato consumado pelas narrativas construídas pelos públicos a
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partir das narrativas expográficas museais. Ou seja, são narrativas das narrativas,
que fazem dos públicos interatores partícipes da performance museal. Essa inclusão
dos públicos na performance, encontra a incerteza nas sínteses perceptivas, pois,
cada sujeito inserido na narrativa, lhe desvia um pouco de sua rota. O inacabado
torna a poesia dos museus, reverberante. As sobreposições de repertórios conferem
ao museu a imanência do que nem sempre é préconcebido e por vezes é um estar
por vir que nunca irá se consumar. É na incompletude, deixada entre a narrativa
museal e a narrativa dos públicos, onde está o valor estético dos museus. Sem isso,
o museu seria apenas uma loja de artigos objetivos. O desavisado que sai de uma
visitação dizendo que pouco, ou nada, entende das “mensagens museais”, não
precisa entrar em pânico, pois essa “não aquisição de entendimentos”, faz parte da
relação entre o público e o museus. Toda performance museal deixa lacunas e isso
em si é uma virtude poética dos museus.
Scheiner (2008) vai discorrer sobre os porquês de o museu ser uma instância
criadora do mito, onde o objeto é o primeiro deles. E para criação de mitos são
necessárias ritualidades envolvendo objetos e sujeitos em um lugar específico.
Como uma igreja, como casa de Deus, o museu é o lugar consagrado do mito, e
para que ele seja evocado, os ritos se tornam instrumento. “O rito é configurado pela
maneira muito especial como se registra, cataloga, classifica, analisa, estuda e
expõe o objeto” (SCHEINER, 2008, p. 62). O desavisado tomará o museu por local
de guarda, e ele é muito mais um espaço de criação, do que um espaço de
arquivamento. Contudo, por muitas vezes o rito se faz presente sem que seus
participantes atinjam a interpretação total na interação com as mensagens que irão
corroborar com o mito. É comum, ao adentrarmos ao museu contemporâneo,
visualizarmos certa performance dos próprios públicos que registram cada passo a
partir de publicações de vídeos e imagens nas redes sociais, com selfies e outras
formulações. Estar no museu, ou ter visitado uma exposição, mais do que ser o
espaço de acúmulo pelo conteúdo, passa a ser o espaço de um pseudoacúmulo de
conteúdo. A simples passagem ou presença de um indivíduo por uma exposição
não lhe garante a aquisição cultural por osmose.
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A performance do espectador emancipado, em acordo com o espectador
emancipado de Ranciére (2005), deposita nos públicos dos museus a primazia de
seus estratagemas de apresentação. Na oficina de teatro que fiz com Augusto Boal
por ocasião do Fórum Social Mundial de 2003, ocorrido em Porto Alegre, tive acesso
à metodologia que fizera com que eu começasse a elaborar uma percepção sobre
as “narrativas fragmentadas” que tinham muita proximidade com a realidade das
pessoas e, não eram tão doutrinárias quanto os filmes de Hollywood. O teatro foi a
ferramenta que inaugurou essa minha visão, mas, depois observei que isso
acontecia também com as demais vias da arte.
Na oficina, Boal criou uma cronologia básica (storyline) e os perfil dos
principais personagens da esquete, onde se apresentava algum tipo de conflito
social. Na primeira etapa da oficina, atores interpretavam os personagens principais
e os demais participantes acompanhavam como espectadores. Determinados os
“lugares” de cada um na trama, era feito uma parada para que algum voluntário
ingressasse na estória para interferir no desenvolvimento dos fatos. Sem texto nem
planejamento prévio as pessoas tinham os mais variados tipos de performance,
ancoradas nas suas vivências cotidianas. A homofobia de um pai que não aceitava
a opção sexual do filho, um patrão racista que não empregava um jovem por ser
negro, um marido que cometera feminicídio. Desta maneira, os espectadores
ganham o palco e poder de decisão sobre ações no desenvolvimento das histórias.
Um exemplo de emancipação do espectador imbricando cotidiano e arte em uma
criação coletiva e engajada. É Jacques Ranciére quem irá defender um teatro sem
espectadores. Ou seja, que os espectadores sejam transformados em atores:
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“precisamos de outro teatro, um teatro sem espectadores: não
um teatro diante de assentos vazios, mas um teatro no qual a
relação óptica passiva implicada pela própria palavra seja
submetida a outra relação, a relação implicada em outra
palavra, a palavra que designa o que é produzido em cena, o
drama. Drama quer dizer ação. O teatro o lugar onde uma
ação é levada à sua consecução por corpos em movimento
diante de corpos vivos por mobilizar. Estes últimos podem ter
renunciado a seu poder. Mas esse poder é retomado, reativado
na performance dos primeiros, na inteligência que constrói
essa performance, na energia que ela produz” (RANCIÉRE,
2012, p. 9).
Conforme diz Soares (2012), “o paradigma da performance para os museus
instaura a noção de que os ‘visitantes’ deveriam participar ativamente como atores
culturais, e não como consumidores passivos” (SOARES, 2012, p. 202). Por isso
que acreditamos na condição interagente que os sujeitos devem ter no curso de sua
interação com o patrimônio cultural. Essa condição é possível graças às tecnologias
que nos rodeiam traduzindo o mundo como interface, mas também pelas
capacidades cognitivas, psíquicas e culturais que são o resultado de uma
construção ao longo dos tempos.
Existe um tipo de performance que a de dados. Exemplificamos o caso do
Mapa Mundi e seu uso político ao longo da história. Compreendendo que dados
precisam ser performados para gerar sentido, destinamos esse tópico para abordar
o Mapa Mundi e a relação de sua configuração técnica, ancorada na ciência da
geografia, com a sua configuração simbólica, ancorada em concepções ideológicas.
Devo ao professor Jean Segata a frase “os dados precisam ser performados”,
proferida em palestra realizada na USP por ocasião do X Encontro Nacional da
ABCiber  Associação Brasileira de Cibercultura, em 2017.
Para

estudar

diferentes

significações

ideológicas

dos

mapas

que

apresentaremos em tela, aplicamos uma justaposição visando uma montagem entre
os mesmos, concordando com a concepção de que a imagem em movimento
produz um saber por montagem, agenciamento teórico elaborado por Aby Warburg,
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recuperado por DidiHuberman e utilizado largamente por teóricos da arte na
atualidade, principalmente àqueles vinculados à história da arte.
Utilizemos um exemplo para a sustentação de que dados são performados
para gerar sentido. É intrigante os caminhos realizados no decorrer da história para
se conceber o mapa mundi. A cartografia acabou convergindo a abstração do
mundo a partir de uma imagem que se apresenta com nuances. Consideramos aqui
que o mapa mundi é um tipo de performação de dados, expressa por intermédio de
uma visualidade topográfica construída em nossas mentes, uma convergência feita
a partir de desenhos técnicos e artísticos. No caso do conhecido mapa mundi,
temos a “Projeção de Mercator”:

Figura 11: Mapa Mundi “Projeção de Mercator” (Gerardus Mercator, 1569)
Fonte: BBC, 2016

O Mapa Mundi “Projeção de Mercator“, foi produzido em meio ao período das
navegações e teve muita utilidade para as rotas marítimas. Desta forma, acabou
consagrado em um período, continuou consagrado pelos entendimentos coletivos,
ao longo dos tempos, e acabou se popularizando.
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“O sistema desenvolvido pela projeção de Mercator respeita as
formas dos continentes, mas não os tamanhos. Seus mapas
ganharam popularidade e foram usados como cartas náuticas,
uma vez que permitiam traçar rotas como linhas retas,
diferentemente de outras projeções mais precisas. As
distâncias entre os meridianos e paralelos, no entanto, estão
distorcidas. E os países e regiões próximas aos pólos
aparecem em um tamanho muito maior do que o real. A
Groenlândia, por exemplo, aparece quase tão grande quanto a
África, sendo que o continente africano tem uma área 14,4
vezes maior” (BBC, 2016, online).
A matéria da BBC deixa uma brecha informacional incômoda: por via de
quais “dispositivos”, estariam sendo distorcidos os tamanhos dos continentes? Antes
de considerar qualquer julgamento, vamos ver outra composição do mapa mundi:

Figura 12: Mapa Mundi “Autagraph” (Hajime Narukawa, 2016)
Fonte: BBC, 2016

O Mapa Mundi “Autagraph”, que foi criado pelo arquiteto japonês Hajime
Narukawa, tenta expressar com mais precisão as proporções entre as massas de
terra do planeta. A disposição dos continentes também é bastante diferente,
conforme pode ser observado na figura. A partir da divulgação do Mapa Mundi
“Autagraph”, Narukawa foi premiado com o Good Design Award, um dos mais
importantes prêmios de design do Japão. Sigamos com uma composição artística
do mapa mundi, mas que convém ao contexto de nossa discussão.

143

Figura 13: Obra de arte “Nuestro Norte es el sur” (Joaquín TorresGarcía, 1934)
Fonte: www.museopicassomalaga.org

Na figura anterior, vimos um mapa com expressão artística evidente.
TorresGarcia transparece nitidamente a sua intencionalidade, em performar o mapa
mundi a partir de um ponto de vista ideológico.
Os mapas estão carregados de significados que direcionam projetos políticos.
Os mapas na Idade Média, onde a igreja tinha grande poder sobre as questões
políticas vigentes, o mapa deixou de ser uma representação mais técnica e
geográfica para voltar a ser uma representação mais ideológica.

Figura 14: Mapa Mundi “TO” (Idade Média)
Fonte: Mapa encontrado na publicação “Etymologiae”
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Existe uma relação próxima nas estratégias do mapa artístico de
TorresGarcía em relação ao mapa religioso do “Mapa Mundi “TO”. Guardadas as
diferenças, são performações da ideia de território que representam sentimentos e
sentidos coletivos, dispositivos discursivos que ultrapassam períodos longos de
tempo. Seria contraproducente continuar a elencar traços singulares e exóticos nos
estudos de performance. Essa que é uma temática interdisciplinar, conjuga seus
estudos para o entendimento, pós virada performática (1970), de que é no processo
sensorial humano e na geração de sentidos que dele emergem, onde estão as
chaves para o entendimento do mundo. Nisso, os processos estéticos elevam a
experiência a tema mestre dos estudos em performance.
Trataremos, agora, especificamente da questão dos museus e suas
expressões estéticas que englobam a performance. Hoje, os museus são espaços
que, em diversas ocasiões, estão contundentemente “estampados” nas paisagens
urbanas das cidades. Podemos considerar que os museus iniciaram sua atividade
performática externa, quando os gabinetes de curiosidades esgotaram sua
performatividade por intermédio de suas coleções, internas aos gabinetes. Os
museus modernos com suas intervenções poéticas edificadas simbolizaram um
salto performático de extremo sucesso para as expectativas de um museu de
massas. No século XX, o museu, não só guardava arte e a memória social, mas,
também, era ele próprio a obra de arte e o chassi de uma poética que reverbera por
intermédio de estéticas e da memória social.
As variadas modalidades de performance: performances culturais, artes da
performance e performances do cotidiano, estão na base da história da performance
e deixaram um legado indelével para o que conhecemos hoje como sendo
Performance. Com a revolução tecnológica e a revolução digital, a performance
tramou uma relação atualíssima das performances com as estéticas tecnológicas.
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Performance tecnológica museal
A performance museal consiste nos movimentos que o museu, como um
todo, realiza na interpretação e performação de dados, objetos, temas e conteúdos
dos mais diversos, tornando estes, espaços de criação e geração de sentido. A
performance museal está inserida no contexto do conjunto de movimentos que o
mesmo faz em direção ao processo interativo com seus públicos, emitindo
mensagens que pretendem gerar sentidos, uns mais verticais, outros mais
horizontais, mas sempre imbuídos de discursos ideológicos. Esse processo é amplo
e indeterminado. Os museus são como mídias que negociam significações a todo o
momento com a sociedade e que envia mensagens a quem os visualiza, interage,
consome. O museu é um espaço de poder (Foucault), e como tal, exerce seu
expediente através de performances.
“Sem esquecer a força incisiva do pensamento de Baudrillard,
que define a nossa como uma sociedade de consumo baseada
na cultura da simulação e não da representação, pode ser útil
usar o conceito de performance, pretendido como uma
representação teatral, para estudar a vida social. E. Goffman
toma a representação teatral como a base do estudo do
indivíduo, e depois do grupo: como ele se apresenta e suas
ações para os outros. A "representação" é usada aqui para
indicar toda a atividade de um indivíduo (ou equipe), que ocorre
durante um período caracterizado por sua presença contínua
diante de um grupo particular de observadores e de modo a ter
uma certa influência sobre eles” (FRACASSO, 2013, p. 30).
Existem diversas formas de interação entre os museus e os públicos. A
performance está inserida sob a dianteira dessa interação que torna um sensível ao
outro. Sob este aspecto, temos no museu a performance de dados, a performance
das coleções, a performance de obras interativas que, imbricadas aos interatores,
realizam uma performance das obras de arte, as performances culturais, que não
estão necessariamente dentro do museus e acontecem de maneira ritual nas
comunidades, a performance dos edifícios, que se dá na mente das pessoas.
O catálogo de tipos de performance é variado e distinto. Com o advento das
tecnologias interativas e digitais, os museus viram incorporados novos dispositivos
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que interferem nas performances e é disso que gostaríamos de tratar aqui neste
tópico.
Com as performances interativas, foram instaurados dispositivos tecnológicos
como câmeras com sensores de presença e outras ferramentas. Eduardo Kac
implanta chip intracorporal a partir do qual usuários de internet podem observar a
localização do artista em tempo real a partir de um localizador.
A antropologia que estuda a vida digital em suas expressões cibernéticas
como, as redes sociais, vem redesenhando seus instrumentos, ou, antes, vê a
necessidade de redesenhar seus instrumentos à medida que entende a cibercultura
como um objeto de pesquisa distinto daquelas tribos isoladas que fundaram o olhar
antropológico. Vejamos de que maneira, Jean Segata faz sua crítica nesse contexto:

“Não é estranho então que se anunciem etnografias sobre
novas formas de sociabilidade no ciberespaço, sobre a
produção artística digital ou sobre o ativismo político ou
movimentos sociais nas redes, sem se dar conta de que se
trata aqui de uma conjunção entre a velha metafísica da
disciplina, que orienta o entendimento desses fenômenos em
outros contextos e uma nova embalagem, forjada com a
adjetivação do ciberespaço, do digital ou da rede” (SEGATA,
2015, s/p).

Figura 15: Performance do “Ars Electronica Center” (Áustria, 2017)
Fonte: Youtube.com

No encontro entre tecnologia e o museu, performances do tipo que vimos
anteriormente, são viabilizadas por intermédio de uma estrutura que possibilite que
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a iluminação faça uma espécie de dança teatral, fazendo do museu um aparelho
performático.
“Performance é o domínio da ‘arte ao vivo’. Como um termo
universal para música, dança, teatro e suas variações
experimentais, pode ser entendido como a apresentação ao
vivo nãoparticipativa dos movimentos do corpo, imagens e
sons [...]. O mesmo termo (performance) é usado para indicar
a qualidade de um aparelho técnico em operação: podemos
falar da performance de um certo sistema de computador, ou
de um carro. Esse significado duplo é interessante, pois mostra
alguns aspectos gerais da performance, por exemplo, que é
um sistema de execução autoral, um sistema de execução que
tem um ator principal. A performance pode ser entendida como
a apresentação, como tornar presentes (e perceptíveis) os
resultados de uma execução” (BROECKMANN, 2009, p. 267).

O museu se revela aos públicos de diversas maneiras utilizando variadas
estratégias. A performance está na centralidade da atuação dos museus devido a
sua atividade de regeneração do passo através de um “comportamento restaurado”
(SCHECHNER, 2007). Todo museu precisa ser “performado”, ou seja, se fazer
sensível ao público por intermédio de movimento. Mesmo estático, essa
performance lateja das mentes dos públicos que emprega movimento por seus
próprios olhos. O conjunto de artes performáticas estão na esteira da performance
do museu de uma maneira geral, mas a performance é o próprio museal, por isso
dizemos “performances museais”. Não só os itens das coleções devem ser
performados, mas o museu como um todo, conjuga a performance como ato
artístico e de comunicação regenerada do passado pela sensibilidade poética
subjetiva nata de sua fundação.
A ampliação do conceito de performance, que parte das obras de arte
performáticas, que englobam o teatro, a dança e as expressões artísticas do corpo,
para a tomado do museu, em sua complexidade, como um todo performático,
contribui para o entendimento do que o museu, deve transversalizar temas como o
da comunicação, para todas as ações museográficas. A exposição deixa de ser o
único setor e instância de comunicação, para pulverizar para o museu como um
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todo. O museu pode ser uma máquina semiótica, uma mídia, um aparelho
performático.
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2. SUJEITO, OBJETO E CENÁRIO
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2.1 SUJEITO INTERATOR
A relação humanomáquina que temos hoje, é fruto de uma escalada
paulatina e permanente que os sujeitos realizaram ao longo do tempo, onde, por um
lado, o sujeito foi se adaptando ao aparato tecnológico ao seu redor, e por outro, as
máquinas tiveram que, a partir de um projeto tecnológico social, ser adaptadas a
condição cognitiva, sensorial e corporal do sujeito por intermédio da ergonomia
(adaptação do trabalho ao homem). Essa trajetória do sujeito é marcada por
transformações, que apresentamos neste tópico como forma de identificar algumas
mudanças que foram importantes para a atual conformação do sujeito. Toda a
investigação acadêmica realizada aqui, de identificação, conceituação e projeção do
sujeito, corrobora para que possamos utilizar com mais propriedade, pelo menos em
relação ao sujeito, o Fato Museal como matriz conceitual de análise dos museus em
relação à presença das tecnologias.
Começamos nosso trabalho caracterizando o sujeito da atualidade na
perspectiva de que estamos vivendo uma fase póshistórica, ou seja, de finalização
de um método narrativo que se chamou de história, e que só foi possível através da
invenção da escrita (4.000 a.C  3.500 a.C) e das tecnologias arqueológicas de
registro da vida do homem e das coisas que o cercam, e instauração de uma
dinâmica que não comporta apenas uma narrativa linear, por tanto, chamase de
póshistórica. Financiando esta discussão, pusemos em diálogo Villem Flusser,
Arlindo Machado, Nestor Canclini, Feixa & Leccardi, Hodder, Bourdieu, Bauman,
Maffesoli, Simmel, Ranciére, e, Lemos & Cunha. Esses autores nos ajudaram a
desenhar o sujeito atual com suas virtudes interacionais.
Avançamos inventariando algumas teorias do sujeito. Cotejamos diferentes
modos de ver e conceber o sujeito, utilizando contribuições de Lúcia Santaella
(contemplativo, movente e imersivo), Stuart Hall (iluminista, sociológico e
pósmoderno), Jung (arquétipos), Halbwachs (memória social), Couchot e Venturelli
(o sujeito interagente de “o mundo como interface”  Peter Weibel).
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Por fim, adicionamos, na abordagem sobre o sujeito, a questão geracional,
por entendermos que existem fortes distinções entre gerações que convivem em um
mesmo período de tempo. Sustentamos a abordagem das gerações a partir,
principalmente, da teorização de Karl Mannheim, mas absorvendo contribuições de
Domingues, Weller, Huelsen e Comazzetto.

A fase póshistórica da humanidade
Como primeira argumentação, mencionamos Arlindo Machado, que identifica
em Vilém Flusser uma das mais claras previsões sobre os impactos que as
tecnologias eletrônicas e biológicas causaram à civilização. Vejamos que,

[...] o filósofo tchecobrasileiro (Flusser) só reconhece uma
época comparável com a nossa: a Antiguidade, quando o
homem passou de um estágio préhistórico e mítico para uma
fase histórica, lógica e baseada na escrita alfanumérica. No
atual estágio, chamado por Flusser de ‘póshistórica’, a
‘escritura’ é construída com ou por máquinas e consiste
essencialmente numa articulação de imagens  no limite,
imagens digitalizadas, multiplicáveis ao infinito, manipuláveis à
vontade e passíveis de distribuição instantânea a todo o
planeta” (MACHADO, 2007, p. 40).

Essa mudança apontada por Flusser causa profundas transformações no
modo de abstrair o mundo. Na busca por identificar características do sujeito atual,
tomamos como exemplo duas mudanças apontadas por Harvey (2008, p. 258), no
âmbito da sociedade de consumo, onde se destacam duas tendências marcantes da
pósmodernidade: 1. a moda passa a se articular em mercados de massa e não
mais em mercados de elite. Com isso vemos a pluralização de estilos de vida; 2. a
passagem do consumo de bens para consumo de serviços, aponta para a
passagem da ideia de posse para a ideia de experiência. Canclini vai identificar a
existência de culturas híbridas a partir de três processos fundamentais: “a quebra e
a mescla das coleções organizadas pelos sistemas culturais, a desterritorialização
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dos processos simbólicos e a expansão dos gêneros impuros” (CANCLINI, 2003, p.
284). Um apontamento sobre a visualidade pósmoderna:
“A visualidade pósmoderna é a encenação de uma dupla
perda: do roteiro e do autor. A desaparição do roteiro quer
dizer que já não existem os grandes relatos que organizavam e
hierarquizavam os períodos do patrimônio, a vegetação das
obras cultas e populares nas quais a sociedade de classes se
reconheciam e consagravam suas virtudes. Por isso na pintura
recente um mesmo quadro pode ser ao mesmo tempo
hiperrealista, impressionista e pop; um retábulo ou uma
máscara combinam ícones tradicionais com o que vemos na
televisão. O pósmodernismo não é um estilo mas a
copresença tumultuada de todos, o lugar onde os capítulos da
história da arte e do folclore cruzam entre si e com as novas
tecnologias culturais” (CANCLINI, 2003, p. 329).

É nesse contexto apresentado por Canclini, que passamos a cotejar
argumentos sobre as mudanças entre modernismo e pósmodernismo, mas,
sobretudo a identificar a mudança do sujeito, que é, com efeito, afetado pela
subtração do roteiro e do autor. Para Canclini (2012a), hoje, não existem narrativas
mestras, mas sim, relatos dispersos e fragmentados. Tratase de um contexto
histórico no qual “nenhum relato organiza a diversidade em um mundo cuja
interdependência leva muitos a sentirem falta dessa estruturação” (CANCLINI,
2012a, p. 26). A penúltima grande narrativa teria sido a queda do muro de Berlim em
1989, e a última teria sido a queda das Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001.
Feixa & Leccardi (2010) cotejam três momentos históricos como as marcas
da noção de geração. Durante os anos 1920 no período entre guerras, durante os
anos 1960 no período de protesto, e a partir dos anos 1990, com o advento das
redes. Nesta última geração é que se localiza com maior intensidade, a tendência
de experiência em detrimento da posse. O simbolismo presente nas relações de
consumo diminui a diferenciação entre ter e experienciar. No intento de agregar
complexidade ao olhar sobre os objetos, cito Hodder (1994, p. 12) que concebe o
significado dos objetos em uma divisão tripla. Assim, os objetos têm valor de uso
através do seu efeito sobre o mundo: este é o significado de que seja pertencente a
um funcionalismo, perspectiva materialista ou utilitária (estas palavras são muitas
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vezes utilizadas para transmitir ideias semelhantes). Os objetos têm significados
estruturais ou codificados, que podem se comunicar: este é o seu significado
simbólico. Finalmente, os objetos têm interesse significativo por meio de associação
ao passado: este é o seu significado histórico (HODDER, 1994, p. 12). Talvez a
passagem do consumo de bens para um consumo de serviços esteja ligada, com
mais intensidade, ao significado simbólico das coisas.
Para Bourdieu (1989) o poder simbólico consiste em um poder invisível que
se viabiliza pela cumplicidade daqueles que estão sujeitos a este poder bem como
daqueles que exercem esse poder. No caso do consumo, ao comprar serviços, eu
acúmulo poder simbólico com mais facilidade do que ao comprar bens. Ao passo
que um cidadão compra um apartamento, com a mesma quantia, um segundo
poderá experienciar a morada em uma variedade de apartamentos, não importando
se num período de uma década, esse segundo cidadão terá acumulado um bem
material, ou não. O que mais importa para o sujeito é realizar múltiplas experiências.

“[...] estamos passando de uma era de ‘grupos de referência’
predeterminados a uma outra de ‘comparação universal’, em
que o destino dos trabalhos de autoconstrução individual está
endêmica e incuravelmente subdeterminado, não está dado de
antemão, e tende a sofrer numerosas e profundas mudanças
antes que esses trabalhos alcancem seu único fim genoíno: o
fim da vida do indivíduo” (BAUMAN, 2001, p. 14).

A passagem do domínio de grupos de referência para uma pulverização dos
domínios destes grupos, não estabelece necessariamente um novo padrão, mas,
sim, confere certa flexibilidade dos padrões. Não é a possibilidade de uma nova
onda, mas, sim, de ondas sobre ondas num complexo rizoma de marés onde
padrões se atravessam naquilo que Bauman (2001) chamou de “poderes de
derretimento”. Para Maffesoli (1998), “o que caracteriza nossa época é um
entrecruzamento flexível de uma multiplicidade de círculos cuja articulação forma as
figuras da socialidade” (MAFFESOLI, 1998, p. 109). Vejamos no que consiste a
noção de “socialidade” para o autor:
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“Características de socialidade: a pessoa (persona) representa
‘papéis’, tanto dentro de sua atividade profissional quanto no
seio das diversas tribos de que participa. Mudando o seu
figurino, ela vai, de acordo com seus gostos (sexuais, culturais,
religiosos, amicais) assumir o seu lugar, a cada dia, nas
diversas peças do theatrum mundi” (MAFFESOLI, 1998, p.
108).

Se as pessoas representam papéis no decurso da sua “performance” diária,
podemos sugerir que tais papéis são baseados em construções alimentadas por
pressões do campo do imaginário. Numa identificação da representação de papéis
da qual fala Maffesoli, encontramos um alargamento dessa noção a partir da
observação das performances do poeta Waly Salomão, que foi retratado por Carlos
Nader no filmeensaio “Pancinema permanente”. Comentando sobre a performance
de Waly, Nader fala de uma “espontaneidade construída”, pois a câmera, na opinião
dele, não conseguiu jamais capturar o verdadeiro “Waly”. Ao justapor a performance
de um artista e a diversidade de papéis desempenhados pelas pessoas na
sociedade, se torna fácil a diferenciação, entretanto, o nascedouro de ambas é o
mesmo: a capacidade humana de desempenhar papéis. Ser mãe, ser filha, ser
mulher são papéis construídos socialmente, tanto que tornouse célebre, e um
slogan de peso para o movimento feminista, a frase de efeito criada por Simone de
Beauvoir: “não se nasce mulher: tornase mulher.” Utilizamos a performance
individual de Waly Salomão para identificar o potencial que o ser humano tem em
interpretar papéis, contudo, a característica da socialidade em Maffesoli, a partir da
representação de papéis, corrobora com a ideia de que as tribos são espaços de
consensos e unificação identitária, que são construídos a partir de seus integrantes,
num jogo flexível de negociação de concepções de gosto. Nesse jogo, os
integrantes aceitam compartilhar de um imaginário coletivo já estabelecido, mas
também podem atuar alimentando o imaginário grupal a partir das atuações
individuais. “Certo é que toda vida em sociedade repousa sobre a necessidade fatal,
a do descomprometimento consigo mesmo, de submeterse, de ‘entregarse’ aos
outros” (MAFFESOLI, 1997, p. 38).
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Essa via dupla entre os consensos grupais e as ideias individuais, aparece
em Simmel, que apresenta uma dupla categorização de formas sociais as quais
todos os conteúdos da vida estão sujeitos. Eles podem ser considerados como
resultados de desenvolvimento social, como objetos de interações humanas, mas
eles podem com igual justificação, ser considerados com relação ao seu conteúdo
objetivo  como elementos de lógica, técnica, estética, ou metafísica contínua,
possuindo seu significado, em si mesmos, e não nas realidades históricas que
dependem de relações sociais (SIMMEL, 1971, p. 37). São sociais, mas também
individuais, pois todo e qualquer conteúdo é suportado pelo indivíduo de forma
direta, mas, no entanto, emerge de negociações sociais.
Maffesoli

(1998)

nos

diz

que

o que melhor pode caracterizar a

pósmodernidade é o vínculo que se estabelece entre a ética e a estética: “o que
pretendia dizer com isso é que eu via o novo vínculo social (ethos) surgindo a partir
da emoção compartilhada ou do sentimento coletivo” (MAFFESOLI, 1998, s/p).
Simmel (2006) corrobora com a ideia fundamental das diferenças das características
essenciais entre sujeitos pertencentes, vinculados e subservientes a grupos sociais
e sujeitos enquanto indivíduos. A identificação sociológica da existência de grupos
como unidades de pensamento precipita uma análise que indica, segundo o autor, a
existência de leis naturais no âmago dos grupos sociais. Vejamos que:

“O indivíduo é pressionado, de todos os lados, por sentimentos,
impulsos e pensamentos contraditórios, e de modo algum ele
saberia decidir com segurança interna entre suas diversas
possibilidades de comportamento – que dirá com certeza
objetiva. Os grupos sociais, em contrapartida, mesmo que
mudassem com frequência suas orientações de ação, estariam
convencidos, a cada instante e sem hesitações, de uma
determinada orientação, progredindo assim continuamente;
sobretudo saberiam sempre quem deveriam tomar por inimigo
e quem deveriam considerar amigo. Entre o querer e o fazer,
os meios e os fins de uma universalidade, há uma discrepância
menor do que entre os indivíduos. Nesses termos, os
indivíduos se mostram ‘livres’ enquanto as ações das massas
seriam determinadas por uma ‘lei natural’” (SIMMEL, 2006, p.
40).
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A partir da partilha das emoções e de um sentimento coletivo, podemos
explorar, então, um tipo, ou tipos de sentimentos coletivos que podem estar
influenciando nossas interações. Aquilo que se entende por regime estético das
artes, emerge desse mesmo entendimento. Vejamos que Jacques Ranciére pontuou
o regime estético como sendo antagônico ao regime poético das artes, comparando
que “a identificação das artes, não se faz mais por uma distinção no interior das
maneiras de fazer, mas pela distinção de um modo de ser sensível próprio aos
produtos da arte” (RANCIÉRE, 2005, p. 32). Para que isso seja possível, a recepção
é elevada ao primeiro posto de interesse no campo da arte a partir do entendimento
de que as relações sociais e suas interações são mais imperativas do que o
sentimento individual. É a partilha do sentimento coletivo que estabelece a estética
como a catalisadora de um regime da arte. “Não são os indivíduos que têm
primazia, mas as suas relações. Esta ideia de interconexão é notável, pois privilegia
o papel de cimento que o afetivo, o ombroaombro, pode representar”
(MAFFESOLI, 1998, p. 125).
Essa constatação fica evidente se olharmos para os dispositivos tecnológicos
que mediam as comunicações hoje em dia. São as interações que guardam
primazia sobre os indivíduos. “Comunidade de ideias, preocupações impessoais,
estabilidade da estrutura que supera as particularidades dos indivíduos, eis aí
algumas características essenciais do grupo que se fundamenta, antes de tudo, no
sentimento partilhado” (MAFFESOLI, 1998, p. 112). O grupo atua como um
organismo articulado que catalisa ideias, cria identidades e repele sujeitos
contrários. Na atualidade, com o advento das redes sociais como Facebook e
Instagram e dos grupos de conversação como o Whatsapp e o Telegram, os grupos
passam a ter uma comunicação mediada por dispositivos móveis como
Smartphones, que é sortida de tipos de mensagens englobando texto, áudio,
audiovisual e a adição dos emojis. Também têm as “curtidas” e outras ações
simbólicas que são proferidas em relação a uma publicação e a um perfil.
O que ocorre nos dias de hoje é que as comunicações não são mais
polarizadas como na época onde existiam apenas os meios de comunicação de
massa. “Os modos de vida contemporâneos não se estruturam mais a partir de um
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pólo unificado. De maneira um tanto estocástica, são tributários de ocorrências, de
experiências e de situações muito variadas” (MAFFESOLI, 1998, p. 120). Uma
conexão pulverizada desestabiliza a comunicação vertical. Lemos e Cunha (2003)
explica a passagem das mídias clássicas de massa para as mídias digitais
elencando duas fases subsequentes de interação entre máquina e homem, que
podemos visualizar na citação a seguir:

“A passagem do PC ao CC (computador conectado) será
prenhe de consequências para as novas formas de relação
social, bem como para as novas modalidades de comércio,
entretenimento, trabalho, educação, etc. Essa alteração na
figura emblemática maior da Cibercultura, o computador, nos
coloca em meio à era da conexão generalizada, do tudo em
rede, primeiro fixa e agora, cada vez mais, móvel. O tudo em
rede implica na rede em todos os lugares e em todos os
equipamentos que a cada dia tornamse máquinas de
comunicar. A nova estrutura técnica contemporânea nos leva
em direção a uma interface zero, onde a ubiquidade se
generaliza para entrar no coração dos objetos e proporcionar
nomadismos radicais. Não é à toa que as tecnologias digitais
aumentam a mobilidade, sendo a curva de deslocamento de
pessoas pelo mundo correlata a essa revolução tecnológica.
Assim, a rede é tudo e tudo está em rede. A conexão
generalizada traz uma nova configuração comunicacional onde
o fator principal é a inédita liberação do pólo emissor – chats,
fóruns, email, listas, blogs, páginas pessoais – o excesso,
depois de séculos dominado pelo exercido controle sobre a
emissão pelos Mass media. De instrumento apolíneo, os CC
tornamse máquinas de comunicação, dionisíaca (Nietzsche,
Origem da Tragédia). Como diz a publicidade da Sun Systems,
“o verdadeiro computador é a rede” (LEMOS & CUNHA, 2003,
p. 145).

“Simmel, a partir das sociedades secretas, demonstrou, ao mesmo tempo, a
dimensão afetiva e sensível das relações sociais e seu desenvolvimento nos
pequenos grupos contemporâneos” (MAFFESOLI, 1998, p. 113). Aqui, não nos
interessa tanto a constatação do autor de que o afeto e a sensibilidade são
dimensões importantes para a análise das relações sociais, mas, sim, trazer à baila
a afirmação de que é na interação das relações que está o fundamento para o
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entendimento dos domínios da vida (SIMMEL, 1983). Assim, não basta apenas
pensar no sujeito como algo que se transforma e se adapta, mas saber que, sua
constituição é produto das interações que o mesmo estabelece.

“Simmel fala da ‘cultura objetiva’ e mostra como na cidade
moderna, a técnica de produção, a arte, a ciência e, claro, o
meio doméstico é dominado pelo ‘espírito objetivo’. Tratase de
uma ‘cultura’ superando o que o espírito individual e subjetivo
pode apreender; no máximo podemos nos reapropriar de uma
pequena parte dessa cultura objetiva, e ainda de maneira
coletiva. Tudo isso acarreta a atrofia da cultura individual sobre
a qual se assentava a modernidade. Tal diagnóstico, profético,
no momento em que Simmel fazia essa análise, apresenta total
atualidade nesta pósmodernidade, triunfante, de hipertrofia da
‘cultura objetiva’, quando a soma dos conhecimentos só pode
ser a expressão de corpos, de grupos, e tornandose assim,
conhecimento e memória coletivas” (MAFFESOLI, 1997, p.
197).

Considerando as atitudes grupais que ligam o marco e o microcosmo
(MAFFESOLI, 1997, p. 199), temos a passagem do “eu” para o “nós”. Isso foi
determinante para que se confiasse atualidade a mudança da terminologia “homem”
para a terminologia “sociedade”, no que se refere ao triângulo do Fato Museal. Esse
triângulo que antes era completado pelo “objeto” e o “cenário”, agora são
substituídos pelo “patrimônio” e o “território”. Aqui encontramos a senha da mudança
substancial que faz o campo da museologia emular seu ferramental conceitual do
Fato Museal. Com isso, vemos que o conceito muda ao passo que a noção de
sujeito recebe novas formas perceptivas.

Teorias do sujeito
O ser humano é um produto do tempo. Corpo e mente são produtos de
trajetórias históricas. O paleontólogo da Universidade de Chicago, Neil Shubin
identificou a plasticidade corporal do ser humano no curso da história, defendendo
que a mão usada para escrever e digitar é o resultado de movimentos na evolução.
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Neil reconhece na coluna vertebral o desenho dos movimentos de curvatura e
“descurvatura” que o homem sofreu na passagem de quadrúpede para bípede. A
consequência dessa mudança, no plano corporal, é a de uma afetação
principalmente na coluna que traz consigo uma herança do nosso macaco anterior.
O antropólogo Bruce Latimer, que foi diretor executivo do The Cleveland Museum of
Natural History (20012008), explica que fomos forçados a nos posicionar eretos e
equilibrados sob a estrutura vertebral. “Nossa coluna é um pesadelo da engenharia”
(LATIMER, 2014, TV), comenta o cientista.
Da mesma forma que o corpo é produto de uma trajetória histórica, sendo
adaptado às condições e cada tempo, nossa mente não se oporia a esta mesma
características de transformação. Carl Jung defendeu essa tese ao considerar o
corpo como um verdadeiro museu de órgãos transmitidos de geração em geração
como um legado. Desta maneira, a nossa mente não poderia ter um comportamento
diferente por se tratar de uma estrutura relacionada diretamente com o corpo, fazem
parte do corpo. Diz ele: “nossa mente jamais poderia ser um produto sem história,
em situação oposta ao corpo, no qual a história existe" (JUNG, 1964, p. 67). Por
isso é que temos hoje, talvez, mais preparação corporal e mental para a
manipulação de máquinas e interfaces do que gerações anteriores tiveram. E as
gerações posteriores poderão avançar ainda mais nessa verdadeira pedagogia da
cibernética que é a vida social da era digital.

A relação com dispositivos

tecnológicos foi paulatinamente preparando nossa mente e corpo para as interações
tecnológicas. Do trabalho ao lazer, utilizamos toda sorte de dispositivos tecnológicos
e seria uma profunda inocência não reconhecer que essa dinâmica interfere nos
processos cognitivos humanos.
Assim, podemos considerar que existe um trajeto de transformações das
quais o ser humano compartilha e que carrega um legado ao longo das transições
temporais. Outrossim, a velocidade das transformações tecnológicas tem sido de tal
profundidade no último século que as gerações acabam por ser configuradas à
maneira de seu tempo. Quando da análise de Stuart Hall sobre os temas “sujeito” e
“identidade”, o autor entende que teríamos a seguinte sequência trifásica: a) sujeito
do Iluminismo; b) sujeito sociológico; c) sujeito pósmoderno. Por sua vez, Lúcia
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Santaella considera plausível a identificação de três tipos de leitores, em uma
análise que se inicia a partir do Renascimento: a) leitor contemplativo; b) leitor
movente; c) leitor imersivo. Tentemos uma aproximação entre essas duas
constatações como forma de entender os processos de metamorfose do sujeito
histórico.
Estamos lidando hoje com um tipo especial de pessoas, treinadas na
interação com máquinas digitais, que na visão de Santaella seria um tipo de “leitor
imersivo” (SANTAELLA, 2004). Esta categoria consiste em uma terceira geração de
leitores, não excludentes entre si, mas precedido pelo “leitor movente”, que por sua
vez, fora precedido pelo “leitor contemplativo”. Mas esse resultado que temos hoje é
fruto de uma caminhada histórica, de um processo. Concebendo o “leitor” para além
de uma pessoa que decifra apenas textos, Lucia Santaella lembra que: “desde os
livros ilustrados e, depois, com os jornais e revistas, o ato de ler passou a não se
restringir apenas à decifração de letras, mas veio também, incorporando, cada vez
mais, as relações entre palavra e imagem” (SANTAELLA, 2004, p. 17).
Na travessia histórica que os leitores fizeram, numa visada sequencial dos
eventos, identificase primeiramente o “leitor contemplativo”. É um tipo de leitor
“meditativo da idade préindustrial, o leitor da era do livro impresso e da imagem
expositiva,

fixa.

Esse tipo de leitor nasce no Renascimento e perdura

hegemonicamente até meados do século XIX” (SANTAELLA, 2004, p. 19). O
primeiro sujeito concebido por Hall é do Iluminismo, “cujo ‘centro’ consistia num
núcleo interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se
desenvolvia, ainda que permanecesse essencialmente o mesmo” (HALL, 2006, p.
11), logo, o sujeito do iluminismo é aquele que contempla.
A segunda geração de leitores é a do mundo em movimento, “nasce com a
explosão do jornal e com o universo reprodutivo da fotografia e do cinema,
atravessa não só a era industrial, mas mantém suas características básicas quando
se dá o advento da revolução eletrônica, era do apogeu da televisão” (SANTAELLA,
2004, p. 19). Para Hall “a noção de sujeito sociológico refletia a crescente
complexidade do mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior do
sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com ‘outras
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pessoas importantes para ele’” (HALL, 2006, p. 11). Novamente podemos perceber
as similaridades entre as categorizações feitas por Santaella e Hall. Como análise
de um sujeito atual, Santaella defende que as características desse último “leitor”
conferem à ele uma capacidade de imersividade profunda.
Assim, o leitor imersivo, que é a terceira geração de tipos de leitores, guarda
uma forte ligação e familiaridade com a cultura “interativa”, cada vez mais
estimulada e exercitada no mundo de hoje. Logo, o leitor imersivo “[...] é aquele que
começa a emergir nos novos espaços incorpóreos da virtualidade” (SANTAELLA,
2004, p. 19). Santaella aponta outra afortunada constatação classificatória
elaborada por Vilém Flusser: “o sobrevoar apressado; o farejar desconfiado; o
desdobrar cuidadoso” (SANTAELLA, 2011, p. 176). Todas essas nomeações vão
corroborar para o entendimento estratificado do sujeito.
Contudo, o sujeito não pode ser avaliado como entidade isolada do seu meio
e do seu contexto. Seria raso um entendimento de figuras isoladas em um mundo
cada vez mais sistêmico. Peter Weibel irá nos desafiar a conceber o mundo como
interface. A partir da ideia de sujeito é interfaceado, Weibel considera que o sujeito
interage com uma interface pela qual o mundo se apresenta, e não com o mundo
em si. Aqui, confiamos que a realidade seja complexa, considerando que cada
sujeito terá uma participação na convergência das interfaces utilizadas pela
sociedade, e que o conjunto de sujeitos de uma dada sociedade, agrupamento
social, tribo, família ou quaisquer outras estruturas pertencentes aos “quadros
sociais da memória” (HALBWACHS, 1968), ou outras estruturas sociais existentes,
poderão compartilhar de interfaces coletivas com a reserva de suas singularidades.

“Um ensaio obrigatório para a discussão da interface é ‘The
World as Interface’, de Peter Weibel, que descreve o mundo a
partir da noção de interface. Para trabalhar a ideia, Weibel
apoiase nos princípios da endofísica  ciência desenvolvida a
partir da teoria do caos e da teoria quântica, principalmente por
Otto Rossler , que defendem a ideia de que o observador
sempre faz parte daquilo que observa, não existindo uma
separação rígida entre o observador e o que é observado. Para
a endofísica, portanto, não existe uma objetividade
independente do observador” (ARANTES, 2012, p. 72).
162

Se a tradição dos estudos de interface confere uma noção ligada ao encontro
de entidades em uma espécie de janela ou conexão, Weibel irá (re)inaugurar o
conceito de interface a partir de uma inovadora leitura e abordagem que amplia a
noção em torno desta terminologia. Pelo menos é o que expressa Priscila Arantes:
“Interessante perceber que Weibel emprega o termo interface em um sentido mais
amplo, superando uma visão estritamente técnica e estendendoo a relação
homemmundo, dentro de uma abordagem epistemológica” (ARANTES, 2012, p.
74). Suzete Venturelli também cita Weibel, considerandoo como um importante
autor na transição da centralidade dos estudos de interface, que operacionaliza uma
guinada, deslocando o foco da análise, do objeto para “um estado direcionado ao
contexto e ao observador” (VENTURELLI, 2017, p. 21). Edmond Couchot (1998) foi
quem cunhou a categoria “sujeito interfaceado”, para denominar a condição do
sujeito frente as articulações com as tecnologias que, na visão do autor, aumentam
os sentidos do corpo a partir do acoplamento de interfaces (COUCHOT, 1998).
Três abordagens conceituais sobre tipos de sujeito que superam a noção de
sujeito contemplativo, surgem na urgência de categorizações que deem conta de
dinâmicas mais ativas por parte dos sujeitos contemporâneos, que serão replicadas
no bojo dos estudos do sujeito em relação aos museus. Cláudia Gianetti (sujeito
interator),

Peter

Weibel

(sujeito

interagente)

e

Edmond Couchot (sujeito

interfaceado), são as abordagens que revelam facetas de um sujeito ativo.
O que está no centro da atenção dispensada pelos estudos das tecnologias
digitais desenvolvida, principalmente a partir dos anos 1970, é a reflexão acerca da
interação

e

das

interfaces

sujeitomáquina

(humanotecnologia),

ou

sujeitotecnologia (também, humanotecnologia). O Fato Museal vai adicionar o
elemento contextual na figura do cenário, que corresponde ao ambiente da
interação. Este cenário do Fato Museal fora ampliado, com a Museologia Social, dos
edifícios para o território, e mais recentemente, de ambientes físicos para ambientes
virtuais com a pujança da cibercultura.
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O que ocorre, com a adição de camadas tecnológicas aos artefatos físicos no
corpo dos museus, é que são utilizados dispositivos de edição da relação interativa
do sujeito com o objeto em um cenário. As tecnologias editam o usuário, assim
como o ambiente também intervém na percepção destes mesmos usuários. Se por
um lado o público é alçado à condição de interator por realizar ações corporais e
cognitivas, por outro lado ele é envolvido num jogo de múltiplas edições que
formatam o seu pensamento. Claudia Giannetti (GIANNETTI, 2006, p. 118) notou
em Bricken, uma mutualidade entre o feedback da relação humanomáquina. “[...]
cada transmissão de informação exerce influência nos estados dos sistemas
acoplados e os define” (GIANNETTI, 2006, p. 118).

A questão geracional na caracterização do sujeito
Como uma última aproximação teórica em relação ao sujeito interator,
colocamos à mesa a questão geracional como um dos elementos de concepção e
entendimento do sujeito de uma maneira geral. A questão geracional emerge como
noção/conceito quando são sentidas diferenças latentes entre um grupo e seus
antecessores, onde são formuladas categorias de análise como as definidas
gerações: “Baby Boomers” que nasceram no pósguerra e participaram de famílias
enormes, em um momento com grande explosão de natalidade, é uma geração que
tem certa dificuldade em atuar no mundo digital, pois é bastante crítica e apesar de
terem disso muito importantes nas bases do compartilhamento que vivemos hoje na
internet com seus ideais de liberdade, foram bastante resistentes ao mundo digital;
geração X (1960 até 1980) são os que têm uma ligação mais fiel e estabilizada na
sociedade. Consiste naquelas pessoas que veem na família e no atual emprego,
sua jornada permanente durante a vida; geração Y que considera o futuro mais
flexível e complexo, não sabendo onde vai estar no final da carreira, e que
acompanhou a revolução tecnológica digital; geração Z ou também chamados de
“geração digital”, são os nascidos partir da década de 1990 até os dias de hoje, que
está intimamente ligada a conectividade e ao compartilhamento e já nascera imerso
aos dispositivos tecnológicos digitais.
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O relacionamento entre gerações é o fenômeno que sensibiliza os
pesquisadores a debruçaremse sobre o assunto de maneira a entendêlo. Vejamos
que,

“Assim como os conceitos de "nação" ou "classe", o termo
geração é uma expressão "performativa" (que cria uma
entidade para nomeála)  uma chamada ou convocação para
uma batalha nas fileiras do imaginário, ou mais precisamente
postulado, da comunidade” (BAUMAN, 2007, p. 370 APUD
FEIXA; LECCARDI, 2010, p. 185).

Em uma primeira aproximação do tema das gerações, no contexto que se
inicia no pósguerra e vai até os dias de hoje, é importante reconhecermos a
conceituação elaborada por esse campo de estudos no sentido de detectar as
fronteiras geracionais que demarcam tais diferenças. O alemão Karl Mannheim é
considerado a primeiro a conceituar de forma ampla e completa o tema das
“gerações” (DOMINGUES, 2002; WELLER, 2010; HUELSEN, 2016).
Na ocasião da publicação de “Das problem der Generationen”, em 1928,
Mannheim identificou dois pontos de vista de análise do tema, sendo uma
abordagem positivista, de origem francesa, que queria estabelecer uma lei geral
para o ritmo da história a partir da compreensão biológica das mudanças formais
das correntes espirituais e sociais, e outra abordagem históricoromântica, de
origem alemã, que entendia as idiossincrasias nacionais e temporais da questão.
Na

visão

de

Mannheim,

considerase

mais

adequada

a

visão

históricoromântica, que enfatiza que a condição geracional consiste em um
problema de existência de um tempo interior, que não pode ser quantificável, e sim
qualificável.

Posição

geracional

(Generationslagerung),

conexão

geracional

(Generationszusammenhang) e unidade geracional (Generationseinheit), são
apontadas por Mannheim como sendo, “em resumo, os momentos que se podem
distinguir sobre a base de uma análise abstrata do fenômeno geracional”
(MANNHEIM, 1993, p. 221). O autor utilizou à época, o exemplo de que, em torno
de 1800, a juventude prussiana não estava em nenhuma posição geracional comum
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com a juventude chinesa do mesmo período cronológico, entretanto, pertencia à
mesma comunidade de vida histórica (MANNHEIM, 1993, p. 222). Essa
incongruência de “vibrações” entre as juventudes prussianas e chinesas levou
Mannheim a justificar que o conceito de “posição geracional”, não era o bastante
para identificar qualitativamente uma geração. Por sua vez, a “conexão geracional” é
apresentada como um meio termo, onde existem ou coexistem as “unidades
geracionais”. Diz ele:

“tanto a juventude romântica conservadora com a liberal
racionalista pertencem a mesma conexão geracional, pois o
conservadorismo romântico e o racionalismo liberal eram (em
1800) naquela ocasião unicamente as duas formas polares de
um enfrentamento social e espiritual plenamente relativo, em
qualquer caso, a um mesmo destino histórico real”
(MANNHEIM, 1993, p. 223).

Portanto, podemos dizer que existem distintas interpretações ou visões de
mundo que convivem em uma mesma “conexão geracional” a partir das “unidades
geracionais”. Por seu turno, essas unidades geracionais são constituídas através
dos

significados

que

são

gerados

pelos

conteúdos

da

consciência

operacionalizados por aquilo que Mannheim chamou de “efeito socializador”
(MANNHEIM, 1993, p. 223). Vejamos que o autor defendeu que os conteúdos e
seus significados eram os principais conectores dos indivíduos das unidades
geracionais, na esteira da época analisada.

“Por exemplo, a ideia de liberdade era importante para a
unidade geracional liberal, não só porque o conteúdo das
demandas envolvidas, sim porque nesses conteúdos e através
deles os indivíduos espalhados espacialmente ou de outra
forma poderiam ser ligados em uma unidade” (MANNHEIM,
1993, p. 223) [tradução livre].

Contudo, dentro de uma conexão geracional podem existir várias unidades
geracionais, sem necessariamente serem de idades similares. São vontades
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coletivas compartilhadas que fazem indivíduos socializarem conjuntos de visões
sobre o mundo.

“[...] O profundo significado ‘emocional’ de um slogan, de um
gesto genuíno ou de uma obra de arte, consiste em que, com
eles, não são apenas conteúdos, mas também tendências
formativas e intenções vinculantes básicas que estes levam
incorporadas, e que, por meio deles, um se vincula com as
vontades coletivas” (MANNHEIM, 1993, p. 2234).

Assim, são as sensibilidades coletivas partilhadas sob uma mesma
percepção que vão ocasionar a precipitação de uma unidade geracional. Essas
sensibilidades vão atuar na estratigrafia geracional. Hoje, com efeito, temos uma
divisão de gerações que parece ser bastante exitosa por não estabelecer as
gerações a partir da “posição geracional”, mas também, transversalizando outros
componentes como a “conexão geracional”.
Nossa hipótese é de que o reconhecimento das gerações B oomers , X, Y e Z,
emergem na noção de “conexão geracional”. Vejamos que, aqueles que estão no
recorte da geração Y (nascidos de 1978 até 1990) “são altamente inventivos e
inovadores, são trabalhadores relacionais, imersos em fluxos de todas as ordens,
com uma inteligência associada ao coletivo, produzindo constantemente novas
figuras de subjetividade” (COMAZZETTO et. al., 2016, p. 147).
A geração Z, também conhecida como “geração digital” vai conceber o
compartilhamento como fundamento de sua sobrevivência. A conectividade é uma
constante que vai ser o resultado do arranjo de nosso tempo, entretanto, não
podemos nos esquecer da contribuição de Mannheim com a identificação das
unidades geracionais que atuam nessa conexão geracional.
A subjetividade e os aspectos da ordem do imaginário serão fatores
importantes da aproximação qualitativa do desenho das gerações. Como se fosse
um “estado de espírito”, o pertencimento a uma geração pode ocorrer das formas
mais variadas. Ser jovem, ser velho, ser novo, ser criança, ser maduro se converte
em “estar” jovem, estar velho, “estar” novo, “estar” criança, “estar” maduro. O estado
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de espírito

se impõe ao tempo linear de uma vida. Um pai que brinca com seu filho

pode experienciar um estado infantil para logo depois dar continuidade ao seu
“papel” ordinário e normativo de pai adulto.
Não pretendo aqui rejeitar os conceitos geracionais, mas por consequência
das operações imaginárias humanas, pretendo sim, considerar a existência de
sobreposições geracionais em um único sujeito, que são costuradas compondo a
complexidade da existência que, contudo, se atravessa nas gerações estabelecidas
de maneira tácita a cada pessoa. A definição geracional de cada indivíduo é um
constructo social que se torna flexível com a ideia de pósidentidade. Se a condição
geracional é um estado de espírito bastante variável, podemos dizer igualmente que
no imaginário coletivo é que são assumidos papéis geracionais.
A partir do fenômeno de transformação do sujeito que foram determinadas
por sua relação com as tecnologias, emergem teorias, conceitos e noções, que
cremos ter analisado com variedade e profundidade neste tópico. Com isso, quando
formos analisar a relação dos públicos com o patrimônio cultural permeado pelas
tecnologias, teremos como base, uma profunda discussão em torno da concepção
de sujeito que interage com objeto em um cenário (Fato Museal).
É evidente que o sujeito enquanto categoria teórica humana tem suas
características gerais, mas que não enquadra todos exatamente iguais. Um sujeito
iletrado, por exemplo, está em uma condição distinta de um sujeito letrado.
Outrossim, um sujeito que pouca intimidade tem com os dispositivos tecnológicos,
não poderá ser enquadrada, em vários aspectos, juntamente com os sujeitos
profundamente inseridos na cibercultura. Portanto, se por um lado evidenciamos
distinções entre “tipos de sujeito”, por outro, temos as características gerais do
sujeito atual naquilo que tomamos por sujeito interator.
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2.2 ARTEFATO CULTURAL MEDIADO

O artefato cultural é a caracterização mais abrangente que se tem sobre o
entendimento de objeto museal ao longo dos tempos. Na era tecnológica, os
artefatos culturais são mediados cada vez mais por dispositivos de interação que
lhes agrega uma camada tecnológica que se incorpora ao artefato, mesmo que não
estejam justapostos.
Objetivamos, neste tópico, analisar o artefato cultural a partir das mediações
feitas com os dispositivos tecnológicos. Para isto, apresentamos abordagem focada
no estudo do objeto e da cultura material, que está relacionada a uma variedade de
campos do conhecimento.

E, “basta citar o texto de um grande especialista

norteamericano, Schlereth, que escreveu no prefácio de um de seus livros, que
devemos considerar a história da tecnologia, os estudos de folclore, a antropologia
cultural, arqueologia histórica, geografia cultural e história da arte como subcampos
dos estudos de cultura material” (BITTENCOURT, s/d, s/p). Nessa amplitude de
temas, uma consideração fundamental é a de que a cultura material comporta a sua
imaterialidade, ou seja, tudo aquilo que não podemos tocar, mas sim, os aspectos
simbólicos e semânticos emitidos e recebidos pelas pessoas a partir do sistema
cognitivo. Vejamos a citação a seguir sobre a imaterialidade:

“[...] a imaterialidade foi resumida à impossibilidade de tocar
(mas não de ser percebida, claro). Assim, podemos tocar nos
instrumentos musicais, nas pessoas e nas roupas, mas uma
dança popular não pode, enquanto conjunto da representação,
ser “tocada”. Aí está a imaterialidade: o todo compreende a
cultura material, mas é maior do que a soma dessas
materialidades” (PELEGRINI & FUNARI, 2008: 27).

Assim, apresentaremos, de maneira sintética, alguns autores que são
importantes para a teoria dos objetos e os estudos de cultura material, no âmbito
mais amplo e filosófico da questão. Baudrillard e Benjamin são as abordagens
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básicas de nossas discussões sobre a cultura material e o estudo dos objetos, mas,
também abordamos outros autores.
O estudo da cultura material está relacionado a uma variedade de campos do
conhecimento, mas guarda forte relação com a museologia e os museus. Conforme
relata Duarte Cândido (2005, p. 76), o objetivo geral é a “compreensão do universo
material que circunda o homem”, mas também, mais precisamente, a cultura
material que nasce das relações sociais dos homens onde a materialidade é um
instrumento para a busca do entendimento das dinâmicas sociais. Os estudos em
cultura material “floresceram a partir do estabelecimento de processos de coleta e
classificação de vestígios ou espécimes, como a Antropologia, a Geologia, a
Zoologia, a Botânica, a Etnologia” (CÂNDIDO DUARTE, 2005, p. 76).
Dividimos este em: ambiência e contexto dos objetos; o objeto “vagabundo” e
o contexto de obsolescência; função visceral e cultural dos objetos; o prestígio dos
objetos; a abertura trazida pela Sociomuseologia, a importância do olhar na Cultura
Material e o triplo significados dos objetos.

Ambiência e contexto dos objetos
A dualidade complementar, funcional e subjetiva, que temos na relação com
os objetos, ocorre em territórios distintos. A determinação do território (local) pode
fazer diferença na interpretação que fazemos dos objetos e o museu, por exemplo,
se mostra como um território bastante específico. Abraham Moles delimita a razão
sobre o museu como sendo, “[...] na sua essência, qualquer que seja o seu fim, quer
ser a expressão da razão ordenadora. É nisto que ele se opõe ao quebracabeça,
ao antiquário, ao sótão” (MOLES, 1981, p. 77). Para Moles o museu é um aparelho
institucional que distancia o objeto de seu contexto o tornando frio, racional e
longínquo, mas tem fundamental importância na definição e expressão de “fatores
ordenadores do universo”. Mas como nosso objetivo aqui, é o de trabalhar aspectos
teóricos do objeto e da cultura material, não apenas dentro dos limites da
Museologia, temos que ampliar e generalizar o filtro de visada dos objetos. Assim, o
local do objeto é definido como “um espaço e não um cenário” (BAUDRILLARD,
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200, p. 32), onde o indivíduo é um mero manipulador apagandose diante da
imagem.
Baudrillard (2006) acusa o objeto contemporâneo de “pobre”. Pode não se
tratar, apenas, de uma “pobreza”, mas sim de uma constante temporal. O
saudosismo do objeto antigo e a pecha de “objeto vagabundo” jogado para cima dos
objetos de agora, podem ser encarados, tanto pela pobreza quanto pela “vibração”
de um tempo.

“As coisas dobramse, desdobramse, são afastadas, entram
em cena no momento exigido. Claro, estas inovações não têm
nada de uma livre improvisação: na maior parte do tempo essa
maior mobilidade, comutabilidade e conveniência são somente
o resultado de uma adaptação forçada à falta de espaço. É a
pobreza que inventa” (BAUDRILLARD, 2009, p. 23).

A economia dos objetos está intimamente relacionada com a constituição das
materialidades que os compõem. Se formos relativizar o objeto antigo, durável, do
objeto atual, obsolescente, caminharemos necessariamente para uma análise de
contexto que evidenciará os cenários, as tecnologias e, em última instância, as
prerrogativas mercadológicas do sistema capitalista atual, que privilegia a renovação
permanente dos objetos. Essa constatação é baseada na operacionalização da
grande parte do mercado, mas está longe de ser totalitária. Chris Anderson em “A
cauda longa” já nos esclareceu que no sistema capitalista cabe tudo, tem mercado
para tudo.
No curso da interação com os objetos existe uma relação entre a ativação
das funções viscerais e das funções culturais.

“Somos mais livres nos interiores modernos. Mais isto se
duplica num formalismo mais sutil e numa nova moral: tudo
significa a transição obrigatória do comer, dormir, procriar, para
o fumar, beber, receber, discorrer, olhar e ler. As funções
viscerais apagamse diante das funções culturalizadas”
(BAUDRILLARD, 2009, p. 523).

171

Baudrillard encara os ambientes modernos como libertos de uma moral única.
Interpreta uma transição onde as funções viscerais têm menor importância diante
das funções culturais. Em “O design emocional”, Donald Norman considera três
níveis que podem nos ajudar a compreender a assertiva que Baudrillard nos
apresenta. De acordo com Norman (2008) vários níveis do sistema cognitivo e
emocional atuam em relacionamento constante na interação entre as pessoas e os
objetos. Esses níveis são: visceral, comportamental e reflexivo. O nível visceral é o
mais básico e acontece de maneira imediata, disparando o gatilho do sistema
reflexivo. O nível comportamental atua nas experiências ativando o legado que
temos da interação com determinados objetos fazendo com que a função, o
desempenho, e a usabilidade, sejam salientadas. O nível reflexivo é onde ficam a
consciência, os sentimentos, as emoções, a cognição. “Nos níveis visceral e
comportamental, existe apenas afeto, mas sem interpretação ou consciência.
Interpretação, compreensão e raciocínio só ocorrem no nível reflexivo” (NORMAN,
2008, p. 58). Nesse contexto, entendemos as partes que compõe o todo na análise
das funções dos objetos. De maneira conclusiva, Baudrillard (2009, p. 206)
considera o consumo como sendo, não as práticas materiais, mas uma definição
que interage com a materialidade pela “substância significante”.
A compra de um objeto modelo ou seriado funciona como instrumento de
realização do sonho e como promoção social tendo na imprensa, no cinema, na
televisão, os profusores de um imaginário que facilita a experiência de um mundo de
luxo e de prestígio. “Isto é psicologicamente essencial, pois, [...] o uso dos objetos
de série não se dá nunca sem uma postulação implícita ou explícita dos modelos”
(BAUDRILLARD, 2009, p. 147). No programa televisivo humorístico Tá no Ar – A TV
na TV (2016), protagonizado pelo humorista Marcelo Adnet temos acesso ao
“quadro” que simula uma propaganda de venda de livros, ironizando o fato das
pessoas terem livros em suas salas como forma de demonstrar aos seus
convidados o prestígio de ler ou ter livros de autores reconhecidos. A personagem
da vendedora de livros fala: “por apenas 9,90 você leva a capa de um livro clássico
para enfeitar sua estante [...] isso mesmo, somente a capa dos maiores clássicos da
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literatura para você que nunca leu um livro na vida impressionar suas visitas”. O
texto da simulação de propaganda ironiza o valor simbólico que os livros exercem
quando colocados nas estantes das casas. Se os livros funcionam como uma forma
de expressar intelectualidade é porque eles são os resultados de aspectos físicos e
simbólicos inseparáveis.

A abertura operada pela Sociomuseologia
No contexto da Sociomuseologia acreditamos que seja mártir entender que o
trânsito que o objeto enfrenta quando extraído, do contexto patrimonial e colocado
no museu edificado para a constituição de um patrimônio institucional, deve ter
especificidade, mas não ser totalitário. A pacificação da museologia nesse tema
tenta resolver um nó enfrentado pelo campo que é constantemente atacado por
sequestrar os objetos, deslocandoos isoladamente, e com isso, subtrair parte
fundamental do contexto que consiste em cenário original dos artefatos culturais. Na
esteira do último passo dado pela Museologia em termos de princípio e métodos,
encontramos o que se convencionou chamar de Sociomuseologia. Surge nos
últimos anos a defesa por uma Sociomuseologia, ou seja, uma ação museológica
mais centrada nas expectativas das sociedades em relação aos acervos e menos
nos compromissos vinculados apenas à divulgação dos resultados dos estudos das
coleções e a respectiva preservação destes bens patrimoniais (BRUNO, 2009, p.
21).
Nesse contexto o objeto deixa de ser o elemento principal para deixar emergir
o sujeito como referência e eixo fundamental. Entretanto, essa relação é
organicamente dependente. Não existe interpretação sobre as relações sociais
museológicas sem a cultura material, assim como não existe cultura material sem a
interpretação do olhar das pessoas. A Sociomuseologia opera uma troca de
prioridades, mas não subtrai elementos. Essa noção de retroalimentação e
interdependência entre o sujeito e o objeto, que a Sociomuseologia vai determinar,
avança no projeto de trazer o sujeito para um nível de paridade com os objetos que
antes gozavam de uma primazia vertical.
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Os estudos de cultura material (BRUNO, 2009, p. 25), contribuem para o
entendimento de que o olhar sob as coisas tem fundamental importância. Essa
perspectiva de estudos nos sensibiliza para a valorização da percepção e dos
sentidos, objetivando que nossa herança patrimonial seja preservada nas suas
materialidades e consiga ser interpretada a partir da valorização que as pessoas
processam. Portanto, a materialidade é um produto do olhar humano que prescinde
da linguagem para existir.
Como produto nato do olhar humano, os objetos oriundos de uma cultura
material e que nos museus enquadramse em coleções, podem ser entendidos
como chassis de memória e intitulados de semióforos. Para Pomian (1998, p. 85),
“semióforos são objetos que não tem utilidade, mas que representam o invisível, são
dotados de um significado, não sendo manipulados, mas expostos ao olhar”.
Observamos a recorrência da interpretação de que o olhar é a produção de sentidos
é que é o mais relevante nessa tela. E como toda produção de sentidos, guarda
variações de interpretação. Vejamos que, os usos da cultura material podem,
todavia, ser diferentes dos esperados pelos seus criadores. Independentemente das
recepções das materialidades, que são muitas, é possível afirmar que a cultura
material é produzida de acordo com a intencionalidade. Ela é concebida,
materializada e utilizada dentro de determinadas culturas e, por isso, pode ser lida
para a compreensão do funcionamento das regras culturais. As leituras são
realizadas pela Arqueologia (FUNARI & CARVALHO, 2009, p. 7).
Funari (2009) enfatiza que a Arqueologia é uma ciência que estuda a cultura
material com o objetivo de compreender as relações sociais e as transformações na
sociedade (FUNARI & CARVALHO, 2009, p. 7). Essas transformações sociais são
um objetivo que precisa necessariamente de um veículo que nos informe sobre os
acontecimentos e as dinâmicas. Isso pode ser possível por conta da condição da
cultura material em ser um produto da intervenção humana. “A cultura material é
aquele segmento do meio físico do homem que é propositadamente moldado por
ele de acordo com um plano culturalmente ditado” (DEETZ, 1977, p. 7 APUD
PEARCE, 1994, p. 9) [tradução livre].
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O que configura o "objeto" no sentido do termo é o valor cultural que a ele é
dado, e não primordialmente a tecnologia que tem sido usado para darlhe forma ou
conteúdo, embora este seja uma face importante da criação de valor. A ideia
fundamental é a da seleção, e o ato de seleção que se transforma uma parte do
mundo natural em um objeto e uma peça de museu (PEARCE, 1994, p. 10).

O triplo significado dos objetos
Gonçalves (2007), nos lembra que o campo da antropologia e da etnográfica
vem trabalhando a mais de um século na ideia de que, “sem sistemas de
classificação, os objetos materiais (assim como seus usuários) não ganham
existência significativa (DURKHEIM & MAUSS 2001; MAUSS, 2003; BOAS, 1966;
WHORF, 1984 [1956]; SAPIR, 1985; LÉVISTRAUSS, 1962; DOUGLAS, 1975;
SAHLINS, 2004 [1976]; GEERTZ, 1973 APUD GONÇALVES, 2007, p. 15)”.
No intento de agregar complexidade ao olhar sobre os objetos, cito Hodder
(1994, p. 12) que concebe o significado dos objetos em uma divisão tripla. Assim, os
objetos têm valor de uso através do seu efeito sobre o mundo: este é o significado
de que pertençam a um funcionalismo, perspectiva materialista ou utilitária (estas
palavras são, muitas vezes utilizadas para transmitir ideias semelhantes). Os
objetos têm significados estruturais ou codificados, que podem se comunicar: este é
o seu significado simbólico. Finalmente, os objetos têm interesse significativo por
meio de associação ao passado: este é o seu significado histórico (HODDER, 1994,
p. 12).
Os dispositivos tecnológicos em sua condição digital foram, ao longo do
tempo, sendo utilizados nos museus e áreas afins à medida que as tecnologias
digitais foram sendo utilizadas no diaadia. Começaram por auxiliar em termos de
gestão nas diversas áreas do museu: arquivos digitais de catalogação, emails para
correspondência, blogs e websites e mais redes sociais para divulgação. Hoje temos
a tecnologia digital com auxiliar efetivo da complementação e até da constituição de
obras de arte e artefatos. Consideramos nosso axioma propositivo nesse sentido:
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“Em nossa pesquisa, identificamos usos distintos destes
dispositivos tecnológicos: 1. como elemento contextual, que
antecede a obraartefato; 2. como elemento complementar das
obrasartefatos; 3. como elemento constituinte da própria
obraartefato” (ROCHA & LISBOA, 2017, 917).

A partir do conceito de cultura material e dos estudos do objeto, nas leituras
das referências que postulamos aqui, pudemos observar que existem grandes
transformações ocorrendo no campo da Museologia, principalmente nos últimos
anos 20 anos (19982018), no sentido de que os museus estão cada vez mais
incrementando dispositivos de mediação entre artefato cultural e os públicos. Tanto
Bruno (2009), quanto Funari & Carvalho (2009), colocam no centro de suas
discussões o tema da cultura material e imaterial.
Não podemos considerar a existência de uma cultura material, nem objetos,
sem que fosse possível a “criação” conceitual destes, na interpretação das
sociedades. É no olhar do público que o objeto vive, é criado, e é desconstruído.

176

2.3 ARTE TECNOLÓGICA

A arte é um dos importantes temas contidos nos museus. Se, podemos
identificar um processo de incorporação das tecnologias aos museus ao longo da
história, por seu turno, a arte também foi adentrando ao museu e pressionando por
modificações que lhe proporcionaram melhor acolhida e fomento ao seu
desenvolvimento.

Para

analisar

com

mais

profundidade

essas mudanças

dedicaremos este subcapítulo para o estudo da arte de base tecnológica.
Chamaremos esse tipo de arte pela descrição de arte tecnológica, mesmo sabendo
que hoje contamos com variadas noções terminologias que estão distantes de um
consenso.
A arte permeada pelas tecnologias biológicas e microeletrônicas apresenta
em suas variadas expressões, certa configuração que coloca em crise as bases da
museologia e da prática dos museus. Logo, os processos de preservação e
comunicação dos museus são pressionados a subverter ordens museológicas
tradicionais na intenção de adequaremse ao tempo presente operando ajustes e
negociações conceituais.
Hoje a arte tecnológica localizase no contexto póshistórico, está em conflito
com a arte contemporânea mais tradicional e nem sempre percorre um caminho que
passa pela sua salvaguarda em museus. Acaba percorrendo caminhos distintos da
arte mais tradicional, circulando na internet, em festivais, circuitos e em espaços que
nem sempre levam o nome de museus, mas sim, de centros de arte e tecnologia,
como veremos adiante.
Para atingirmos nosso objetivo neste subcapítulo, lançaremos mão de
apontamentos sobre distintas visadas históricas do estudo da história da arte nos
últimos anos e que guardam suas características próprias. Essas abordagens
utilizam diversas fronteiras: A partir da presença das mídias na arte; a partir de sua
constituição pósmoderna; a partir de sua condição póshistórica, ou até mesmo, a
partir da constatação de sua “morte” (DANTO, 2006). A discussão que travamos
aqui sobre a “morte da arte” evoca a concepção hegeliana de “morte da arte”,
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presente no trabalho de vários autores e apresenta hipóteses para a vida da arte
após seu fim, como é o caso do regime estético das artes (RANCIÉRE, 2005), do
fim dos grandes relatos hegemônicos, por conta da busca da sociedade por uma
diversidade (CANCLINI, 2012a), e da arte após a arte (DANTO, 2006).
Como estratégia de ação, utilizamos uma tática oriunda da Cultura Visual,
que amplia o debate da arte para o estudo da imagem. Reveladora de uma relação
que está além da simples análise de obras, a Cultura Visual nos apresentará a ideia
de que a imagem (obra de arte ou não) está contida em circuitos de pensamento,
onde a imagem é autônoma, ou seja, após sua realização, toma corpo e
pensamento próprios, trilhando seu próprio caminho, nem sempre em acordo com
os projetos idealizados por seus mentores (os artistas). Por fim, abordaremos a arte
tecnológica e suas relações com a arte contemporânea mais tradicional,
identificando “mundos da arte”, suas aproximações e seus afastamentos.
Toda abordagem histórica, parte de métodos e historiografias que buscam
identificar princípios e paradigmas a partir da análise dos fatos. Derivado disto
temse as constatações que são sempre um tanto quanto escorregadias. Isso
porque estamos lidando com uma disciplina complexa onde as percepções do
presente podem mudar constatações do passado.
Quando olhamos para trás, ou seja, para o passado, vemos uma série de
verdades dadas, vencidas, finalizadas, consumadas. Contudo, não é necessário
muito estudo sobre história para constatar que nada está acabado e pode ser
considerado definitivo. Isso porque, como já dissemos anteriormente, as percepções
do presente modificam as percepções sobre o passado num jogo de interpretações
à luz das concepções de cada época. Ao analisar as pinturas rupestres, por
exemplo, devemos nos esforçar em aplicar as métricas perceptivas do sujeito
daquele tempo como forma de acessar noções de mundo específicas e localizadas
no espaço tempo. O caçador acreditava que construindo imagens de animais nas
cavernas, por conseguinte, deteria a alma do animal alvo de sua caça. A linha de
fronteira entre original (animal vivo) e cópia (imagem do animal vivo), era bastante
tênue no período précivilizatório, deixando um legado profundo nas relações que
temos diante das imagens até os dias de hoje, mesmo que saibamos que desenhar
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um animal não consiste em dominálo de fato. Com a estratégia de primeiramente
saber das noções de mundo de uma determinada época, para somente depois,
entender a arte de determinada época, ainda assim, seremos incapazes de
reexperienciar os processos de construção de imagens, seguindo no exemplo, dos
homens das cavernas. O que será possível, pelo menos, é entender os objetivos
almejados através da construção de determinada imagem.
Em 1950, Gombrich (2011), para abordar a história da arte em um livro guia,
partiu da ideia de que “cada obra está relacionada, por imitação ou contradição, com
o que passou antes” (Gombrich, 2011, p. 9), entretanto, vacina o autor, “devemos
compreender que cada ganho numa direção, acarreta uma perda em outra, e que
esse avanço subjetivo, apesar da sua importância, não corresponde a um
incremento objetivo em valores artísticos” (ibidem). Assim, para analisar com maior
precisão a arte de nossos dias, é bom que observemos historicamente a sua
caminhada como forma de entendermos os ciclos e movimentos que ela realizou.
Aqui, me permito uma analogia. Poderíamos dizer que a grande riqueza
melódica instrumental da música não está em uma nota isolada, que não diz nada,
ou diz muito pouco, mas sim, na passagem entre duas ou mais notas distintas, na
passagem entre um “Sol” e um “Lá”, por exemplo. Da mesma forma a arte e mais
precisamente, a história da arte, não existe sem um encadeamento que pareça
lógico. Aqui está a principal questão na identificação de abordagens da história da
arte: a de observar como cada historiador abstraiu os “encadeamentos” entre as
obras, entre produções, e entre tempos distintos.
Para entender as desavenças entre a arte contemporânea mais tradicional e
a arte tecnológica, não será necessário somente estabelecer suas diferenças, mas,
sim, olhar para o passado e identificar desavenças semelhantes entre tradição e
inovação, entre tecnologias disruptivas superando tecnologias mais antigas, enfim,
estudar as profundezas das noções de arte durante os tempos. Gombrich, Aby
Warburg, DidiHuberman, Danton, Wolfflin, Archer, são autores que aplicaram
historiografias distintas a partir de noções de história da arte. Isso exige que o
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estudo da temática seja realizado a partir da compreensão dessas e de outras
visões numa complexidade de abordagens.

Visadas históricas da arte
Constatada a diversidade de visões sobre a arte, passamos a pontuar
algumas dessas visões. Wölfflin (2015) prefere falar em “formas de concepção” a
falar em “formas de visão” na busca por estabelecer algumas diretrizes, a partir das
quais se possam determinar com maior precisão as transformações históricas, os
tipos nacionais, sem suprimir a importância da individualidade artística. As formas e
os estilos são a expressão de seu tempo. “No desenho de uma simples narina
podese reconhecer o caráter essencial de um estilo”, dizia ele. Uma triangulação
entre estilo de época, estilo nacional e estilo individual, é o axioma defendido pelo
autor na análise de uma história científica da arte.
“O tipo de visão ou, digamos, de concepção visual não é o
mesmo desde os primórdios; à semelhança do que ocorre com
todas as coisas vivas, ele também possui a sua evolução.
Existem estágios de concepção que precisam ser levados em
conta pelo historiador da arte” (WÖLFFLIN, 2015, p. VII).

Wölfflin (2015) examina comparativamente a arte do séc. XVI e do séc. XVII,
onde observa a passagem da linha ao plano, na esteira da “evolução” da arte
clássica para a arte barroca, pois, para ele, existe uma linha natural de “evolução”
da arte. Wölfflin crê que o mais importante não é deixar evidentes todas as
diferenças entre artistas, mas, sim, “explicar como ambos, tendo percorrido
caminhos diferentes, conseguiram legar à humanidade uma arte grandiosa”
(WÖLFFLIN, 2015, p. 14).
Wölfflin (2015) encontrou conceitos de diferenciação na arte clássica do
século XVI em relação à arte barroca do século XVII, contabilizando certa evolução
de uma forma fechada, para a obra aberta. Essa constatação estava baseada na
construção de uma pintura, que, na arte clássica dispunha as parte de um todo em
camadas planas. Já no Barroco, a profundidade criava a tridimensionalidade a partir
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de uma perspectiva pictórica que se opunha às camadas planas da arte clássica.
Wölfflin (2015) conferia à arte do século XVI, a característica de trabalhar “formas
abertas”, em comparação com o estabelecimento de “formas fechadas”. Fica claro
que a conceituação de “arte fechada” adotada para a caracterização da arte
clássica, surgiu em comparação, apenas depois da constatação de que a arte
barroca fundamentara suas formas a partir de uma arte mais “aberta”. Esse é um
bom exemplo de como os acontecimentos artísticos do presente, modificam os
acontecimentos artísticos do passado.
Seguindo nossa abordagem: existe uma vertente de opinião que delimita um
início, um desenvolvimento e um final bastante localizável para a história da arte. O
início, conforme já visto, no capítulo anterior (ver o tópico 2.1 O sujeito interator), a
partir de Flusser, ocorreu na passagem do período préhistórico para o período
histórico, com a Antiguidade, e teria seu final com o advento das máquinas e suas
imagens digitalizadas. A invenção da escrita, essa grande inovação que
revolucionou o modo de sociabilização, inicialmente com fins econômicos e
comerciais, e, por conseguinte, revolucionou também o modo de registrar,
interpretar e perceber o mundo, seria o início da história como categoria periódica
historiográfica e guarda características que não podem ser identificadas na
préhistória.
O que leva autores ao entendimento de que teríamos vivido o fim da história,
é também, a identificação de características singulares que não podem ser
encontradas ao longo da história. Para alguns historiadores de arte, o final da
história teria entrado em curso a partir das vanguardas do século XX, em
dissonância com a tradição de séculos de sequencialidade na narrativa linear da
história. Surgiria, então, o que se convencionou chamar de póshistoricidade da arte,
com o fim da arte historicamente subjugada.
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“o tema da morte da arte surge na filosofia, mais precisamente
na estética hegeliana, migrando, posteriormente, para a própria
arte, quando as vanguardas artísticas do início do século XX
começaram a romper com os valores estéticos herdados da
tradição. Essa ruptura se produziu por meio de vários fatores
que deram origem a uma série de movimentos artísticos no
início do século XX e que formaram a base da arte
contemporânea, na qual se insere a produção artística que lida
com as mídias digitais” (ARANTES, 2012, p. 32).

Há mais de 60 anos atrás, Umberto Eco já investia na noção de morte da arte
hegeliana. Essa “morte” emergiu da constatação de uma contradição entre a arte de
concepção clássica “artesanalcanônicaintelectualista” (ECO, 2016, p. 125), que
derreteu perante a concepção moderna da arte, “ligada às noções de genialidade
individual, sentimento, fantasia, invenção de regras inéditas” (ibidem).
Vejamos um exemplo em que Umberto Eco, então, verifica uma diferença
importante no que tange a arte, como uma hipótese de sobrevida na questão da
“morte da arte”:
“[...] e se antes ela (a arte) devia proporse como solução
concreta para uma ‘querelle’ entre ‘forma’ (entendida como a
veste exterior de um conteúdo psicológico e cultural) e
‘conteúdo’ (entendido como complexo de elementos culturais e
emocionais capazes de substituir mesmo fora da obra, nas
formas de reflexão lógica ou de efusão psicológica), agora se
coloca como solução concreta de uma ‘querelle’ entre
‘problema da poética’ (entendido como modelo formal,
elaborado e elaborável no âmbito de um discurso cultural, que
pode até não se transformar em objeto artístico encorpado) e
‘organismos físico’ (que em muitos casos se reduz de fato a
servir como simples suporte transitório e inessencial para
veicular a solução engenhosa de um problema de poética
imediatamente retradutível em termos de discurso cultural)”
(ECO, 2016, p. 254).
Na descrição da passagem da “forma” para o “organismo físico”, e na
passagem

do

“conteúdo”

para

o

“problema

poético”,

a

qualificação

de

inessencialidade dos suportes, sugere um Eco que concebe a poesia artística
imaterial expressa no conteúdo da obra, como aquilo de essencial na mesma. Essa
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definição hierárquica entre material e imaterial na arte, será importante, por
exemplo, para as definições contemporâneas de restauração e preservação, que
abordaremos em outro capítulo.
Sigamos em frente e passemos a outra visada: a abordagem tática da Cultura
Visual, que a partir de Mirzoeff (2003), aponta para um campo de estudos que vê a
arte interligada com as demais expressões de comunicação. Assim, a imagem
passa a ser o artefato de análise. Para esse autor, a representação da realidade
acompanha a concepção de arte ao longo da história da arte. Talvez uma
emblemática querela seja a comparação entre pintura e fotografia. Vejamos que,
Mirzoeff pontua as etapas de representação da realidade, enfatizando a morte da
pintura enquanto instrumento eficaz a partir da invenção da fotografia. “Desde que
se inventou a pintura a óleo no século XV, foi aceita não só como o ramo mais
refinado das artes visuais, sim como o meio mais fiel de imitar a realidade”
(MIRZOEFF, 2003, p. 102).
Com o advento da fotografia, essa aceitação foi coloca em xeque, não
definindo a desaparição da pintura como instrumento artístico. O que ocorreu foi a
transformação da aceitação da pintura, que passou de representação da realidade
para a construção de outra realidade em relação ao real. Segundo Mirzoeff (2003),
ao ver um daguerreótipo, o pintor francês Paul Delaroche teria dito: “a partir de hoje,
a pintura está morta!” (MIRZOEFF, 2003, p. 102). A anunciação da morte da pintura,
declarada por Delaroche, obteve um efeito mais filosófico em acordo com a ideia de
morte da arte hegeliana, do que, de fato, representou um fim da pintura. Dado que o
daguerreótipo foi conhecido publicamente na década de 1830, e que Delaroche teria
o visto pela primeira vez em 1839, ainda tivemos movimentos artísticos posteriores:
Impressionismo, Pósimpressionismo, Cubismo, Surrealismo e outros. “Quando
Delaroche falou da morte da pintura, não se referia a toda a pintura, mas sim, ao
estilo específico que era praticado na França durante quinze anos” (MIRZOEFF,
2003, p. 102). O “problema” da morte de um modo de produzir linguagem e arte que
é superado por outro modo mais tecnológico, também ocorreu com a oralidade, que
não viu seu fim com a invenção da escrita, mas teve uma, digamos, “morte parcial”,
uma modificação, uma rota distinta onde tiveram que conviver “oralidade” e “escrita”

183

em um mesmo mundo. A retórica, viva até hoje, é a comprovação que a oralidade
não morreu, apenas modificouse.
De volta à imagem:
“as imagens não são definidas por uma certa afinidade mágica
em relação ao real, mas por sua capacidade de criar o que
Roland Barthes chamou de efeito realidade. As imagens
utilizam determinados modos de representação que nos
convencem de que são suficientemente verossímeis para
acabar com nossa desconfiança” (MIRZOEFF, 2003, p. 65).
Uma abordagem bastante inovadora tem sido a que propõe o acesso à
história da arte a partir da montagem de imagens. DidiHuberman considera que as
imagens não falam de forma isolada e, por esta razão, devemos colocálas em
relação umas com as outras para que se possa identificar diferenças e proximidades
em um trabalho de comparação, de movimento. Em sua obra destacamse três
questões acerca das imagens:
“A primeira: saber ver mais, olhar e olhar mais, ver e ver de
novo; atravessar o esgotamento do olho cansado da mesma
imagem. A segunda: compreender a imagem não como uma
solução ou uma resposta, mas como uma verdadeira
problemática, um verídico problema. A terceira: colocar as
imagens em relação” (CAMPOS, 2017, p. 269270).

Podemos observar que a terceira indicação: “colocar as imagens em relação”,
consiste na montagem das imagens de maneira relacional. Mas não é somente
DidiHuberman que entende a história da arte a partir da montagem de imagens.
Campos (2017) pontua que Walter Benjamin, Aby Warburg e Serguei Eisenstein
partem do princípio da montagem de imagens colocandoas em relação para
estudar a história da arte, conforme DidiHuberman.
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“Marc Block escreveu em seu rememorável A apologia da
história (2002) que o historiador deveria montar o fio da história
[...] Para DidiHuberman, fazer a montagem do fio da história é
estar de acordo com seu curso contínuo sem acidentes,
bifurcações
ou
descontinuidades
temporais
[...]
A
desmontagem é primordial para o procedimento da montagem
histórica; logo, a operação historiográfica obedece a uma
dinâmica de remontagem” (CAMPOS, 2017, p. 271).

Esse “fio da história” de que Marc Block fala, foi permeado por uma noção de
linearidade, tributária da concepção de tempo instaurada pela ciência. Contudo,
parece haver, atualmente, uma força que descredencia a leitura da história da arte
como uma relação sequencial de iconografias. Se não existem mais as grandes
narrativas hegemônicas (CANCLINI, 2012a), nem uma regra geral para a análise da
arte, logo, temos que concordar que as representações alegóricas do significado
dos ícones ou dos símbolos artísticos, não vais mais resultar na consideração sobre
uma visão de mundo, mas, agora, com a arte contemporânea, em variadas visões
de mundo. A imagem parece ser a ruptura ideal para um alargamento da noção de
arte para a noção de cultura visual. “DidiHuberman [...] repensa o modo abusivo e
totalizante como a iconologia tradicional busca afinar as imagens do passado com
as diferentes manifestações de um determinado contexto cultural” (ENTLER, 2012,
p. 133), assim, a história da arte se transforma para além daquilo que fora
consagrado enquanto obra de arte, se expandindo com o estudo da imagem.
A abertura da obra de arte
Os dispositivos tecnológicos digitais contribuem de forma decisiva para que
ocorram fluxos interativos na arte, entretanto, antes da disponibilidade de
ferramentas digitais e da possibilidade de construção de obras tecnológicas, artistas
já lançavam mão da participação de todos os envolvidos no processo de fruição a
partir de dispositivos tecnológicos analógicos. Tecnologias não podem ser tomadas
aqui, por, apenas, artefatos, instrumentos ou dispositivos, mesmo que estes sejam a
materialidade que propiciam muitas das interações. As mediações culturais
desembocam nas interações artísticas de forma material e simbólica.
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No decorrer do século XX acompanhamos uma mudança de prioridade,
quando da passagem da poética do artista para a estética, sensibilidade a partir da
recepção (PLAZA, 2003, p. 09). Nesse sentido os públicos passam a ter função
mais ativa no processo, tornandose o elemento fundamental para os projetos
artísticos e o design de experiência. Julio Plaza confere estágios distintos para o
processo de abertura da obra de arte à recepção, considerando imagens de
primeira, segunda e terceira geração. Nesta sequência temos as obras artesanais,
as industriais e as eletroeletrônicas (PLAZA, 2003, p. 9). O autor identifica em
Moholy Nagy a primeira ação artística interativa.

“Quando, em 1922, Moholy Nagy decide ‘pintar’ um quadro por
telefone, inaugurase, de forma pioneira, o universo da
‘interatividade’. Posteriormente, Bertold Brecht, pensava a
interatividade dos meios de comunicação numa sociedade
democrática e plural. Entretanto, é necessário fazer um
levantamento conceitual das interfaces, tendências e
dispositivos que se situam na linha de raciocínio da inclusão do
espectador na obra de arte, que  ao que tudo indica  segue
esta linha de percurso: participação passiva (contemplação,
percepção, imaginação, evocação etc.), participação ativa
(exploração, manipulação do objeto artístico, intervenção,
modificação da obra pelo espectador), participação perceptiva
(arte cinética) e interatividade, como relação recíproca entre o
usuário e um sistema inteligente” (PLAZA, 2003, p. 10).

A abertura de primeiro grau da obra de arte encontra amparo inicial, segundo
Plaza (2003), na noção bakhtiniana de que toda intertextualidade das obras
prescinde de inacabamento. Essa prerrogativa acaba com a linearidade do texto e
abre espaço para a fragmentação. A partir dos anos 1950, os artistas veem nas
tecnologias, uma nova forma de romper com as mídias de massa unidirecionais, o
que segundo Plaza (2003, p. 11) “permite aos artistas tornar perceptíveis os três
momentos da comunicação artística: a emissão da mensagem, sua transmissão e
sua recepção”. A abertura do primeiro grau da obra de arte está justamente no
entendimento de que uma mensagem é emitida, mas principalmente, é recebida. E
a recepção das mensagens conta com toda a sorte de percepções e significados.
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A abertura do segundo grau da obra de arte guarda sua chave na ambiência
e na participação ativa do interator onde a “percepção funciona como recriação” na
obra de arte. “Nos ambientes, é o corpo do espectador e não somente seu olhar que
se inscreve na obra. Na instalação, não é importante o objeto artístico clássico,
fechado em si mesmo, mas a confrontação dramática do ambiente com o
espectador” (PLAZA, 2003, p. 14). Plaza lembra que, a maior parte das obras da IX
Bienal de São Paulo (1967) terminou no lixo por conta dos excessos de interação do
público com as obras, inviabilizandoas. Em 1967 ainda não se tinha uma
preparação dos públicos para a interação com obras participativas, e por seu turno,
as obras ainda não eram formatadas devidamente para que o público pudesse
interagir sem prejuízo as mesmas.
Indo um pouco mais para trás, encontramos vários artistas que elaboraram e
colocaram em prática, obras que necessitavam do público enquanto interatores,
para colocar em ação a participação. Essa participação era feita de maneira mais
conduzida e com, ainda, um pequeno grau de interferência nas obras. Vejamos:

“Rotary Glass Plates (Precision Optics) [Placas de vidro
rotativas (Ótica de precisão)] de Duchamp, feita com Man Ray
em 1920, requer que o espectador ligue a máquina óptica e
fique a um metro de distância. Os eventos do Fluxus e os
Happenings dos anos 1960 envolviam a participação do
público, mas a nova arte interativa não é controlada pelo artista
de maneira como era, digamos, Eighteen Happenings in 6
Parts [Dezoito Happenings em 6 partes] (1959) de Kaprow,
com instruções rígidas para os participantes. Artistas interativos
como os americanos Ken Feingold, Perry Hoberman, Lynn
HershmanLeeson, Karl Sims, Jeffrey Shaw, Grahame
Weinbren, o japonês Masaki Fujihata e os alemães Bernd
Lintermann e Torten Belschner, para citar apenas alguns,
incentivam positivamente os espectadores a criar narrativas ou
associações com as obras interativas” (RUSH, 2006, p. 195).

Além de uma, ainda incipiente participação dos públicos, essas obras ainda
não contavam com as tecnologias digitais em seus processos. A abertura do terceiro
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grau da obra de arte tem sua origem, na análise de Julio Plaza, por ocasião da
exposição “Cybernetic Serendipity” (LONDRES, 1968).

“organizada por Max Bense e Jasia Reichardt, que se expõem,
pela primeira vez, obras criadas com a ajuda do computador e
onde se abre a polêmica: pode o computador criar obras de
arte?; as obras criadas com a ajuda da informática possuem
um valor estético?” (PLAZA, 2003, p. 16).

A arte sofreu profundas transformações a partir da presença do digital e da
internet na vida social da década de 1980. Mesmo antes, a arte, cumprindo o
expediente de “antena da sociedade”, já antecipava a relação das pessoas com as
máquinas e a arte com o digital e a internet. Os artistas precisaram absorver
técnicas no campo de estudos do mundo digital, pois os códigos que compõem o
mundo digital constituem a nova gramática artística e são as chaves dos processos
interativos na arte. Suzete Venturelli vai apontar para Vera Molnar, Edward Zajec,
Jean Pierre Yvaral e Michel Bret, como pioneiros que já na década de 1970
utilizaram linguagens de computador para fins estéticos (VENTURELLI, 2004, p.
667). Ainda sem proporcionar interatividade entre público e obra, as estratégias
técnicas destes artistas abriram espaço para a apropriação de linguagens digitais e
sem dúvida que foram importantes no caminho em direção à interatividade artística.
A ideia de comunicação em rede nas obras de arte tem um momento
prédigital com a Arte Postal. Gilbertto Prado entende que “a arte postal é
certamente uma das primeiras manifestações artísticas a tratar da comunicação em
rede, em grande escala” (PRADO, 2014, p. 117). A arte postal foi tema na 16ª Bienal
de São Paulo em 1981 com a participação de 434 artistas do mundo inteiro. A Arte
Postal encontrou no sistema de comunicação pontoaponto físico da Empresa
Pública dos Correios, o ambiente adequado para seu trânsito. São as interações
analógicas que prepararam historicamente a percepção humana para o uso dos
dispositivos tecnológicos digitais nos processos artísticos interativos.
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“Arte Permutacional, jogo delicioso dos mandarins que a
executam, tem uma importância considerável numa sociedade
de consumo para a qual ela traz a diversidade pessoal dentro
da uniformidade de um mesmo algoritmo. Cada freguês de
uma grande loja disporá, no revestimento de sua mesa de
fórmica, de um motivo único e insubstituível de marchetaria
personalizada, fornecida com exclusividade para ele, por uma
máquinaartista, capaz de produzir milhões de outras
marchetarias pelo preço de um mesmo programa” (MOLES,
1973, p. 167).

Arlindo Machado entende que existem duas formas de identificar as origens
das artes eletrônicas
“Para alguns, ela nasce no ambiente sofisticado da videoarte,
com as primeiras experiências do alemão Wolf Vostell e do
coreano Nam June Paik. A videoarte surge oficialmente no
começo dos anos 1960, com a disponibilização comercial do
Portapack (gravador portátil de videoteipe) e graças sobretudo
ao gênio indomável de Paik. Mas se a televisão puder ser
incluída no âmbito das artes eletrônicas (e não há razão para
que não seja), teremos de acrescentar à galeria de seus
pioneiros nomes como o húngaroamericano Ernie Kovacs e do
francês JeanChristophe Averty, que introduziram na televisão
a autoria e a criação artística, além de terem sido os pioneiros
a explorar largamente a linguagem do novo meio, razão por
que alguns autores os consideram os verdadeiros criadores da
videoarte, antes mesmo de Vostell e Paik” (MACHADO, 2007,
p. 278).

Arlindo Machado considera a trama dos meios na origem da construção da
arte tecnológica que temos hoje. Os usos comunicacionais passam a ser
instrumentos performáticos da arte e não apenas meros transmissores de
mensagens audiovisuais. A produção de arte interativa a partir de dispositivos
tecnológicos digitais requer certos conhecimentos do campo do design, entretanto, o
design é uma condição necessária, mas não suficiente, para a produção de arte no
campo digital (IPPOLITO, 2003: online). Para Canclini (2012) a prática artística,
seus formatos e sua comunicação fora afetada profundamente no momento em que
os artistas passaram criar a partir das tecnologias audiovisuais e digitais. “Embora o
cinema e a televisão venha estimulando a reelaboração do trabalho artístico desde
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meados do século XX, o vasto desdobramento do vídeo, das animações por
computador, dos videogames e dos usos multimídia dos telefones celulares fizeram
explodir os limites prévios das artes visuais” (CANCLINI, 2012, p. 51). A história da
arte guarda relação direta com a história das mídias, das inovações de
representação, das linguagens e dos dispositivos (Foucault) de cada período. Isso
acaba por moldar nossa percepção, determina a produção, o fluxo e a recepção,
interferindo de maneira contundente nas sensibilidades, tanto do artista quanto do
público.
Antes dessa popularização, nas décadas de 1970 e 1980, artistas
começaram a utilizar, de maneira mais sistemática, as tecnologias na produção de
suas obras, objetivando, uma participação mais ativa dos públicos pela
disponibilização de recursos interativos acoplados às obras. Também foi visto a
implementação de uma reflexão tributária dos novos chassis que a obra a partir de
então passava a comportar. Assim, as obras incluídas na vertente tecnológica da
arte, produtos que chamamos aqui de “arte tecnológica”, tiveram sua presença cada
vez mais contínua em exposições, bem antes da consolidação das tecnologias no
cotidiano que germinou a efetividade da cibercultura.
A arte pósmoderna: a morte da arte com o fim dos grandes relatos
A “morte da arte” tem sido utilizada por diversos autores para caracterizar o
final de um tipo de abordagem poética e estética como fora concebida a partir da
antiguidade, morte essa consumada com o advento de novas formas de se pensar a
arte. A partir da crítica do texto “L’idea di artisticità”, datado de 1962 e escrito por
Dino Formaggio, Umberto Eco (2016) destaca a análise do autor que entende a
“morte da arte”, não como um “fim histórico da arte”, mas como o fim de “certa forma
de arte”, assim como pensava Hegel. Isso demonstra que o recurso “morte da arte”
não significa o final da arte.
Mas, então, o que se quer dizer quando se menciona a “morte da arte”?
Busquemos alguém para nos responder. É recorrente a citação de Arthur Danto,
como uma das principais, senão, a principal referência no campo da filosofia da arte
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a recorrer ao recurso figurativo da “morte da arte” para demarcar alegoricamente
uma profunda transformação que vem ocorrendo ao longo dos últimos anos.
“quando surge pela primeira vez, com Hegel em suas lições de
estética no início do século XIX, a expressão ‘fim da arte’
significa a sua substituição pela racionalidade como meio de
representação do Espírito Absoluto, de maneira que a arte
como sempre foi conhecida tenha podido, a partir de então, se
desvincular da necessidade de representação fiel da realidade
mesmo do critério de beleza, o que fez com que a morte da
arte fosse, no fundo, a sua libertação. Mas não libertação
completa, pois ela continuou vinculada à história, ou seja,
continuou relacionada ao tempo e ao espaço no qual ocorria,
continuou firme relação com o contexto sociocultural,
tornandose ora arte de vanguarda alienada, ora arte
politicamente engajada” (FIANCO, 2012, p. 377).
Para definir e situar a arte pósmoderna, realizamos dois movimentos teóricos
que contribuirão para, então, desenvolver e solucionar este capítulo: reconhecer a
arte

moderna

bem

como reconhecer seu recorte histórico, identificando,

principalmente, o seu fim, ou a sua superação, ou o seu esgotamento; abordar os
conceitos “arte pósmoderna” e “arte contemporânea”, observando sua nítida
distinção, mas que nem sempre é compreendida e quase sempre provoca confusão.
Comecemos por pontuar que arte contemporânea é toda aquela realizada no
momento atual. A recepção das obras impressionistas de Monet e Degas teve uma
contemporaneidade no final do século XIX, assim como, nos dias atuais, são
considerados contemporâneos os quadros de Romero Britto. Contemporaneidade é
categoria de análise que pressupõe atualidade. Já a arte pósmoderna é aquela que
se localiza em um tempo histórico após o final da arte moderna e apresenta
características que superam o estilo modernista. A arte realizada após 1965
inserese em um período póshistórico, no qual vários autores denominam como o
período pósmoderno da arte, onde ocorre a “desvinculação com os valores
definidores da arte do passado, como a capacidade técnica de representação
mimética realista ou o compromisso com a beleza” (FIANCO, 2012, p. 379). Quem
define esse recorte histórico do final da arte moderna e início da arte pósmoderna é
Arthur Danto que pontua a arte moderna como sendo aquela caracterizada pela
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diversidade estilística, ocorrida entre 1880 e 1965, justamente o ano em que surge a
Pop Art, assim intitulada pelo crítico britânico Laurence Alloway.
A impossibilidade de estruturar a arte a partir de regras gerais vai levar a
constatação de que, “para a arte pósmoderna não há mais qualquer limite histórico,
conceitual, material ou estilístico” (FIANCO, 2012, p. 378). Daí o uso do dispositivo
terminológico “morte da arte” para enfatizar essa disrupção. Mas, saibamos que, o
dispositivo “morte da arte” é um recurso filosófico:
“Na medida que tudo é permitido e acessível, ocorre, mediante
essa desordem informativa, a necessidade de se pensar a arte
filosoficamente a partir da percepção de que tudo poderia ser
arte, de que a arte não obedeceria mais os limites que lhe
foram historicamente reservados” (FIANCO, 2012, p. 378).
Poderseia ampliar a percepção sobre o fim da narrativa histórica da arte, em
termos socioculturais, se considerássemos que a sociedade como um todo também
vê os grandes relatos serem enfraquecidos no sentido de sua hegemonia narrativa.
Canclini, em seu livro, “A sociedade sem relato”, constrói a ideia de que não há
mais, hoje, relatos hegemônicos que possam “integrar” a sociedade, nem relatos
que sejam hegemonicamente “compartilhados” pela sociedade. A causa apontada
por Canclini é a busca social pela diversidade, que impede que a interpretação de
um fato possa capitalizar as nações em torno de uma narrativa dominante. Segundo
o autor, as últimas grandes narrativas foram a queda do muro de Berlim (1989) e a
queda das Torres Gêmeas (2001), depois disso nenhuma outra narrativa logrou
hegemonia, coexistindo narrativas dispersas e fragmentadas, sem que a sociedade
se organize a partir de relatos unificados. “As religiões, as ideias políticas continuam
existindo, mas sem a força de outras épocas, tornamse relatos mais questionados
do que seguidos” (CANCLINI, 2012b, p. 118).
“O fim da arte é o fim de uma narrativa histórica que colocava
o critério de arte ou não arte na vinculação da obra a um
determinado estilo predominante, o que será substituído por
esse período de pluralidade de estilos e de universalidade de
produção artística” (FIANCO, 2012, p. 378).
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Seguindo adiante, encontramos outro autor que também vê o fim dos relatos
hegemônicos:

em

“A

condição

pósmoderna”,

Lyotard

caracteriza

a

pósmodernidade como o período do fim das “grandes narrativas”. O componente de
agudização da pulverização dos relatos, não nos resta dúvidas, é a internet e a sua
capacidade de dissipar o pólo emissor das informações, ou pelo menos,
enfraquecêlos em detrimento de uma diversidade de relatos. Por conseguinte, a
arte, também, viverá uma era de igual dissipação onde estruturas gerais serão
implodidas abrindo espaço para uma diversidade sem fim de estratagemas e
axiomas narrativos estéticos.
Andrade (2010) vai fazer a pergunta fundamental para encontrar um veredicto
mais preciso: “Mas qual teria sido o acontecimento epocal que fez com que a arte
precisasse morrer para continuar viva?” para a qual, responde de forma sumária:
“Nada mais nada menos do que o acontecimento capital da técnica” (ANDRADE,
2010, p. 66). Entendemos que, com o advento das tecnologias digitais incorporadas
de toda sorte à arte, essa morte se torna ainda mais trágica. Um deslocamento
poderá nos aliviar o peso da discussão de morte e vida que estamos alienados até
este momento. Se contemplarmos um pouco além da idolatria do objeto artístico,
seja ele digital ou físico, veremos que a arte pode ser considerada muito mais que
uma unidade isolada.
A obra de arte como pensamento autônomo
Como exercício tático, talvez seja melhor falar em “imagem” do que falar de
“arte”, conforme já constatamos anteriormente. Essa é uma das problematizações
básicas que Samain (2012) faz em sua abordagem sobre a maneira como pensam
as imagens. Essa ampliação é uma propositura feita pelos estudos de cultura visual,
campo que, além de ampliar o foco de sua visada, da arte para a imagem,
reposiciona o sujeito e a imagem, tornandoos “seres pensantes”, sem desqualificar
a condição inanimada das imagens (é necessário dizer).
Vejamos o que Samain nos diz: “toda a imagem (um desenho, uma pintura,
uma escultura, uma fotografia, um fotograma de cinema, uma imagem eletrônica ou
infográfica) nos oferece algo para pensar: ora um pedaço de real para roer, ora uma
faísca de imaginário para sonhar” (SAMAIN, 2012, p. 22). Por mais que seja
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contundente a ideia de ampliar o foco dos estudos visuais, da arte, para tudo aquilo
que vemos em formatos de imagens, o mais importante para nós, a partir da
abordagem feita por Samain, não será necessariamente a ampliação da arte para a
imagem, mas sim, a consideração de que as imagens pensam. A problematização
do autor aponta para três asserções iniciais: 1. “As imagens nos fazem pensar”; 2.
“Toda imagem é portadora de um pensamento, isto é, veicula pensamentos”; 3.
“toda imagem é uma forma que pensa”. Etienne Samain utiliza as ideias de Gregory
Bateson, que se interessava, principalmente pelas “estruturas que conectam os
seres vivos” para suas análises. Já no fim de sua vida, teria indagado sobre a
capacidade de pensamento dos computadores: “Será que os computadores
pensam?”. Indo mais além, Bateson teria realizado uma pergunta de efeito que se
evidenciou bastante polêmica: “Será que um cérebro pode pensar?” Para ambas as
perguntas, Bateson teria dito não como conclusão de anos de pesquisa. Vejamos
isto, de maneira literal:
“Semelhante se poderia perguntar se um cérebro pode pensar
e, de novo, a resposta seria ‘não’. O que pensa é um cérebro
no interior de um homem, que é parte de um sistema que inclui
um ambiente. Traçar uma fronteira entre [boundary line
between] uma parte de um sistema que realiza a maioria do
tratamento das informações [o cérebro] e o sistema mais
amplo do qual faz parte significa criar uma entidade
[component] mitológica que se chama, corriqueiramente, um
‘eu’. Segundo a minha epistemologia, deve se considerar o
conceito de ‘eu’ [self], bem como todas as fronteiras arbitrárias
que delimitam sistemas ou partes de sistemas ou partes de
sistemas, como sendo um traço [trait] da cultura local – que,
aliás, não se pode negligenciar [not indeed to be disregarded],
visto que tais pequenos monstros epistemológicos como esse
sempre são suscetíveis de tornaremse focos de patologia. As
fronteiras arbitrárias que tiveram sua utilidade [which were
useful in the process of analyzing the data] no processo de
análise dos dados se tornam facilmente campos de batalha
sobre os quais se tenta matar um inimigo ou abusar [expoit] de
um meio ambiente” (SAMAIN, 2012, p. 26).
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A ideia de que as imagens são fenômenos que participam de um sistema de
pensamento, que Samain extraiu dos estudos de Bateson, faz um giro conceptivo
importante em torno das discussões das imagens. O pensamento seria, na verdade,
parte de um sistema, e não apenas o que ocorre no cérebro, que segundo ele, não
pensa. Com isso, observamos mais que uma passagem do regime poético para o
regime estético, da vida da arte para a morte da arte, mas, agora, a consolidação da
ideia de que o pensamento é um circuito que se ativa entre cérebro, imagens,
entorno, e toda a sorte de elementos que possam estar contidos nesses processos,
ou seja, “a obra é independente do artista” (COLI, 2012, p. 42). Por mais que um
artista explane sobre sua produção, esta é apenas uma, parcial, e grandiosa
informação. A obra existe independentemente do artista, as obras são autônomas.
Já para Canclini (2012a) a arte se torna “pósautônoma”:

“Com esse termo [pósautônoma] refirome ao processo das
últimas décadas no qual aumentam os deslocamentos das
práticas artísticas baseadas em ‘objetos’ a práticas baseadas
em contextos até chegar a inserir as obras nos meios de
comunicação, espaços urbanos, redes digitais e formas de
participação social onde parece diluirse a diferença estética”
(CANCLINI, 2012a, p. 24).

Cumpre sabermos que, o que a obra de arte torna sensível ao público não
pode ser expressado em outra linguagem. Um texto, palestra, documentário,
entrevista sobre uma obra, ou ainda, uma mediação realizada em um museu onde a
obra esteja sendo apresentada, são instrumentos de contextualização de uma
mensagem específica a partir de uma artisticidade singular. Por mais que uma
língua possa ser completa, ela está sempre em construção. Desta forma, ao
constatarmos uma língua em processo, ou seja, inacabada, constatamos igualmente
a inviabilidade de totalidade da transmissão de uma mensagem sensível que utiliza
uma

performance,

um

quadro

ou

uma

determinada

unicidade

artística.

Experimentemos como teste, explicar uma sonoridade específica através de um
texto. Ou ainda, cantar um sentimento! O que eu sinto, não pode ser metricamente
idêntico a partir da realização de um fala, texto ou outras linguagens quaisquer, daí
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a especificidade da arte como linguagem que goza de autonomia perante o seu
contexto.
“É muito interessante termos certos dados biográficos do
criador, que nos ajudam a entender a gênese da obra, mas,
passado esse ponto, a obra começa a falar por si só. Ela pode
mesmo negar o dado genético, ou então ela pode confirmar
esse dado. Mas agora isso deixa de importar, porque a obra
está dizendo outra coisa, ela está falando por si mesma. Ou
seja, o artista insere na obra elementos que sua consciência
racional, conceitual, ignora” (COLI, 2012, p. 42).

Na verdade, não se trata de ignorância, mas, sim, de elementos plásticos que
não podem ser expressados pela via da fala ou da escrita. São produções artísticas
advindas da artisticidade do artista, com a ênfase desta redundância.
Como uma noção singular sobre o que consiste de fato uma obra de arte,
temse a figura de Proust, abordada com primazia por Jorge Coli. Vejamos:
“Encontramonos portanto em oposição diametral à concepção
da aura pensada por Walter Benjamin, ou da visão altamente
elitista e crítica de Adorno sobre a banalização das
reproduções. O ponto muito original de Proust, inteiramente
antirromântico e avesso ao fetichismo, é a ideia de que a obra
de arte não se reduz à sua materialidade. Essa materialidade
tornouse uma espécie de lastro que pode ser substituído, com
certas vantagens, pelas representações materiais  a
fotografia, a moldagem  e pelas representações do espírito,
pela memória” (COLI, 2012, p. 49).

Talvez esteja em Proust uma concepção que encerre, em partes, com a
pecaminosidade imposta às cópias em relação á arte. A oralidade não teve um fim
com o advento da escrita, nem a arte, principalmente a pintura, sucumbiu ao
advento da fotografia. São dispositivos de outra ordem que apenas parecem ser a
mesma coisa, mas que não são. Seria contraproducente tratar dessas bobagens
haja vista que a obra está na experiência, ela sim, única. Finalizamos este tópico
abrindo espaço para as palavras categóricas e esclarecedoras de Jorge Coli sobre o
pensamento de Proust:
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“No caso de Proust, não existe aura perdida pela produção
técnica da fotografia, nem culto do original, nem cuidado com o
que seria uma divulgação em ampla escala da imagem. Num
certo sentido, a reprodução se torna única: incorporandose
‘àquela’ específica, ‘àquela que eu vi e vejo, que se encontra
em minha mesa, ou em minha parede’. Não existe condenação
alguma das reproduções mecânicas, mas a constituição de
uma verdade surgida da obra, capaz de fecundar as
experiências  incluindo aqui a experiência fotográfica , que
terminam por conduzir à verdade da obra” (COLI, 2012, p. 49).
Sobre a definição de arte tecnológica
A definição de arte e a definição de arte tecnológica participam de um nó que
apresenta produtos com distinções bastante visíveis, e que talvez explique “a
distância entre a arte contemporânea e a arte tecnológica” (trataremos no último
tópico deste capítulo). Para nossos objetivos, entender essa distância nos auxiliará
a considerar como justificada a nomenclatura específica e sua caracterização
material e imaterial. Certo entendimento sobre a noção das rupturas e fusões que
ocorreram no curso do tempo histórico, citando artistas e obras, também,
igualmente, corrobora com a apreciação de nosso objeto de estudo. Em Arlindo
Machado encontramos uma definição terminológica.
“A expressão inglesa ‘media art’ é o seu correlato português
‘artemídia’ são usados hoje para designar formas de expressão
artística que se apropriam de recursos tecnológicos das mídias
e da indústria do entretenimento em geral, ou intervêm em
seus canais de difusão, para propor alternativas qualitativas.
Essa designação genérica apresenta o inconveniente de
restringir a discussão da artemídia apenas ao plano técnico
(suportes, ferramentas, modos de produção, circuitos de
difusão), sem atingir o cerne da questão, que é o entendimento
da imbricação desses dois termos: mídia e arte” (MACHADO,
2002, p. 20).
Segundo Arlindo Machado, a perspectiva artística do uso das mídias têm se
demonstrado como a mais “desviante” do projeto industrial objetivo para o qual elas
foram criadas, operando uma “reinvenção dos meios”, lhes aplicando interferências
das mais diversas para lhes acolher em uma esfera de atravessamentos estéticos.
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“A artemídia, como qualquer arte fortemente determinada pela
mediação técnica, coloca o artista diante do desafio
permanente de, ao mesmo tempo em que se abre às formas
de produzir do presente, contraporse também ao
determinismo tecnológico, recusar o projeto industrial já
embutido nas máquinas e aparelhos, evitando assim que sua
obra resulte simplesmente num endosso dos objetivos de
produtividade da sociedade tecnológica” (MACHADO, 2002, p.
24).
O desafio de contraporse ao determinismo tecnológico é uma marca que
esteve sempre de maneira inextricável à arte. Cildo Meireles, quando das
intervenções nas garrafinhas de cocacola,

Figura 16: “Insertions into Ideological Circuits: CocaCola Project 1970” (Cildo Meireles)
Fonte: www.tate.org.uk

Esse “atravessamento” das mídias também está presente no filme “Com
amor, Van Gogh”, animação produzida a partir do empilhamento de fotos de pinturas
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em tinta a óleo, a partir da confecção de 65 mil frames de telas produzidos por 125
pintores, que estiveram sob a condução artística dos diretores Dorota Kobiela e
Hugh Welchman. O ineditismo do procedimento adotado pelos diretores revela um
caminho inusitado, porém, bastante coerente com o pensamento de Van Gogh, que
na sua última carta escreveu: “Não podemos falar senão por meio das nossas
pinturas”. Do ponto de visão de onde Van Gogh falava (pinturas), não caberiam
outras linguagens que não a arte visual para a transmissão de suas ideias. Foi a
expressão adotada pelo artista. E foi exatamente dessa prerrogativa que os
diretores

do

filme

se

basearam para desenvolver o projeto que levou

aproximadamente 6 anos para ser finalizado.

Figura 17: Frame do filme “Com amor, Van Gogh” (Netflix, 2017)
Fonte: Youtube

“Com amor, Van Gogh” implode a fronteira entre arte e cinema naquilo que
consagradamente cada uma dessas categorias foi fundada. Desta forma, fica claro
que no contexto da normatividade da tecnologia, a arte se apresenta como desvio,
exceção, para utilizar o pensamento contido no filme de Jean Luc Godard, “Je vous
salue Sarajevo” (1993): “Pois há uma regra e uma exceção. Cultura é a regra. E arte
a exceção”.
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Figura 18: Alguns frames de “Je Vous Salue Sarajevo” (1993) JeanLuc Godard
Fonte: Youtube.com
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“A vídeoarte talvez tenha sido um dos primeiros lugares onde
essa consciência se constituiu de forma clara desde o início.
Antes mesmo da invenção do video tape portátil e da mídia
eletrônica ser reconhecida como campo de possibilidades para
a expressão estética, alguns criadores como Wolf Vostell e
Nam June Paik já desmontavam os sintagmas televisuais em
instalações ao vivo ou através do registro em suporte
cinematográfico” (MACHADO, 2002, p. 25).
Em relação ao “desvio” que a arte opera no curso do projeto tecnológico
industrial objetivo, entendemos que o grande efeito que o filme “Com amor, Van
Gogh” proporciona é o do atravessamento do dispositivo “pintura” com o dispositivo
“filme”. Se a pintura recebe cada vez mais contundência a partir de dispositivos de
comunicação que lhe evoca, divulga, e problematiza. O filme em tela, por uma vez
se apropria do dispositivo “pintura” para apresentar uma inédita narrativa visual que
obteve cada frame do filme a partir de pinturas.
Parece evidente que uma das críticas que a tecnologia embutida nas obras
de artemídia é a sua característica técnica robotizada em dissonância com a
humanidade que as obras tradicionais têm. A discussão, entorno da relação entre
humanidade e tecnologias, foi abordada por Lúcia Santaella, a partir da
conceituação de uma póshumanidade, que se refere “[...] a condição póshumana
(que) diz respeito à natureza da virtualidade, genética, vida orgânica, ciborgues,
inteligência distribuída, incorporando biologia, engenharia e sistemas de informação”
(SANTAELLA, 2007b, p. 129).
Vejamos um exemplo audiovisual que toca na questão da humanidade da
tecnologia. No primeiro episódio da primeira temporada da série “Altered Carbon”,
intitulada “Os assassinos”, Edgar Allan Poe, personagem interpretado pelo ator
Chris Conner, da Série “Altered Carbon”, recita trecho da poesia “Annabel Lee”,
última produzida pelo poeta americano Edgar Allan Poe, em 1849. A poesia é
recitada no momento em Poe, uma IA  Inteligência Artificial começa a morrer. Ao se
desintegrar, Poe diz: “E nem os anjos no céu acima, nem os demônios no fundo do
mar, jamais poderão separar a minha alma da alma da linda [...] (ALTERED, 2018,
0:09:59).
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Figura 19: Fragmento da série “Altered Carbon” (2018).
Fonte: Skydance Media Mythology Entertainment, Netflix

Estrategicamente, a IA é a figura que expressa mais humanidade ao longo
dos diálogos. Observase isso no texto do personagem ao longo dos episódios e a
citação do poema “Annabel Lee” enfatiza essa característica do Poe da série. O
paradoxo que se estabelece é a síntese do paradoxo que advém da ideia de que as
máquinas tornarseiam inteligentes, adquirindo capacidade reflexiva e superando
os humanos com o poder de dominação. Na série, antevendo o seu próprio
assassinato, Poe diz ao seu assassino (Mister Leung): “Você não merece ser
chamado de humano. Sua criatura desprezível”. Seu algoz afirma: “E você é uma
máquina prestes a morrer”. E Poe profetiza: “Te vejo no inferno” (ALTERED, 2018,
0:09:20), como se as máquinas pudessem ter a possibilidade humana de cogitar um
inferno ou um céu. Essa narrativa propõe, evidentemente, uma humanização das
máquinas. A discussão sobre a aniquilação do homem pela máquina acompanha
desde o início a cultura permeada pela técnica e as tecnologias. Com o advento do
trem como meio de transporte, houve quem duvidasse que pessoas pudessem ser
deslocadas sem a dissipação dos órgãos do corpo humano. A querela entre
apocalípticos e integrados, pontuada por Umberto Eco, revelou a dualidade entre
otimistas e pessimistas em relação às tecnológicas.
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Arte tecnológica no Brasil e a terminologia diversa do campo
Arlindo Machado considera que o início da artemídia no Brasil, através do uso
de poéticas tecnológicas, ocorreu na década de 1950, com o pioneirismo de
Waldemar Cordeiro, Jorge Antunes e Abraham Palatnik (MACHADO, 2007, p. 48). A
identificação dos primeiro artistas que trabalharam com tecnologia no Brasil nos
permite focar o olhar sobre suas obras para delas extrair o legado deixado. No
entanto, não só a identificação de artistas é válida, mas, também, a observação de
características presentes nas obras de vários artistas, condensadas em um espírito
artístico coletivo, feito em grupo. Assim, duas características da artemídia brasileira
são: 1) traços de uma originalidade nacional; 2) articulação com o cenário
internacional. Vejamos:
“1) sintonia e sincronia com o que estava sendo produzido fora
do Brasil, o que dava aos brasileiros uma condição de
atualidade, quando não até mesmo de precocidade em alguns
casos específicos; 2) ao mesmo tempo e paradoxalmente, uma
certa diferença de abordagem, motivada principalmente pelo
veio crítico de boa parte dos trabalhos, fruto do enfrentamento
de uma trágica realidade social e de uma vida política
massacrada por uma ditadura militar, o que tornava as obras
brasileiras um tanto distintivas com relação ao que se fazia no
exterior” (MACHADO, 2007, p. 50).
De fato, analisando a produção teórica e histórica em relação à arte
tecnológica, observamos a recorrência da citação de Waldemar Cordeiro como um
dos símbolos do início da arte tecnológica no Brasil. As obras “Beabá”, “A mulher
que não é BB” e outras, instauraram os computadores em meio ao processo
artístico. Para Arlindo Machado, Waldemar Cordeiro foi o pioneiro na inserção da
arte computacional dentro de sua obra. Sempre produzia em parceria com
programadores, que eram incluídos como coautores, como foi o caso da
participação de Giorgio Moscati por ocasião da obra “Beabá”. Em 1971, data da
produção de “Beabá”, não existia a interface gráfica, mas os visitantes da exposição
já podiam interagir com o resultado da obra, que consiste da geração de palavras de
seis letras, algumas existentes e outras não, criadas aleatoriamente por um
computador contendo um software específico.
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“Beabá”, de Waldemar Cordeiro, está inserida nas discussões típicas das
décadas de 1970 e 1980, sobre “arte informática, arte computacional, arte eletrônica
e arte digital, englobando diversas práticas. Os anos 1990 lançam os termos
multimídia, ciberarte, arte das novas mídias e bioarte” (VENTURELLI, 2017, p. 115).
Algumas publicações em francês lançam mão do termo “art numérique”, e também
“arts médiatiques” (idem). Suzete Venturelli menciona ainda os termos “media art” e
“new media art”. Já o Itaú Cultural, instituição com expressiva atuação na divulgação
da arte tecnológica no Brasil, faz uma distinção que cabe em nossa abordagem
terminológica: “Arte e Tecnologia fala de arte que se usa tecnologias a partir de 1950
e o Arte Cibernética são as obras que dependem da interação contínua, seja entre
visitante e obra, seja entre pedaços separados da obra, ou códigos de software que
interagem entre si” (CUZZIOL, 2011, vídeo). Com isso, temos o termo Arte
Cibernética que se apresenta com muita potência, carregando consigo, de acordo
com Marcos Cuzziol, a carga de significância da interatividade.
A arte pósdigital
A interconexão entre sociedade e tecnologias digitais é tão profunda que não
representa uma revolução meramente no âmbito de dispositivos comunicacionais,
mas, principalmente, se trata de “uma revolução psíquica, cultural e social”
(SANTAELLA, 2007b, p. 128), muito mais complexa do que foi a invenção do
alfabeto. A revolução tecnológica digital, então, se dá em um nível de tamanho
aprofundamento que não se discute mais a adesão ou negação, e sim, as questões
de superação das tecnologias digitais, sem, obviamente, descartálas. Existe uma
aceitação coletiva, mesmo que existam críticas (necessárias), configurando uma
trama que não se desfaz mais. O que vem sendo concebida como a sociedade
pósdigital, corresponde há uma época onde não mais existem grandes
estranhamentos, nem encantamentos, como ocorria no período de inserção das
tecnologias na sociedade com a aparição das primeiras tecnologias. Estamos
lidando com um fenômeno que tem sido chamado de período pósdigital. Por seu
turno, a arte pósdigital não mais precisa de dispositivos digitais para ser
considerada tecnológica, mas sim, expressar o pensamento digital, mesmo que seja
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a partir de dispositivos analógicos. Assim, temos visto a aparição de uma arte que
se revela como expressão de um tempo onde o digital já foi tão profundamente
absorvido e não mais necessita de afirmação. Aparece como algo dado, que foi
efetivado, não apenas nos dispositivos, mas nos comportamentos e dinâmicas
sociais. Por isso que Santaella (2007b) considera uma revolução “psíquica, cultural
e social”, a que estamos atravessando. Desse contexto é que surge a artepós
digital.
“a arte inserida no pósdigital propõe um movimento de escape
do domínio tecnológico, mas sem descartálo completamente e
faz um convite à experimentação no plano onde a existência
física e a abstração do mundo digital se encontrem” (MUCELLI,
2018, online).

A noção de arte pósdigital tem se tornado tema dos últimos eventos de arte
vinculadas à arte tecnológica. No Brasil, em 2018, ocorreu a primeira edição da
Bienal de Arte Digital “FAD  Festival de Arte Digital, em duas cidades: Rio de
Janeiro e Belo Horizonte. Com o tema “Linguagens híbridas” a proposta do evento
foi de abarcar a arte pósdigital como movimento de escape do domínio tecnológico.
Através de edital, foram selecionados 30 trabalhos, de 675 inscrições homologadas.
Giselle Beiguelman, Rodrigo Ramos, Leandro Aragão e Jack Holmer (Brasil), Daniel
Cruz (Chile), Axel Cuevas Santamaría (México), foram artistas que expuseram obras
de arte na edição 2018 da Bienal. Joe Davis, vencedor do Prêmio Golden Nica em
2012, uma das mais importantes premiações no ramo da arte tecnológica no mundo,
doou o trabalho “Bichodaseda”, obra biotecnológica alterada geneticamente que
ajuda na purificação de ambientes contaminados com metais pesados. No âmbito
internacional vale destacar o Transmediale, festival de arte que ocorre em Berlim, na
Alemanha, há mais de três décadas, e tem como tema basilar o pósdigital.
Desde o início do século XXI, emergem abordagens teóricas que conceituam
a existência de uma era pósdigital a partir dos esgotamentos daquilo que a era
digital efetivou, principalmente, ao longo da segunda metade do século XX. Sogabe
(2016) pontua que a arte tecnológica corresponde a uma cada vez maior presença
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de um pensamento sistêmico para a criação das obras de arte. Não se trata apenas
da presença de dispositivos tecnológicos, mas, principalmente, de uma maneira
mais articulada de pensamento, tanto na produção de obras de arte, como na
estética da nossa época.
A distância entre a arte contemporânea e a arte tecnológica
Existe um desconforto entre a arte contemporânea mais tradicional e a arte
de base tecnológica. Edward Shanken, professor de história da arte da Universidade
da Califórnia e autor de diversos livros sobre arte eletrônica, tem sido um analista
crítico deste distanciamento.
“É preciso reconhecer que a própria noção de um “mundo da
arte” tem sido um conceito problemático, uma vez que Arthur
Danto (1964) introduziu o termo. O sociólogo Howard Becker
(1982) desafiou a noção de um mundo da arte unívoca,
alegando a existência de muitos mundos. De acordo com
Becker, cada um deles consiste de uma “rede de pessoas,
organizadas
através
do
conhecimento
dos
meios
convencionais para produzir os tipos de obras de arte
específicas do seu mundo da arte”. Dito isso, apesar de grande
pluralismo e da fricção interna há, indiscutivelmente, uma rede
coerente na arte contemporânea que domina as instituições
mais prestigiadas. Não se trata de uma teoria da conspiração,
mas da constatação de um sistema dinâmico em
funcionamento” (SHANKEN, 2015, p. 80).
A não aceitação da artemídia por parte da maioria dos museus destinados a
arte contemporânea, pode ter variadas causas. Ocorre que os museus têm um
histórico de aceitações e nãoaceitações que merece destaque, pois, se há
recorrências, devemos trazêlas a tela para melhor compreendêlas. Talvez elas
possam explicar essa negação de alguns museus em relação a artemídia.
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“Mas a ideia de que se possa fazer arte nas mídias ou com as
mídias é uma discussão que está longe de ser matéria de
consenso. De uma forma geral, os intelectuais de formação
tradicional resistem à tentação de vislumbrar um alcance
estético em produtos de massa, fabricados em escala industrial
[...], Portanto, para esses intelectuais, falar em criatividade ou
qualidade estética a propósito da produção midiática só pode
ser uma perda de tempo” (MACHADO, 2007, p. 24).
Sob a ótica de Danto (2006), o historiador de arte Clement Greenberg
esforçouse em “suprimir” o surrealismo da história da arte, determinando que seu
lugar estaria “além do limite da história”, trazendo a tona e deixando bastante
explícito que a arte moderna, bem como seus movimentos antecessores, estavam
enquadrados em uma narrativa oficial com limites sólidos, excludente e purista.
Inclusive, Arthur Danto conjecturou que: “Greenberg pode ter pensado na arte
nesses mesmos termos, vendo no surrealismo um tipo de regressão estética, uma
reafirmação de valores da infância da arte, habitada por monstros e ameaças
assustadoras” (Danto, 2006, p. 12).
“Apesar dos resultados distintos gerados pelo entrelaçamento
de arte, ciência e tecnologia  por centenas de anos e,
especialmente, no século passado , colecionadores,
curadores e instituições reconhecem a arte digital em caráter
de menor importância para a história da arte. Como Magdalena
Sawon, cofundadora/codiretora da Galeria Postmasters
aponta, a arte digital não atende às expectativas familiares de
uma arte baseada em ‘centenas de anos de pintura e
escultura.” A especialista em arte contemporânea da Christie’s,
Amy Cappellazzo, observa que os “colecionadores ficam
confusos e preocupados com as coisas que precisam ser
plugadas/conectadas’” (THORNTON, 2008, p. 21 apud
SHANKEN, 2015, p. 80).
Assim, um movimento paralelo tem dado volume e solidez ao “mundo” da
artemídia (para usar um termo de Danto), consolidado através de festivais e um
circuito específico fomentado por instituições destinadas ao trato com a artemídia.
Veremos com mais profundidade esses festivais e circuitos no quarto capítulo
“Articulações entre tecnologias e patrimônio cultural.
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Já mencionamos anteriormente a “iminência de uma revelação”, a partir de
Borges (2016) e Canclíni (2012b) [ver capítulo 1.1 Design de experiência de
público], como sendo uma característica nata dos produtos artísticos naquilo que
Borges chamou de “fato estético”. Essa característica parece encaixar como o
“desvio” do projeto industrial que as obras de artemídia operam ao passarem à
qualidade de objetos de arte. O que lhes reveste de artisticidade, são as lacunas, os
desvios, entre sobreposições. É dos conflitos entre o projeto objetivo dos
dispositivos tecnológicos, que reverberam silêncios. É daí que nasce a iminência de
uma revelação que nunca se concretizará. Não queremos aqui esgotar a definição
de arte tecnológica, mas concordamos que sem a presença de lacunas, de
silêncios, da iminência de uma revelação que não irá se concretizar, não podermos
encontrar artisticidade em máquinas que em nada se distinguem dos dispositivos,
ou do projeto dos dispositivos industriais tecnológicos.
Existe uma diferença quando abordamos os dispositivos tecnológicos
comunicacionais em comparação com a abordagem das obras de arte tecnológica
no âmbito dos museus. A mediação feita entre público e uma obra de arte, e entre
público e artefato histórico mediado por interface digital, estão em diferentes níveis.
Ambas terão a interferência das potencialidades e limitações dos meios, conforme
nos alertou Marshall McLuhan. Em uma medição, os ruídos, lacunas, silêncios,
fazem parte do fato estético, enquanto nos outros, o projeto industrial dos
dispositivos tecnológicos é colocado em prática na sua objetividade originária,
colaborando assim com a missão do museu.
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2.4 AMBIENTE DA INTERAÇÃO

A interação entre sujeito e objeto se dá sempre em um cenário, pela
perspectiva do Fato Museal. Tendo abordado especificamente o sujeito, e depois o
objeto, que dividimos em duas abordagens nos tópicos anteriores (Artefato cultural
mediado e Arte tecnológica), é chegado o momento de abordar o cenário da
interação a partir da ideia ampla de ambiente.
E porque intitulamos o tópico de “ambiente” da interação, e não de “cenário”
da interação? Porque consideramos o conceito de ambiente mais amplo. Cenário,
corresponde a ideia de ambiente formatado, como é o caso dos museus e outros
espaços “criados”. O ambiente pode ser formatado pelo ser humano, ou ser natural,
como no caso dos Ecomuseus, paisagens culturais e outros ambientes que, apesar
de serem concebidos como espaços conceituados pelo humano, guardam suas
características naturais. Como cremos que o sujeito interator e o objeto patrimonial,
não estão apenas no museu, levamos adiante a ideia de que o espaço de efetivação
do Fato Museal é muito mais amplo que o cenário do museu e seus assemelhados.
Neste tópico analisamos o ambiente de realização da internação entre sujeito e o
objeto (que pode ser uma obra ou uma ferramenta digital de mediação),
considerando que esta é uma das três pontas do triângulo conceitual do Fato
Museal elaborado por Waldisa Russio (1981).
Assim, veremos o ambiente como uma tradução das relações humanas nele
estabelecidas e exercitadas. Esse ambiente, como uma arquitetura ou a disposição
urbanística, revela hierarquias e outras relações de poder, tradução de espíritos de
época (WOLFFLIN, 2015), se colocados em uma retrospectiva pretérita. Com base
nisso, concordamos com Derrick de Kerckhove na ideia de que os espaços “editam”
seus usuários, mas, também aceitamos como fundamental, a concepção de Castells
e outros que, a arquitetura é um “espaço de fluxos materiais e imateriais” (CRIPPA,
2013), que desvelam interesses, um deles, segundo Michel Foucault, é o controle do
sexo (DELEUZE, 1987). Seguimos, com Peter Anders (2003), na afirmação de que,
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o espaço, enquanto produto cognitivo esbarra no limite da imaginação, justamente
por serem “produtos mentais”.
De

posse

de

alguns

conceitos,

cotejamos

configurações espaciais

reveladoras de espíritos de tempo, para, na “montagem” de suas imagens distintas,
observarmos as mudanças ocorridas com os ambientes dos museus, até chegar ao
estado atual. Alfonso Muñoz Cosme nos dá as principais informações sobre estas
transformações. Numa revolução espacial, tratamos da Realidade Virtual como o
novo espaço antropológico, que emprega verticalmente espaços sensoriais e
cognitivos.

O ambiente como tradução das relações humanas
No ambiente da interação entre sujeito e objeto artístico, analógicos ou
digitais, são aplicadas lógicas típicas de cada tempo histórico. Na esteira das
transformações socioculturais de cada momento, ocorrida ao longo dos tempos, o
espaço se constitui como expressão fiel e tradução das relações humanas nele
estabelecidas. O espaço estruturado por edificações são ambientes formais, mas,
acima de tudo, representam hierarquias e os estados mentais de quem as habita.
Publicado pela primeira vez em 1915, o livro Conceitos fundamentais em
história da arte, de autoria de Heinrich Wolfflin, assina os paralelos entre
movimentos culturais e períodos estilísticos como a tradução de um espírito de
época:
“As colunas e os arcos do apogeu do Renascimento revelam o
espírito da época tanto quanto as figuras de Rafael, e uma
construção barroca expressa a noção de transformação de
ideias de modo não menos claro do que a comparação entre
os gestos impetuosos de Guido Reni e a nobre altivez e
dignidade da ‘Madona Sistina’” (WOLFFLIN, 2015, p. 12).

Wolfflin acreditava que a partir de um simples desenho de uma narina,
poderseia reconhecer o caráter essencial de um estilo individual, contudo,
acreditava que essas individualidades encontravam similitudes e se organizavam
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em “grupos maiores” (WOLFFLIN, 2015, p. 7). Esses grupos maiores organizamse
a partir de convergências de percepções que são compartilhadas. Por seu turno,
estas percepções irão lastrear a ideia expressa nas edificações e nas disposições
espaciais. Voltamos ao ponto em que diagnosticamos a revelação das relações
humanas por intermédio da leitura dos espaços.
Os espaços são a tradução das interações humanas e como toda interação,
são revelados dois ou mais elementos. Toda interação com um objeto, por exemplo,
se dá a partir das ações de um, ou mais sujeitos. Essa interação pode ser ativa
interativa ou passiva contemplativa, e sempre, terá um locus, que pode ser um
cenário, a exemplo do museu, ou um ambiente, como as paisagens culturais, os
territórios patrimoniais.
Para uma visada sobre as questões ambientais da interação entre sujeito e
objetos museais, o tema da arquitetura se apresenta como de fundamental
importância, pois é por seu intermédio é que são teatralizados os patrimônios. Na
visão de Waldisa Russio, é o cenário do Fato Museal esse invólucro de interação.
Vejamos:

“Uma vez na área do museu, a relação entre o homem e o
objeto não depende apenas da comunicação de toda a
evidência material do objeto, mas também de seu lugar dentro
do museu como um agente de transferência museológica. O
observador é consciente do objeto como parte do mundo
natural e o transfere para uma imagem, um conceito”
(GUARNIERI, 1981, p. 56).

Com isso, fica evidente a importância deste “locus” onde o objeto está
inserido. Olhar para uma obra de arte ou para um artefato histórico sofre
diferenciação dependendo do lugar da interação. O deslocamento de artefatos
egípcios para dentro de museus, salvaguarda sua materialidade, mas, com efeito,
modifica o ambiente da inserção do objeto tirando sua contextualização espacial, o
que o transforma em uma referência de si próprio, ou do que era antes da sua
patrimonialização.
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Por muitas vezes, o próprio edifício é essa imagem (objeto) com que o sujeito
interage, ou seja, o cenário também pode fazer o papel de objeto. Voltando um
pouco na história dos museus, podemos identificar uma diversidade de tipos de
interação a partir da identificação de tipos de espaços arquitetônicos. Os gabinetes
de curiosidades eram locais de difícil acesso, onde apenas o clero e a alta burguesia
podiam desfrutar.
“As expedições que voltam dos países longínquos trazem, com
efeito, não só mercadorias altamente vantajosas, mas também
todo um novo saber, e novos semióforos: tecidos, ourivesarias,
porcelanas, fatos de plumas, «ídolos», «fetiches», exemplares
da flora e da fauna, conchas, pedras afluem assim aos
gabinetes dos príncipes e aos dos sábios [cf. Hamy 1890;
Schlosser 1908]” (POMIAN, 1984, p. 77).

Assim, constatamos que o capital cultural era rigorosamente centralizado em
uma pequena parcela da população, vinculada sempre ao reinado e seu entorno. Os
gabinetes de curiosidades, como espaço sem acesso por parte da maioria,
funcionava como valor agregado de diferenciação entre uma parcela da população
sem cultura, e outra, bem menor, com cultura. Mais tarde esse esquema teria
influência direta na divisão das classes sociais que vemos até os dias de hoje.
Podemos afirmar que a arquitetura foi e é, ainda hoje, e cada vez mais, um
instrumento de “edição” das sociedades.
Pulando para as edificações do pósrevolução francesa, podemos observar
reflexos dos ideias de “Liberté, égalité, fraternité”, nas concepções construtivas da
época. Não nos interessa aqui abarcar todos os movimentos de transformação das
edificações e apontar para todas as concepções hierárquicas oriundas delas, mas,
sim, cotejar alguns exemplos para colocar a prova nossa ideia de que o cenário
edita seus usuários.
Mais ainda, no meio do século XIX, nos Estados Unidos, começaram a ser
construídos edifícios específicos para a finalidade museística. Antes, em muitos
casos, as coleções encontravamse em edifícios já existentes, ocorrendo uma
adaptação da missão museal ao espaço museal (COSME, 2007, p. 145). Desta
forma, a proposta do museu deveria considerar um ambiente já formatado para, a
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partir daí, pensar o seu projeto de atuação. Podemos dizer que, neste caso, um
ambiente já estabelecido, “editava”, não só o usuário, mas também o próprio museu
como um todo.
“Em alguns casos, como no Conservatório de Artes e Ofícios
de Paris ou no Museu de Nuremberg, se partiu de uma
edificação existente que se adicionaram diversos corpos
edificatórios. Em outros casos, como no Museu Nacional da
Baviera em Munique, todo o conjunto era de uma nova planta e
imitou a forma de crescimento da arquitetura através dos
séculos. Era muito comum o emprego deste tipo de edificação
para museus de história nacional, em que se tinha uma
recriação historicista do ambiente de cada época” (COSME,
2007, p. 164).

Como ainda não existiam edificações projetadas especialmente para servirem
de aparelho museal, muitos espaços eram adaptados. Nisso, utilizaramse palácios
estilísticos de época, para transmitir mensagens por intermédio da expressão
arquitetônica. Cosme cita os museus nacionais como um rico exemplo desta ideia
de capturar na arquitetura, mensagens culturais específicas.
A hibridização que os museus veem como possibilidade nos dias de hoje tem
uma relação direta com a o desenho do museu de crescimento ilimitado de Le
Corbusier. Na figura a seguir, podemos visualizar o croqui que sugeriu inovação ao
aparelho museal.

Figura 20: Croqui do Museu de crescimento ilimitado de Le Corbiusier
Fonte: (COSME, 2007, p. 194)
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Le Corbusier cria, com seu desenho, um espaço híbrido que relativiza, pelo
menos conceitualmente, os diversos setores de um museu. Essa contribuição será
ímpar para uma expressão pósmoderna dos museus. Nada no Museu de
crescimento ilimitado é dado como permanente.
A era moderna da arquitetura foi, marcada por edificações expressivas na
Europa e Estados Unidos. Auguste Perret é um expoente do museu moderno, que
teve sua existência na primeira metade do século XX. O seu desenho conceitual de
museu moderno, pode ser visualizado na figura a seguir.

Figura 21: Planta conceitual do museu moderno de Auguste Perret
Fonte: (COSME, 2007, p. 190)

Perret foi uma figura importante por vários motivos, tendo sido, segundo
Giedion (2004) pioneiro em utilizar o concreto armado para sua expressão
arquitetônica (GIEDION, 2004, p. 357), mas é na concepção das relações humanas
que se expressam por via das edificações, que está localizado nosso interesse em
Perret. E para acessar essas expressões edificadas, tomamos por referência o seu
desenho conceitual de museu moderno.

“Propôs um edifício formado por um nucleo central, dedicado
ao deleite e a festa, de onde se poderiam contemplar as obras
mais célebres, e por numerosas gale rias, onde estariam as
peças ordenadas cro nologicamente abertas por um comitê
aos visitantes” (COSME, 2007, p. 189).
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No contexto dos museus modernos a arquitetura desses espaços era mais
que um lugar para guarda, ou a referência palacial, como já vimos. Eram concebidos
e tratados como obras de arte, também. “Nos anos 1960 e princípios dos anos 1970,
o modelo de museu moderno, que havia sido definido e aperfeiçoado nas seis
décadas anteriores, entrou em crise devido a fatores funcionais, sociais e culturais”
(COSME, 2007, p. 245). Na esteira de outras profundas transformações ocorridas
no início da sociedade pósmoderna, os museus tiveram que adaptarse a
superação do museu moderno.

“Os museus começaram a abrigar múltiplas funções, entre as
quais a conservação e a exposição conviviam com a
investigação, a recreação, as compras e o espetáculo. Isso
deu ao museu um novo papel na sociedade, como lugar
metropolitano de reunião e lazer, e o converteu em uma
referência cultural para amplas camadas da população”
(COSME, 2007, p. 245).
Junto com a característica massiva do museu, foram agregados papéis
sociais para o museu. Um dos mais representativos exemplares de edifícios
museais modernos é o Guggenheim, que está situado na cidade de Nova Iorque e
foi inaugurado em 1959. Projeto do arquiteto Frank Lloyd Wright, o edifício
apresenta formas geométricas planas e cilíndricas onde o tronco tem o formato de
cone. De longe, o público tem a ilusão de visualizar grandes planos de concreto
flutuando uns sobre os outros como camadas.
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Figura 22: Visada interna do Guggenheim Museum  New York
Fonte: Dezeen.com

A instituição museal enquanto um fenômeno de massa transformou os
museus, configurando esses espaços como mercadorias vendáveis, um produto
cultural da sociedade de consumo. Poulot (2013) faz uma comparação da postura
dos museus europeus e norte americanos: “Enquanto na Europa a maioria dos
museus segue o princípio da inalienabilidade, nos Estados Unidos muitas
instituições trabalham com a ideia de ‘deaccessioning’, que possibilita a venda de
parte de suas coleções” (MACHADO JR., 2015, p. 290). Aqui vemos duas distintas
concepções que são senhas para a construção das edificações, levando em
consideração o conceito de que, a arquitetura é o resultado da hierarquia e objetivos
das relações sociais nele estabelecidas. Vejamos que,
“Poulot lembra a criação dos museus ao ar livre, uma ideia
originada na Suécia que pretendia ampliar o conhecimento
sobre os objetos no Nordiska Museet, de Estocolmo, através
de atividades tradicionais e demonstrações folclóricas. Os
ecomuseus, por sua vez, cujo nome remete à Conferência
Geral do ICOM de 1971, propõem a emersão da ideia de
patrimônio vinculado a um meio ambiente e a uma
comunidade, caracterizado pelos territórios de campos de
intervenção e pela participação popular. O aparecimento de
novos ecomuseus, vinculado a um movimento internacional da
Nova Museologia, foi especialmente significativo a partir da
década de 1990” (MACHADO JR., 2015, p. 291)
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Portanto, podemos evidenciar a concepção mais pública dos museus
europeus como propulsora, dentre outras questões, da ideia de museu ao ar livre e
outras modalidades de conceber o patrimônio cultural, sempre ligado a ideia de
acesso das coletividades aos bens patrimoniais e a ideia de que as próprias
comunidades podem ser concebidas como patrimônio.

O cenário do Fato Museal
O Fato Museal (GUARNIERI, 1990) [ver tópico 1.3 Museologia: conceitos e
características], como já vimos, consiste na triangulação entre sujeito e objeto em
um cenário. O sujeito interage com um objeto em um cenário determinado pela
relação dos dois primeiros elementos, mas também com influência do ambiente, ou
de sua formatação. O cenário do Fato Museal na sua concepção espacial e
ambiental tem se expandido ao longo dos tempos acompanhando a ampliação da
concepção de arte e patrimônio cultural. Aqui é importante que afirmemos o museu
enquanto o principal cenário do Fato Museal, mas ele não é o único e exclusivo.
Digo isso, principalmente, porque não são só nos museus que temos a possibilidade
aplicação do Fato Museal.
Emprestado do campo do teatro e da dança, cenário é onde, a partir de uma
expografia, se planeja uma abordagem sensorial para que ocorra a interação entre
público e patrimônio. Contudo, por mais que um cenário esteja formatado, é
somente com a presença e interação dos públicos que teremos ativado o Fato
Museal. Legatário do contexto do teatro e da dança, o museu conta com a
expografia, como tradução museal do conceito de “cenografia”. Mas a transmissão
de conceitos não para aí. Ao pegar emprestado a ideia de cenário, do teatro e da
dança, o museu herdou também toda a sua teatralidade, que corresponde a
interpretar o patrimônio por meio de narrativas sensoriais. Por isso que no primeiro
capítulo, desenvolvemos a caracterização dos museus enquanto aparelhos
performáticos. Não obstante a performance nata dos cenários museais, temos como
um importante elemento de performance, os ambientes onde ocorre a relação do
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sujeito com o objeto do Fato Museal. Logo, o ambiente também participa ativamente
do processo de interação da sociedade com o patrimônio.
Vejamos uma consideração inicial sobre o ambiente enquanto um local
“editado” pelas mídias.

“Exatamente como o cinema e a fotografia selecionam e
enquadram os objetos e os cenários de seu conteúdo, elas
enquadram os ambientes nos quais esses objetos são
percebidos. A televisão não enquadra o mundo da mesma
maneira que o filme; o filme o faz de modo diferente da
fotografia; a fotografia o faz diferente da World Wide Web.
Assim, o enquadramento do objeto é muito claramente uma
organização da informação para nós. Assim, as mídias
controlam o lugar e o tempo da exposição ao usuário  onde as
coisas acontecem, por exemplo, seja dentro ou fora de casa”
(KERCKHOVE, 2003, p. 189).

A identificação de ordenamentos sociais emitidos e determinados pelas
mídias nos revelará uma interferência muito mais profunda do que a maioria das
pessoas imagina. O que ocorre é que existe um comportamento adequado para
cada tipo de mídia. Com o rádio, conseguimos desenvolver outras tarefas em
comunhão, como lavar uma louça, tomar banho ou até mesmo fazer sexo, para
utilizar um termo que veremos ainda neste tópico. Já com a televisão, a atenção tem
de ser muito maior, uma vez são estimulados e requisitados a audição e a visão.
Com a televisão, a emissão das mensagens audiovisuais pode colocar em risco os
processos que citamos no exemplo do rádio. Isso porque são meios de
comunicação distintos que editam, de maneira igualmente distinta, os seus usuários.
Talvez seja por isso que a televisão é um instrumento bastante quisto por
instituições que dominam socialmente as pessoas, pois, editam os usuários por
intermédio da ordenação espacial dos mesmos. Sentado e impactado por
mensagens audiovisuais, as informações são mais facilmente recebidas.
Vejamos o que Foucault pensou e escreveu sobre a determinação de
relações sociais produzidas pelo veículo “arquitetura”:
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“Consideremos os colégios do século XVIII. Visto globalmente,
podese ter a impressão de que aí, praticamente não se fala
em sexo. Entretanto, basta atentar para os dispositivos
arquitetônicos, para os regulamentos de disciplina e para toda
a organização interior: lá se trata continuamente de sexo. Os
construtores pensaram nisso, e explicitamente. Os
organizadores levaramno em contra de modo permanente.
Todos os detentores de uma parcela de autoridade se colocam
num estado de alerta perpétuo: reafirmando sem tréguas pelas
disposições, pelas precauções tomadas, e pelo jogo das
punições e responsabilidades. O espaço da sala, a forma das
mesas, o arranjo dos pátios de recreio, a distribuição dos
dormitórios (com ou sem separações, com ou sem cortina), os
regulamentos elaborados para a vigilância do recolhimento e
do sono, tudo fala da maneira mais prolixa da sexualidade das
crianças” (FOUCAULT, 1988, p. 30).
A cada passo que damos em nossa investigação sobre a importância do
ambiente nas relações sociais, mais nos convencemos de que é o espaço que
determina muito das relações que pareciam não ter a interferência dos ambientes.
Foucault, lembra do ordenamento proferido pela arquitetura em relação ao tema do
sexo nas escolas, o que nos revela grande proximidade com o ordenamento que as
mídias impõem para os ouvintes de rádio, telespectadores de TV e leitores de jornal.

“Teóricos como Castells (2004) afirmam que à arquitetura deve
ser confiada a tarefa de trazer de volta o sentido cultural do
espaço como forma de vida e de deslocamento da atenção das
intervenções sobre o espaço físico para aquelas no chamado
“espaço dos fluxos”, materiais e imateriais que caracterizam
nosso tempo, fluxos de trabalhadores/ pessoas que se
deslocam de um polo de interesse para outro/de mercadorias
e, principalmente, de informações e comunicação” (CRIPPA,
2013, p. 1378).
Em uma relativização em relação à obra de arte, Bachelard (1993) explora os
atravessamentos que se dão entre interior e exterior a partir das prerrogativas da
fenomenologia em relação a “poética do espaço”. O autor renega a geometria como
estratégia para a abstração do interior e do exterior. Antes, pede que nos
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concentremos na ideia discursiva para evidenciar a metafísica ideia de estar dentro
e estar fora.

“O que nós experimentamos como espaço é na verdade o
produto de processos mentais complexos. O espaço como um
produto da cognição está limitado ao conteúdo de produtos
mentais. [...] Até objetos concretos passam por transformações
culturais e linguísticas quando são colocados em nosso campo
de consciência” (ANDERS, APUD MATUCK, 2011, p. 484).
As metáforas da cibercultura vão estimular o exercício imaginário de
“navegar” e “imergir”, a partir da plasticidade criativa, que se origina na mesma bacia
semântica dos usos da mente para tornar real um espaço que tem um significante
generalizadamente reconhecido, como pode ser o caso de uma casa. A
transferência que a mente procede na abstração de espaços virtuais, funciona como
um complemento de um real físico, naquilo que Peter Anders chamou de “cíbrido”.

“Nós usamos o espaço para dar conta de fenômenos sensórios
e cognitivos. Sua emulação, o ciberespaço, é a referência
espacial evocada nas mídias eletrônicas. Essas mídias nos
estendem para além de nosso corpo e localidade, mudando
assim o modelo cognitivo que temos do mundo e nossa
relação com ele” (ANDERS, 2003, p. 49).
No início da popularização do computador pessoal, existia uma crítica de que
o corpo estava estagnado e os processos cognitivos desempenhados na interface
do computador eram o foco principal do acesso dos internautas ao mundo
cibernético. Suzette Venturelli vai lembrar que o corpo e sua ação no espaço e no
tempo estarão presentes em vários momentos na arte no século 20, como no caso
da bodyart, onde o próprio corpo do artista era o suporte para a obra e
localizavase dentro de um espaço em exibição. “O corpo no espaço e no tempo
presente era tratado como um sistema que provocava ação e reação no público, em
que a percepção na constituição dos sentidos era mais importante do que o discurso
propriamente dito” (VENTURELLI, 2004, p. 38). Na bodyart, já temos um processo
de que a obra e o corpo entram em desequilíbrio perante a tradição artística.

220

“A conquista do espaço era o objetivo supremo – agarrar tudo o
que se pudesse manter, e manterse nele, marcandoo com
todos os sinais tangíveis da posse e tabuletas de ‘proibida a
entrada’. O território estava entre as mais agudas obsessões
modernas e sua aquisição, entre suas urgências mais
prementes – enquanto a manutenção das fronteiras se tornava
um de seus vícios mais ubíquos, resistentes e inexoráveis”
(BAUMAN, 2001, p. 132).
Bauman entende que existe uma profunda modificação nas relações, a partir
da superação do espaço e do tempo. A plasticidade mental humana de que
falávamos anteriormente, se impõe nas projeções reais como algo que fora físico.
Uma ilustração sobre o tema: No filme “Her” (Ela), na figura a seguir, o escritor
Theodore, interpretado por Joaquin Phoenix, se apaixona pela voz de um sistema
operacional em uma clara crítica ao mundo imaginário extrafísico proporcionado
pelas tecnologias digitais.

Figura 23: Imagem de cena do Filme Her (2013)
Fonte: Globo.com

A comunicação telefônica já tinha superado a comunicação escrita por carta.
Hoje vemos, para darmos um exemplo atual, o aplicativo de conversação privada
“Whatsapp”, funcionando como uma excelente ferramenta de comunicação privada
entre as pessoas que funciona como uma interface por meio do aparelho celular.
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“A mudança em questão é a nova irrelevância do espaço,
disfarçada de aniquilação do tempo. No universo de software
da viagem à velocidade da luz, o espaço pode ser atravessado,
literalmente, em ‘tempo nenhum’; cancelase a diferença entre
‘longe’ e ‘aqui’. O espaço não impõe mais limites à ação e seus
efeitos, e conta pouco, ou nem conta. Perdeu seu ‘valor
estratégico’, diriam os especialistas militares” (BAUMAN, 2001,
p. 136).
Se observarmos as guerras, poderemos verificar a presença das estratégias
tecnológicas nos confrontos. Em abril de 2017, o governo francês precisou ativar
seu centro de ciberdefesa para eliminar um vírus que invadiu os sistemas de sua
agência ambiental. A França tem hoje um projeto de criar um exército de talentos
em espionagem cibernética para combater esforços digitais de desestabilização.
Chamado de ‘quarto exército’, “receberá um investimento inicial de bilhões de euros
até 2019. O objetivo é ter 3,2 mil soldados digitais em operação até lá ante apenas
100, seis anos atrás. Outros 4,4 mil reservistas estarão prontos para entrar em
combate caso haja necessidade. É dessa estratégia que Bauman fala quando
menciona que o espaço perdeu sua dimensão primordial.
“O conceitochave para Lotman é o de fronteira: porosa,
permeável, ela se torna lugar de tradução − “a fronteira
semiótica é a soma dos ‘filtros’ semióticos de tradução.
Atravessandoa o texto é traduzido em outras línguas externas
à dada semioesfera” (LOTMAN, 1985, p. 59). Se a função da
fronteira é de limitar a penetração e filtrar o externo para o
interior, no caso de um espaço cultural com caráter territorial,
este filtro adquire sentido espacial” (CRIPPA, 2013, p. 136).
Com isso, notamos grande proximidade entre o conceito de fronteira em Iuri
Lotman e o conceito de interface em Peter Weibel. Acredito que a ideia de fronteira
como uma “barreira” é tributária dos processos históricos de constituição dos
estados nacionais, que fincaram estacas de demarcação a partir de conflitos, e
também pela falta de capacidade destes mesmos estados nacionais, por mais que
se constituam organizações supranacionais, em negociar acordos que não tome as
fronteiras por barreiras, e, sim, por espaços de interação, assim com Peter Weibel
concebeu o mundo.
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Um novo espaço antropológico “virtual”
A VR  realidade virtual nos coloca em uma realidade objetiva. O ambiente
digital se adiciona aos ambientes já abordados por nós: cenário (museus) e
paisagens culturais. Constam do ambiente em VR, os Museus Virtuais presentes na
internet e as Imersões através de óculos de RV  Realidade Virtual, que podem estar
na internet e em exposições e museus físicos. Vejamos uma primeira concepção de
RV, para fazermos nossa discussão sobre o ambiente digital:
“Talvez a realidade virtual seja o lugar onde tempo e espaço
estejam reunidos. Na realidade virtual (RV) o espaço é criado
pelo gesto que, por sua vez, consome tempo. A realidade
virtual põe nossa cabeça em um mundo de tempo e espaço
combinados (tempo ‘real’ e espaço ‘virtual’), enquanto a leitura
põe em nossa cabeça um mundo feito de espaço. A RV leva o
espectador para dentro da cena, ao contrário dos livros, que
levam a cena para dentro do espectador. É exatamente o
oposto. Enquanto o processo de letramento incentiva o
desenvolvimento da imaginação privada, subjetiva, o mundo da
realidade virtual cria um lugar e um tempo imaginários
objetivos. É um tipo de imaginação que se pode compartilhar
com outras pessoas. É imaginária porque é uma reprodução
de algo que não é real. E mesmo quando a RV se baseia
totalmente em coisas ou lugares ou dados ‘reais’, mesmo
quando a realidade virtual é usada somente para ampliar o
mundo real, ainda assim é um tipo de ambiente imaginário
objetivo, exatamente como quando pensamos no mundo real
em nossa própria mente e ele se torna um ambiente imaginário
subjetivo” (KERCKHOVE, 2003, p. 24).
No ambiente em VR somos sugados por uma realidade digital. O processo de
subjetivação que temos nos livros, como citado por Kerckhove, é uma abstração
pura da mente humana, enquanto na RV, somos induzidos por um ambiente
imagético objetivo, ou como quer o autor, um ambiente imaginário objetivo. Estamos
lidando, neste caso, com uma edição total feito pelo ambiente. Pouco resta de
possibilidades de escape. Nos museus, os ambientes compõem a interação entre o
sujeito e os artefatos. Na interação com objetos analógicos, o ambiente físico é um
espaço de respiração que os sujeitos têm para silêncios. Na VR, o ambiente é total
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e não deixa brechas. Muitas vezes a própria intenção do construtor do ambiente em
VR é a de gerar sensações de incômodo. Essa foi uma das intenções da artista
Rejane.

“Nós usamos o espaço para dar conta de fenômenos
sensórios e cognitivos. Sua emulação, o ciberespaço, é a
referência espacial evocada nas mídias eletrônicas. Essas
mídias nos estendem para além de nosso corpo e localidade,
mudando assim o modelo cognitivo que temos do mundo e
nossa relação com ele” (ANDERS, 2003, p. 49).
Assim como os ambientes físicos “editaram” e enquadraram as sociedades a
partir da imposição espacial da arquitetura, ao longo da história, temos as mídias
como “editoras” dos telespectadores, ouvintes e leitores dos meios de massa. Em
sua aplicação permeada pela cibercultura, a “edição” dos espaços cibernéticos atua
mais na ordem da simulação que da ordem do estímulo do uso do corpo, por mais
que o uso de óculos de RV nos “transporte” para uma realidade construída, isso é
apenas uma simulação.
O entendimento de que o ambiente natural, e não mais apenas os cenários,
poderiam ser considerados espaços de interação entre sujeito e objeto, no triângulo
do Fato Museal, impactou profundamente as demais concepções. O sujeito passou
a ser menos importante que a sociedade, o objeto foi ampliado para o entendimento
de patrimônio, e os cenários criados para a interação, foram concebidos como
apenas um dos ambientes.
Tendo sido ultrapassada a etapa destas transformações, vimos modificações
de outra ordem a partir do uso generalizado das tecnologias interativas. A nova
museologia preconiza em seu escopo, os usos variados das tecnologias
microeletrônicas para os fins das missões museais e patrimoniais. Contudo, não se
trata apenas de ampliar os elementos do Fato Museal para “sociedade”, “patrimônio”
e “território”, mas, também, de conceber que o Fato Museal na contemporaneidade
está mediado por camadas de tecnologia, onde o ambiente é um espaço que, em
muitas vezes, não é nem cenário, nem território, mas um ambiente virtual.
Outrossim, mesmo o cenário clássico do Fato Museal é, hoje, muitas vezes,
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reinventado a partir da inserção de interfaces interativas. O mesmo pode acontecer
com o território, que é abstraído através de interfaces constituídas de sistemas
operacionais, como é o caso dos “maps” presentes na maioria dos dispositivos de
comunicação de hoje.
Escolhemos encerrar este capítulo sobre o Fato Museal com a abordagem
sobre o ambiente da interação, partindo da ideia de que ele é fruto das relações que
os sujeitos estabelecem uns com os outros e junto aos objetos que o rodeiam.
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3. PROCESSO DE MUSEALIZAÇÃO E
AS TECNOLOGIAS
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Por quantas “mãos” de musealização um determinado objeto deverá passar
para se estabelecer enquanto patrimônio cultural? A cadeia operatória da
museologia, com suas diversas ferramentas tecnocráticas, embala e cadencia os
processos de musealização que ocorrem por meio das ações museográficas,
objetivando a patrimonialização de artisticidades e artefatos técnicos consagrados já
superados, que contam a história da vida da sociedade a partir de narrativas
construídas em bases sociais e culturais. Com o advento das tecnologias interativas
o processo de musealização ganha novos contornos e uma camada sensível que
faz as vezes de meio de comunicação e também é utilizado como expressão
artística. Assim, as tecnologias interativas reconfiguram o equipamento museal a
partir da presença de artefatos tecnológicos e da disponibilidade de recursos
tecnológicos de salvaguarda e comunicação, gerando novas práticas museais, o
que estimula novas reflexões para o campo da museologia.
A Salvaguarda e a comunicação são as grandes áreas que comportam as
demais subáreas na cadeia operatória do museu. Duarte Cândido (2013) desenhou
um quadro bastante objetivo, relacionando o Fato Museal, o fenômeno museológico
e o processo de musealização. Tendo trabalhado, no primeiro capítulo, esses dois
primeiros temas, agora é chegada a vez de abordarmos o processo de
musealização e relacionálo com a tecnologia. Cury

(2005)

pontuou

que,

“o

processo museológico clareia o caminho da poesia das coisas, revelando os passos
básicos da musealização: aquisição, pesquisa, documentação, conservação e
comunicação” (CURY, 2005: 34). Partindo deste desenho, e adicionando outros
tópicos, que desenvolvemos nossa abordagem neste capítulo.
Neste terceiro capítulo, nos debruçamos sobre o tema do processo de
musealização a partir da cadeia operatória da museologia. Assim, nos voltamos
para as atividades desenvolvidas nas instituições. A discussão sobre a
processualidade da musealização, feita aqui, considera a discussão conceitual e
prática dos temas consagrados da cadeia operatória da museologia: documentação
e registro, conservação e restauração, exposição e mediação, divulgação e
marketing, bem como suas interlocuções com as tecnologias, e, também, a liquidez
deflagrada pelas tecnologias entre os elementos da cadeia operatória. Contudo,
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antes de adentrar ao terreno técnico dos museus, fazemos duas abordagens
preliminares: 1. Sobre aquisição, curadoria e descarte e sua relação de poder com
os demais espaços do museu; 2. Sobre a biografia e/ou carreira dos objetos, sob o
prisma de que todo o objeto cursa um caminho patrimonial bastante específico no
âmbito do museu.
Os atos envolvendo a aquisição, a curadoria e o descarte, são atos de poder
que determina o que é e o que não é patrimônio cultural. São os espaços de maior
influência de poder em um museu. Todo artefato só resiste ao tempo por escolhas
de seleção. A curadoria é um dos processos de maior importância dentro de um
museu por determinar e eleger temas e objetos em detrimento de outros. Como nem
tudo pode ser alçado à item de museu, a seleção de alguns artefatos e temáticas
ocorre com certa naturalidade, mas nunca sem julgamento de méritos. A curadoria é
uma instância política que nos museus é exercida por grupos, pessoas com
variadas características e variações. Patrimonializar é um processo de decisões
internas e pressões externas, que são complexamente jogadas, determinando
tensões permanentes.
Na pósmodernidade uma das questões importantes é a validação dos
discursos museais. A partir uma abordagem feita pelo filósofo Clóvis de Barros
Filho, podemos ter acesso às chaves da consolidação do discurso antitecnológico
dos museus de arte no Brasil.
“Habermas, por exemplo, expõe a ideia de que: deixe todos se
manifestarem e o melhor argumento surgirá, esbarra numa
observação tipicamente bourdieusiana de que as pessoas têm
legitimidades diferentes para falar. Estão diferentemente
autorizadas para se manifestar em qualquer espaço. Alguns
portavozes, antes de falar já são aplaudidos, porque, o que é
aplaudido não é propriamente o discurso. O valor social do
discurso não está no que é dito, mas na posição social
ocupada por quem fala e é por isso que alguns podem falar
qualquer coisa, pois faz parte do contrato social” (FILHO, 2014,
online).
Não é só em relação a absorção e uso por parte dos museus das obras de
arte tecnológicas ou instrumentos de mediação de tecnologia, que o Brasil está
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atrasado. Esse “delay” é fruto de outros atrasos. Existe uma correspondência
orgânica entre o que é um museu e o que é a sociedade. Bordenave nos ensinou
que uma frase é sempre válida: “dizme como é tua sociedade que te direi como é
teu museu”. O museu, salvo raras exceções, é um produto social. Por isso não é
errado constatar que quanto mais escolas tivermos, menos presídios serão
necessários.
Se a curadoria é um espaço de poder, onde uma pessoa, ou um grupo de
pessoas decide sobre os objetos e temas que irão compor o museu, e outros que
não, naturalmente poderíamos constatar que existe uma escolha por predileções,
gostos, que por sua vez são construídos ao longo da sociabilidade do comitê, júri,
ou conselho curatorial. Bourdieu quem vai escancarar o gosto enquanto uma
construção social, evidenciando jogos políticos ocorridos até a tutela do patrimônio.
“Qualquer herança material é, propriamente falando, e
simultaneamente, uma herança cultural; além disso, os bens
de família têm como função não só certificar fisicamente a
antiguidade e a continuidade da linhagem e, por conseguinte,
consagrar sua identidade social, indissociável da permanência
do tempo, mas também contribuir praticamente para sua
reprodução moral, ou seja, para a transmissão dos valores,
virtudes e competências que servem de fundamento à filiação
legítima das dinastias burguesas. A frequência cotidiana dos
objetos antigos ou a visita regular dos antiquários ou das
galerias, ou, de modo mais simples, a inserção em um universo
de objetos familiares e íntimos ‘que estão aí, como diz Rilke,
sem segundo sentido, bons, simples e seguros’, levam,
evidentemente, à aquisição de certo ‘gosto’ que não passa de
uma relação de familiaridade imediata com as coisas do gosto;
e, também, o sentimento de fazer parte de um mundo mais
polido e controlado, um mundo cuja existência encontra
justificativa em sua perfeição, harmonia e beleza, um mundo
que produziu Beethoven e Mozart, além de reproduzir
continuamente pessoas capazes de interpretálos e
saboreálos; e, por último, uma adesão imediata, inscrita no
mais profundo habitus, aos gostos e aversões, às simpatias e
antipatias, às fantasias e fobias  tudo isso, mais que as
opiniões declaradas, serve de fundamento, no inconsciente, à
unidade de uma classe” (BOURDIEU, 2007, p. 75).
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Portanto, consideramos que, se todo gosto é uma construção onde as
classes estão presentes, atuando de todas as formas, podemos, perfeitamente,
sermos adeptos da ideia de que existe um gosto construído nos museus como um
todo, que encara as tecnologias de variadas formas. Como nem todos os museus
contam com a presença massificada das tecnologias em seus ambientes, lançamos
um olhar de curiosidades sobre esse cenário.
A Biografia/carreira dos objetos é um tema de muita relevância nas decisões
sobre o patrimônio cultural. Kopytoff (1986) identificou que as obras de arte e/ou
artefatos de museu guardam consigo suas biografias. Em sua pesquisa de campo
realizada no Zaire, mais precisamente com os “Suku”, Kopytoff identificou a relação
da tribo com uma cabana. Sua expectativa de “vida” é de aproximadamente dez
anos e as fases de sua “carreira” se inicia com a utilização de um casal com seus
filhos ou não. “À medida que a cabana envelhece, ela é sucessivamente
transformada em casa de hóspedes ou em casa para uma viúva, adolescentes,
cozinha e por último, cabras ou galinhas.” (KOPYTOFF, 1986, p. 67).
Ficou evidente para o pesquisador dos “Suku” do Zaire, que a cabana
atravessa uma série de fases que correspondem aos tipos de uso da mesma. Da
mesma forma, podemos abordar a carreira de uma obra de arte mídia que tem na
instituição museal seu guardião e maestro. A documentação vai ser o procedimento
mártir no que diz respeito ao entendimento da obra como um todo e sem omissões.
Os “Suku” do Zaire transmitem as fases da biografia de suas cabanas a partir da
sociabilização entre as pessoas pertencentes a tribo e através do relacionamento de
seus atores com a fase de sua materialidade. Nos museus, as obras de arte mídia
vão encontrar na documentação o seu transmissor de seus aspectos contextuais.
Bauman (2001) observa que o uso do termo “carreira” seria inadequado para
as situações da vida profissional da atualidade.
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“Não estou certo de que seja legítimo utilizar o termo ‘carreira’
[...] (que) evoca uma trajetória estabelecida, não muito
diferente do processo da ‘ternure’ (estabilidade) das
universidades norteamericanas, com uma sequência de
estágios estabelecida de antemão e marcada por condições de
entrada e regras de admissão razoavelmente claras. As
‘carreiras’ tendem a ser feitas por pressões coordenadas de
espaço e tempo” (BAUMAN, 2001, p. 135).

Terminologias digitais no âmbito dos museus
Com a adição de um universo digital em relação às práticas museais, são
utilizadas variadas terminologias, que muitas vezes emprestam do mundo físico,
mas tantas outras trazem novidades que só são inteligíveis através de dicionários e
glossários unificadores. O “Arts Council England”, por exemplo, mantem o website
Collections Trust que disponibiliza um glossário de termos digitais (COLLECTIONS
TRUST, online). Temos também outro glossário de termos digitais utilizados em
museus (JISC MEDIA DIGITAL, online) que define, por exemplo, os termos
“análogo” e “migração”, muito utilizados para processos de restauração de obras
digitais.
“Análogo: Qualquer método de armazenamento de
informações onde as alterações no valor das características da
fonte são modeladas em um meio diferente. Assim, as
vibrações das ondas sonoras podem ser gravadas como
sulcos ondulados em um LP e as variações na intensidade da
luz em uma televisão como diferentes graus de magnetização
em uma ‘fita’”(JISC MEDIA DIGITAL, online)3.

“Analog:Any method of storing information where the changes in value of the characteristics of the
source are modelled in a different medium. Thus the vibrations of sound waves may be recorded as
wavy grooves on an LP and the variations in light intensity on a television as varying degrees of
magnetisation on a “tape”. See also “digital” (JISC MEDIA DIGITAL, online).

3
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“Migração: uma mudança de uma tecnologia de hardware ou
software para outra. Por exemplo, um banco de dados pode
ser movido para um servidor mais novo e mais rápido” (JISC
MEDIA DIGITAL, online)4.
Estes termos são importantes para um entendimento mais aprofundado em
relação as ações que vêm sendo realizadas em museus no trato com os dispositivos
digitais.

4
Migration: A change from one hardware or software technology to another. For example, a database
may be moved to a newer, faster server” (JISC MEDIA DIGITAL, online).
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3.1 DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO

Os museus vêm cumprindo uma tarefa singular no mundo contemporâneo na
preservação e salvaguarda de patrimônios culturais dos mais variados tipos. No
tema amplo da salvaguarda, temos os subtemas da conservação e da
documentação como essenciais para a efetividade dos processos de musealização
naquilo que se convencionou chamar de cadeia operatória da museologia. Com o
advento das tecnologias, a salvaguarda tem ganhado profundidade, complexidade e
eficiência. Neste tópico abordaremos a documentação e o registro, abordando seus
conceitos, revisando seus recursos tecnológicos e suas táticas técnicas que têm
auxiliado os museus na tarefa de gerenciar a informação, inventariar, catalogar,
classificar e indexar acervos. Com isso, as fichas catalográficas, o livro tombo, a
numeração, marcação, mediação e demais formas de registro dos acervos ganha
novas formas de efetividade, contribuindo para que o trânsito de acervos, dentro e
fora das instituições, seja realizado em tempo real e esteja disponível para todos os
envolvidos nesse processo, a partir de ambientes cibernéticos como as nuvens
tecnológicas.

Documento, documentação e registro
O conceito de documento tem se expandido, principalmente a partir da noção
delineada por Samaran, que concebe enquanto documentos, os tipos escritos,
ilustrados, sonoros, imagéticos e com outras características mais amplas. Nesse
sentido também seriam documentos os artefatos técnicos de toda ordem como as
esculturas e as demais obras de arte, ou artefatos industriais, bem como as
edificações, elementos urbanos dos mais variados e, na era da tecnologia, os
artefatos e objetos digitais que circulam ou estão localizados na internet.
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“Mas esta dilatação da memória histórica teria, certamente,
ficado no estado de intenção, de êxito individual de qualquer
historiador que reunisse capacidade de trabalho e espírito
inovador no interior do tratamento artesanal tradicional do
documento, se quase ao mesmo tempo não se tivesse
produzido uma revolução tecnológica, a do computador” (LE
GOFF, 1996, p. 123).
Esse alargamento da ideia de documento revigora as ciências da informação,
mas também coloca um problema insolucionável, pois, nem tudo pode ser
selecionado ou patrimonializado. Ficamos então com a ideia da possibilidade de
tudo patrimonializar, mas com a impossibilidade de efetivar esse expediente.
Instalase, assim, um paradoxo que acompanha a museologia e suas ciências
irmãs.
Le Goff (1996) acredita que a revolução documental que expandiu seu
conceito, não é fruto da revolução tecnológica, nem dos acontecimentos do
passado, mas, sim, de uma revolução da consciência historiográfica, concordando
com o olhar de Furet (1974, p. 53).
“A revolução documental tende também a promover uma nova
unidade de informação: em lugar do fato que conduz ao
acontecimento e a uma história linear, a uma memória
progressiva, ela privilegia o dado, que leva à série e a uma
história descontínua. Tornamse necessários novos arquivos,
onde o primeiro lugar é ocupado pelo corpus, a fita magnética.
A memória coletiva valorizase, instituise em patrimônio
cultural. O novo documento é armazenado e manejado nos
bancos de dados. Ele exige uma nova erudição que balbucia
ainda e que deve responder simultaneamente às exigências do
computador e à crítica da sua sempre crescente influência
sobre a memória coletiva” (LE GOFF, 1996, p. 126).
Contudo, a interferência imposta pela cibercultura não nos deixa dúvidas de
que a tecnologia traz consigo, como toda revolução, as rupturas que geram
destruição conceitual, mas, também, abrem espaço para a criação de novos
conceitos que irão amparar toda sorte de tramas entre os documentos e as
tecnologias. Antes da urgência da renovação terminológica e conceitual das coisas
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tecnológicas, foram emprestadas do mundo analógico, termos como “documento”,
que se expressa em “meus documentos” em todos os computadores pessoais.
Se o conceito de documento se alarga, seja por uma renovada consciência
historiográfica, seja pela pressão das tecnologias, também se revigora a ideia de
documentação. Assim, os registros patrimoniais poderão recorrer as mais variadas
plataformas com os mais variados dados. O museu, em suas diversas facetas,
constituise em um espaço de informação, interpretação e comunicação. Faz valer
essa sua característica informacional através de variados tipos e modalidades de
suportes documentais que traduzem mensagens e significações. O setor de
documentação museal lida com o registro e circulação de informações das coleções,
objetos e itens que compõem o acervo do museu com vistas ao diálogo com os
públicos. Recuperação da informação é a prerrogativa mártir da documentação, que
exige modelos e padrões de indexação. Por isso são tão importantes os
vocabulários controlados que padronizam a descrição dos acervos. Com o advento
das tecnologias digitais a documentação ganhou sistemas de informação que
podem implementar a padronização que é tão importante ao processo documental.
A catalogação dos itens de um museu comporta aspectos intrínsecos e
extrínsecos. Aquilo que é físico e posso descrever a partir da visualidade e
materialidades dos artefatos, são os aspectos intrínsecos. As informações de
contexto, a carreira do objeto, bem como as impressões registradas pelos públicos,
principalmente a partir das redes sociais e outras modalidade ciberculturais, são os
aspectos extrínsecos. Além das visões museológicas que fundamentam a ação dos
museus, a relação do sujeito com sua herança cultural é permeada por
interpretações que são feitas a partir de documentos. Em 1937, Otlet já havia
conceituado o museu enquanto um espaço de criação e “não mais simplesmente,
colecionadores e conservadores” (OTLET, 1937, online).
Mas os itens de museu não falam sozinhos, precisam dos documentos para
subsidiar estratégias expográficas que transem mensagens e significados junto aos
públicos. Por isso que os museus são performáticos e máquinas semióticas, pois,
recriam conteúdos especialmente singulares no seu corpo, distintamente de outras
mídias e unidades que lidam com informações. Essa singularidade do museu que o
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torna tão relevante social e culturalmente. O museu é uma arena onde ocorrem
disputas simbólicas através de jogos de poder e a documentação, enquanto
instância de descrição e interpretação é parte fundamental nesse cenário.
Durante muito tempo a documentação das obras de arte em museus era
realizada a partir de prerrogativas eminentemente técnicas (MAGALHÃES, 2014, p.
30). Hoje as fichas catalográficas necessitam de um conjunto de informações que
seja condizente aos contextos de produção, circulação e crítica.
Tomamos como exemplo, o grupo inglês “Blast Theory”, que lança mão de
procedimentos de documentação bastante complexo que pretende ser o mais
compatível possível com as estéticas tecnológicas interativas. Entre outras ações, o
“Blast Theory” utiliza o vídeo como documentação. Isso terá um valor inestimável no
contexto da preservação, não só daquilo que pode ser arquivado e anotado pelos
museus, no cumprimento de sua missão institucional, que é a de preservar para que
as gerações futuras possam acessar tais informações patrimoniais. O que se
observa aqui, nas documentações em vídeo, é uma forte proximidade com uma
perspectiva de leitura da história da arte através do movimento.
PhilippeAlain Michaud dedicou um livro inteiro a resgatar a metodologia de
análise da história da arte, formulada por Aby Warburg, que consistia em dar
atenção aos procedimentos que os artistas teriam adotado para representar, não
uma cena estática, mas sim, o movimento. Daí o título “Aby Warburg e a imagem
em movimento”, prefaciado por DidiHuberman, a abordagem reorganiza tempos e
fatos para reconduzir a originalidade da formulação à Warburg. Vejamos o propósito
do autor:
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“Ao insistir mais nos fenômenos de transição do que no
tratamento dos corpos em repouso, mas naquilo que divide a
figura do que naquilo que a unifica, mais no devir do que na
forma imóvel, Warburg inverteu os princípios da estética
winckelmanniana e a hierarquia das artes que dela procede: no
lugar do modelo fornecido pela escultura, pôs o da dança,
enfatizando a dimensão cênica e temporal das obras. Os
artistas do Renascimento não preservaram nas formas antigas
uma associação entre a substância e a imobilidade, privilégio
atribuído ao ser em relação ao devir. Ao contrário,
reconheceram uma tensão, um questionamento do
comparecimento ideal dos corpos no visível. Suas obras levam
a marca de uma força que não é de harmonia, mas de
contradição, uma força que mais desestabiliza do que unifica a
figura” (PHILLIPEALAIN MICHAUD, 2013, p. 32).
Uma visão bastante contemporânea em relação aos arquivos aponta para
uma reconstituição dos arquivos nos termos das suas potencialidades expositivas.
Na esteira das variadas possibilidades trazidas pelas tecnologias digitais do último
período, temos no arquivo, um componente informacional que deve ser trazido à
superfície dos museus em sua mais próxima interface com os públicos.
“O arquivo nos interessa como uma paisagem de
conhecimento que abarca a diversidade e itens raros. Em vez
de um sistema em forma de caixaarquivo, procuramos ideias
para sistemas conectados de escrita e leitura para a criação do
saber. Para nós o que interessa é a relação entre interatividade
e as propriedades de mídia” (FLEISCHMANN & STRAUSS,
2014, p. 170).
Por paisagem do conhecimento, nos parece, que os autores desejam que os
arquivos sejam revelados. Existe, nisso, uma virada na concepção do que seja um
arquivo. Não restam dúvidas que os museus como locais vinculados fortemente a
uma dinâmica antiga, estão por acabar. Ao passo que as tecnologias se tornam
cada vez mais acessíveis, mesmo para instituições sem recursos financeiros, o que
hoje ocorre em museus antenados nas novas tecnologias, pode se espraiar para os
museus pequenos.
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E para que os arquivos sejam trazidos à superfície das instituições, são
necessárias ferramentas tecnológicas que possibilitem essa específica ação de
comunicação. Se tomássemos, por exemplo, as fichas catalográficas dos museus,
constataremos que as mais tradicionais são ferramentas adequadas para um tipo de
objeto, analógico, material, bem como era o desenho das instituições museológicas
até a década de 1990. O MACUSP  Museu de Arte contemporânea da
Universidade de São Paulo, trabalha com o software Access do seu nascimento até
os dias de hoje. A instituição pretende adquirir software da empresa Zetcom
(MAGALHÃES, 2014). A Zetcom oferece no mercado o software de documentação
“Museum Plus”. Na figura, a seguir, podemos ver um exemplo de uso deste software
na sua versão em Catalão, adaptada para o “Museo de Ciencias Naturales de
Barcelona”.

Figura 24: Software de documentação “Museum Plus” (Zetecom)
Fonte: ACHA & ONTIVEROS (2016)5.

Além da capacidade de modelamento que as plataformas de documentação
devem ter, um recurso é muito importante para os registros: o vídeo. A partir da obra
“Uncle Roy: All Around You” (2003), que consiste em um “reality game misto”, Annet

Disponível em:
https://www.researchgate.net/figure/313774122_fig2_Figura3Imagendelamascaradelprograma
MuseumPlusRversionencatalan
5
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Dekker (2014, p. 69) defende uma “documentação como processo” que deixe
bastante evidente o que acontece durante a realização da obra. Nesse sentido o
design de experiência e as marcações sobre o processo serão os elementos mais
importantes para ocasionalmente a recriação da obra. Abrindo a possibilidade para
a utilização de estratégias do campo da história oral e pesquisas etnográficas,
Dekker acredita que, desta forma, será mais fortuita a documentação da
performance dos jogadores durante o game. A ideia é a de “capturar a experiência
dos participantes ou mostrar o processo de desenvolvimento, bem como as
escolhas de design por trás do trabalho ou a relação entre decisões de design e a
experiência dos jogadores” (DEKKER, 2014, p. 69).
“[...] A net art é uma forma de arte variável, instável e dinâmica;
como tal, seria preferível a utilização de um sistema de
documentação de múltiplas sobreposições, em que diferentes
níveis de informação pudessem ser acessados a qualquer
momento, com a possibilidade de estabelecer relações
dinâmicas entre diversos dados. Um sistema desse tipo
permitiria, por exemplo, acessar o processo criativo, a
produção e a apresentação a qualquer momento. Com isso,
poderíamos descobrir sobreposições entre diferentes fases e
elementos, detectando e atuando com mais facilidade em
pontos críticos de decisão” (DEKKER, 2014, p. 67).
Entre busca ativa e o revirar passivo, o usuário se joga na experiência
cibernética. Levy já tinha concebido uma navegação descompromissada e outra, de
caçada.
“Existem fundamentalmente, dois tipos de acessos aos dados
salvos eletronicamente: a busca ‘ativa’ e o revirar passivo
(navegar na internet). A busca ativa requer um conhecimento
prévio: os usuários precisam saber o que procuram. Ao
explorar ou navegar, em contrapartida, o usuário deixase
inspirar pelo que lhe é sugerido. A busca é condicionada pelo
conhecimento. A base do explorar, porém, é exatamente o ‘não
saber’ que, durante o processo da procura, se transforma em
movimento o olhar e a atenção do visitante, mas também
permita a interrupção do movimento” (FLEISCHMANN &
STRAUSS, 2014, p. 172).
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Sabemos que a divisão dos campos temáticos dentro de uma instituição
museológica não segue apenas uma concepção.

Dispositivos tecnológicos de documentação
Os dispositivos pessoais de comunicação como “smartphones” têm
possibilitado uma documentação tecnológica feita pelos públicos, gerando uma das
“camadas” de documentação em relação aos bens patrimoniais, que é a feita pelos
públicos a partir dos recursos tecnológicos de registro, arquivamento e circulação de
conteúdos.
A partir do estudo da documentação e registro de bens culturais, vimos como
que estas instâncias são importantes como engrenagens da cadeia operatória, pois
são elas que realizam a consolidação das informações e dados em relação aos itens
das coleções. Analogamente, podemos enfatizar a importância destes dispositivos
técnicos, dizendo que a documentação e o registro estão para os bens culturais dos
museus, como a documentação e o registro estão para as pessoas.
Nos últimos anos, com o advento das tecnologias, a documentação e o
registro vem ganhando recursos adicionais e tornando mais completa e complexa a
tarefa de documentar e registrar. As camadas de tecnologia adicionadas na
documentação e no registro contribuem inexoravelmente para o avanço das ações
museográficas, mas também, por conta de mudanças que muitas vezes são
estruturais, apresenta ao campo da museologia novas temáticas para a reflexão.
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3.2 CONSERVAÇÃO E RESTAURO

A conservação de bens materiais tem engendrado dispositivos tecnológicos
que auxiliam na sua estabilização. As ações de conservação preventiva e de
segurança ganham novas ferramentas no cumprimento da missão museal de
salvaguardar o patrimônio cultural no vetor de suas materialidades e imaterialidades.
Por seu turno, a restauração enquanto campo de reinterpretação dos artefatos
dentro do museu acaba por adicionar dispositivos tecnológicos que servem de
ferramentas ordinárias na efetividade de suas ações técnicas, visando a
reconstituição da originalidade, tanto da lógica da obra e do artefato, quanto da sua
composição visuais e material. Assim, tanto a conservação como o restauro têm se
beneficiado das tecnologias enquanto instrumentos ferramentais, mas, também, são
expedientes que deixam rastros indeléveis nos seus arranjos técnicos.
No contexto da vida doméstica da era tecnológica é comum, por exemplo,
que pessoas percam imagens digitais com certa facilidade. Perdemse arquivos
como reproduções de fotos pessoais, arquivos de texto relacionados ao trabalho,
informações importantes como senhas de banco, email, ou outros códigos de
acesso e arquivos digitais. A efemeridade do mundo contemporâneo, combinada
com um má gestão pessoal, faz com que sejam perdidos registros importantes para
a memória individual, ou dos grupos os quais o sujeito pertence. A mesma
problemática se dá no contexto das instituições de arquivamento, que não estão
preparadas técnica, nem conceitualmente, para os desafios contemporâneos que os
museus estão inclusos.
As tecnologias têm sido instrumentos fundamentais na área de conservação e
restauração no contexto dos processos de musealização. Contribuem para os
objetivos de manutenção material e imaterial dos artefatos patrimoniais que
compõem as coleções museais. Com elas, vemos algumas mudanças conceituais,
contudo, é basilar que se faça uma abordagem dos clássicos conceitos em
conservação e restauro para que se possa confrontálas ao contexto atual.
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Conservação
Muitas vezes lidas como sinônimos, os termos “conservação” e “preservação”
guardam diferenças que devem ser destacadas. Vejamos uma primeira abordagem
sobre esse assunto:
“Em sua prática, o conceito de ‘conservação’ é comumente
preferido em detrimento do de ‘preservação’. Para diversos
profissionais de museus, a conservação, que concerne ao
mesmo tempo à ação e à intenção de proteger um bem
cultural, seja ele material ou imaterial, constitui o coração da
atividade do museu – o que testemunha o vocábulo mais
antigo usado para definir, na França e na Bélgica a profissão
museal, como o corpo de ‘conservateurs’, que aparece a partir
da Revolução Francesa” (DESVALLÉES & MAIRESSE, 2013,
p. 87).
O trabalho de conservação parte do princípio de que é essencial a proteção
de um determinado artefato. No trabalho de conservação de acervos digitais, a
tarefa será geralmente complexa exigindo flexibilidade dos procedimentos e por
diversas ocasiões o rompimento com uma noção mais fechada de conservação,
pois, algo poderá se perder no processo. O ideal é que o museu tenha um
profissional especializado para lidar com “Obras de arte de mídia variável”, por isso,
o Museu Guggenheim deu formação específica para Caitlin Jones6, que trabalhou
em parceria com os departamentos de curadoria, conservação, documentaristas e
demais técnicos. (STRINGARI, 2003, p. 58) [tradução livre].
Stocker (2014, p. 42) acha importante que sejam exploradas, não só os
artefatos dos arquivos, mas, também, os sonhos e as visões de mundo de quem
produziu tais artefatos. As intenções na criação de arquivos, talvez sejam tão ou
mais importantes, do que a materialidade destes artefatos. Até mesmo porque, as
obras de arte e artefatos tecnológicos digitais trazem consigo o carma da
obsolescência, sobretudo no florescer do século XXI, entretanto, as experiência até
6
Caitlin Jones foi responsável pelo desenvolvimento de importantes ferramentas e políticas para a
preservação de obras de arte eletrônicas e efêmeras. Trabalhou no Museu Guggenheim e hoje é
Diretora Executiva do Western Front Society em Vancouver no Canadá, Também contribui para o
Website “Rhizome”. Podemos visualizar seu perfil em: <http://rhizome.org/profile/caitlinjones1/>.
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hoje realizadas, demonstram a solidez que os sentidos e significâncias das obras
guardam no percurso temporal. Ante diversas opiniões em relação às intervenções
nas obras, a que prevalece é a que diz respeito à salvaguarda de determinada obra
para as futuras gerações, mesmo que tenhamos perdas nos processos de migração
e emulação das mesmas.
Num processo de retenção através do setor de aquisição de obras de arte
experienciais, por parte dos museus, a principal preocupação deve ser a de reter e
preservar os fluxos estimulados pelo objeto digital artístico ou patrimonial, a partir do
diagnóstico da essência do objeto. Primordial será a guarda de “storyline”,
principalmente da experiência vivida pelos públicos. Essa prerrogativa se deve por
entendermos o público na condição de interator e copartícipe dos objetos e das
imagens que lhe cercam. Em outras palavras, a obra só existe a partir da
experiência do interator com os museus. Com isso, a salvaguarda não diz respeito
mais somente aos artefatos, mas, também, agora, às experiências promovidas pelos
públicos. No que tange às tecnologias, enquanto ferramentas de conservação,
podemos notar uma ampla e diversificada gama de contribuições:
“No domínio particular da conservação, a aplicação inicial,
limitada ao armazenamento e recuperação de dados sobre
intervenções, deu lugar a um espectro muito largo de
aplicações. Hoje, a informática é empregada também em
outras áreas de grande importância, tais como: 1.
Processamento de dados das análises, incluindo desde o
tratamento estático das amostras até a criação de símiles de
artefatos para o estudo de processos de deterioração. Um dos
exemplos mais recentes nesta última aplicação é a simulação
do envelhecimento de tintas e vernizes, a partir da análise
químicofísica de pequenas amostras de pinturas, permitindo,
entre outros resultados, visualizar, por meio de imagens digitais
de alta resolução, o aspecto das obras em diferentes estágios
de conservação; 2. Controle e monitoramento de condições de
conservação, especialmente aqueles relacionados ao clima de
edifícios, vitrinas e reservas; 3. Estabelecimento de novos
métodos de tratamento, formulação de produtos, desenho de
equipamentos e aperfeiçoamento de embalagens; 4.
Intercâmbio de dados entre conservadores e acesso a
informações especializadas nas áreas afins” (GONÇALVES,
2005, p. 326).
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Notase uma ampliação considerável na abrangência dos domínios da
conservação. Contudo, se concordamos o museu da era tecnológica e o regime
estético dos museus, veremos que a conservação de um artefato, apenas em sua
materialidade, não corresponderá a uma conservação abrangente e que envolva a
complexidade dos mesmos. A exigência da conservação das experiências
performadas pelos públicos concorrerá para a apreensão do Fato Museal em sua
totalidade: um sujeito que interage com um objeto em um cenário.
Restauro
Antes de discorrer sobre o tema da restauração é importante entender que
ela não diz respeito a um ato, ou momento específico, mas, sim, ao conjunto de
procedimentos técnicos que são realizados nos artefatos que vão lhes restaurando
lenta e gradualmente. O gerúndio cabe muito bem aqui, pois estamos falando de um
processo, um movimento que ocorre no tempo espaço, e não de um ato isolado, ou
de um momento específico, mas, sim, de um conjunto de atos. Por isso que a
museologia estuda os “processos de musealização”, e não um ato de musealização.
Cesare Brandi (2004), ao declarar, em 1963, um dos princípios da
restauração, entendeu que esse ato deve objetivar o “restabelecimento da unidade
potencial da obra de arte, desde que isso seja possível sem cometer um falso
artístico ou um falso histórico, e sem cancelar nenhum traço da passagem da obras
de arte no tempo” (BRANDI, 2004, p. 33). Por conseguinte, o não cancelamento de
qualquer traço da passagem das obras no tempo, é assegurado pela integridade
física e informacional das obras, mas, principalmente, por uma documentação que
seja abrangente e a mais completa possível, na qual serão registrados fatores
técnicos e procedimentais acerca dos artefatos musealizados.
Evocamos as teorias de Brandi (2004), como acesso ao princípio primário de
que “a restauração constitui o momento metodológico do reconhecimento da obra
de arte, na sua consistência física e na sua dúplice polaridade estética e histórica,
com vistas à sua transmissão para o futuro” (BRANDI, 2004, p. 30). Esse momento
metodológico se distribui nas diversas áreas da cadeia operatória da museologia
fazendo com que o “reconhecimento” da artisticidade dos artefatos do museu seja
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igualmente distribuído em diversos momentos. Contudo, esse princípio fala em
consistência física, que na era das tecnologias interativas se torna um elemento
efêmero e bastante problemático, não só para os museus e instituições de
conservação

de

informações

binárias,

mas,

também,

para

os

sujeitos

contemporâneos de um modo geral.
Seguindo, Brandi (2004) concebe um segundo princípio da restauração,
quando propõe que sejam realizadas ações que objetivem o “restabelecimento da
unidade potencial da obra de arte, desde que isso seja possível sem cometer um
falso artístico ou um falso histórico, e sem cancelar nenhum traço da passagem da
obras de arte no tempo” (BRANDI, 2004, p. 33).
No âmbito dos museus, as obra sofrem dois tipos de interferências: devido à
intempéries naturais ou por conta de intervenções conservacionistas. Cesare Brandi
(2004) apontou que, se a situação da obra exigir o sacrifício intervencionista no
sentido de interferir em sua integridade física, deverá respeitar as exigências
estéticas da obra, pois “a singularidade da obra de arte em relação aos outros
produtos humanos não depende da sua consistência material [...] mas de sua
artisticidade, donde se ela perderse, não restará nada além de resíduo”. (BRANDI,
2004, p. 32).
Se por um lado a materialidade dos artefatos é o veículo que carrega uma
mensagem para o futuro, os sentidos extraídos dos artefatos podem variar, pois,
novas interpretações serão aplicadas no curso da sua patrimonialização como forma
de um olhar crítico das instituições e dos públicos. Assim, no escopo da
restauração, as intervenções que sejam claramente registradas documentalmente,
não abalarão os “sentidos” revelados em períodos específicos da carreira dos
objetos. Além disso, tais intervenções, quando devidamente documentadas, são
passos importantes da “vida” ou “carreira” museológica da obra (KOPYTOFF, 1986,
p. 67). Não há problema algum em termos, ao longo de uma carreira, várias
interpretações em relação aos objetos de museu. O problema maior está na perda
da memória de momentos a partir de má documentação e registro. Fazemos esta
diferença, pois,
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“as obras de arte foram constantemente reinterpretadas ao
longo da história, com alterações nas estruturas originais,
repatinação ou aplicação de revestimentos de superfície,
adaptação de esculturas a novos espaços, eliminação de
elementos perdidos ou componentes mecânicos quebrados.
Estas transformações podem ocorrer porque as obras não
foram documentadas corretamente, ou possivelmente um
curador determinou que certos aspectos eram supérfluos ou
passíveis de sacrifício para realçar outra qualidade. Em alguns
casos é uma alteração inadvertida, em outros é um escolha
consciente” (STRINGARI, 2003, p. 58) [tradução nossa].
Por tanto, a restauração está ligada a processos de reinterpretação que estão
sujeitos a graus de fidedignidade. Se o museu é um cenário de deslocamento de
artefatos de suas originais posições e contextualizações, não há contradição nos
processos de restauração, contanto que sejam devidamente documentados e
avalizados pelos conselhos curatoriais que justificarão suas ações a partir de
arrazoados técnicos, táticos e teóricos.
A leitura do contexto da restauração na era tecnológica incide, também, sobre
a questão do arquivamento. Assim como o ambiente edita o usuário de seu espaço,
as mídias editam e deixam rastros marcantes nas mensagens que enviam e nos
receptores que as consomem, os modos de arquivamento irão determinar tipos de
pensamento inerentes às suas características.
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“[...] talvez seja proveitoso revisitar algumas considerações
levantadas por Derrida, como o entendimento de que a
estrutura técnica do arquivamento determina o próprio
conteúdo do arquivo, tanto em sua atualidade como em sua
relação com o futuro. Por exemplo, para Derrida, se Freud
tivesse usado um sistema de email em sua correspondência,
ao invés de cartas escritas à mão, a estrutura de seu
pensamento certamente teria sido outra (num exercício
meramente especulativo, perguntamos se o médico vienense
teria acrescentado o IP – espécie de Identidade Virtual – ao
seu modelo das três estruturas do aparelho psíquico: ego, id e
superego). Mais importante: para Derrida a grande questão é
saber se a estrutura do aparelho psíquico – que Freud
descreveu como um ‘bloco místico de notas’ – resistirá ao
progresso do arquivamento tecnocientífico. É a retenção
secundária, representada pela memória viva, ameaçada pela
retenção terciária, ou a terceirização da memória narrativa pela
memória calculada” (KUJAWSKI, 2014, p. 74).

Sem descartar a célebre conceituação de Brandi, acusamos em Kujawski,
uma adequada interpretação para o momento atual onde estamos imersos em um
mundo tecnológico digital, que apresenta objetos e ferramentas singulares. A carga
de trabalho que o aparelho psíquico recebe nos fluxos da vida cibernética,
atualmente, resulta em uma fragmentação das leituras. Essa fragmentação
pressiona as ferramentas extracorpóreas por uma adaptação de complementação.
Os “prolongamentos” da nossa memória tendem a contribuir à medida que
puderem ser organizados. Entretanto, preservar artefatos digitais requer a
consciência de que perdas são aceitáveis e, de certa forma, naturais nesse
contexto. Giselle Beiguelman encontrou em Ippolito (2003) uma noção bastante
adequada às especificidades que a preservação de obras artísticas digitais exigem,
quando sublinha que as estratégias de armazenamento dos séculos passados tem
se revelado ineficientes para o século XXI. Como uma maneira mais adequada para
o trato com os artefatos digitais contemporâneos, o procedimento de emulação,
“quando um novo software personifica um hardware antigo” (IPPOLITO, 2003, p. 51,
APUD BEIGUELMAN, 2014, p. 12), é o mais indicado na atualidade.
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Convergência via internet entre grandes e pequenos museus
A aplicação dos conceitos de conservação e restauro ao contexto dos
museus na era tecnológica, exige toda uma gama de questionamentos que levam a
uma série de adaptações. O mundo cibernético, por sua característica ubíqua,
oferece a oportunidade de compartilhamento generalizado que só pode ocorrer se
aquele que produz conhecimento lançalhe ao mundo cibernético de maneira
codificada. Kujawski (2014, p. 73) listou alguns projetos que são bons exemplos de
arquivamento de artemídia: Variable Media Questionnaire; Rhizome ArtBase; Meiac
do Ars Electronica; Eyebeam; Netzspannung. Estes são casos de grande vulto que
representam boas referências de arquivamento na contemporaneidade. A partir de
uma convergência de objetivos, poderão ocorrer virtuosas trocas entre os grandes
exemplos, e os pequenos museus ao redor do mundo. E tudo isso é viável por conta
da internet.
Uma perspectiva de convergência das plataformas supracitadas, expressa
sintonia com a internet que hoje auxilia nos processos de arquivamento, que só são
válidos se der acesso aos públicos, e à outras instituições, de maneira efetivamente
codificada, pois, assim, se tornará fácil acessar, processar e compartilhar
informações.
“[...] o que se espera da comunidade do sistema de arte
tecnológica e pesquisadores de mídias é uma iniciativa em
direção ao que o teórico austríaco Oliver Grau chama de
‘internacionalização dos arquivos de artemídia’, nos moldes
dos arquivos de astronomia do EUROVO, ou algo na linha da
Europeana, uma biblioteca virtual desenvolvida pela União
Europeia” (KUJAWSKI, 2014, p. 74).
Desta forma, quanto mais convergência, mais será viável uma transferência
de tecnologia entre os grandes museus e os pequenos. Entre os que têm grandes
orçamentos e qualificados e atuais conhecimentos, e aqueles que têm diminutos
orçamentos, e, por conseguinte, pouca informação técnica. A era tecnológica, por
sua natureza líquida, potencializa a comunicação entre instituições das mais
distintas, entretanto, isso só se torna realidade a partir de articulação e
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relacionamento por intermédio de uma atenta gestão museal. As ferramentas estão
disponíveis, basta que se tenha atitude: do macro para o micro e viceversa.
A conservação e a restauração do patrimônio cultural têm sido cada vez mais
permeadas pelas tecnologias. Com isso, renovamse procedimentos e conceitos na
atualização do museu enquanto instituição conectada com seu tempo e na
perspectiva do prosseguimento do museu como instituição de grande valia na
sociedade contemporânea.
Mais do que a efetivação do expediente mais tradicional da conservação que
está mais ligada a sua materialidade e como foco no objeto, os museus na era
tecnológica devem estar bastante atentos a conservação das intencionalidades e
das lógicas entorno da criação dos arquivos, como bem enfatizou Stocker (2014).
Com isso, uma grande ampliação conceitual é colocada em prática a partir da leitura
do museu tecnológico. O foco que antes era apenas no artefato se espraia para os
“entornos” do artefato, incluindo sua précriação. O conceito de restauro na era
tecnológica acompanha, igualmente, a noção oriunda da conservação. Se conservar
envolve as intencionalidades, restaurar consistirá em recuperar a essência do
artefato, a sua lógica de funcionamento, e a intencionalidade que lhe é nata.
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3.3 EXPOSIÇÃO E MEDIAÇÃO

A comunicação museal é o conjunto de atividades de troca de informações
internas e externas, que visam a obtenção de êxito na missão do museu. Duncan
Cameron (1992) destaca que, a partir de 1970, o aparelho museu passou a ser
considerado enquanto um sistema de informação que guarda singularidade perante
outros sistemas de informação, por isso que mencionamos nesta tese, o museu
enquanto uma mídia, não deixando de lhe conceder, também, sua artisticidade.
No contexto da comunicação museal, a exposição, a mediação e a
acessibilidade são os temas de maior relevância. Estas atividades são pontos de
contato com os públicos onde o museu se torna sensível aos seus usuários. A
exposição exerce a mais importante tarefa da comunicação museal, sendo o ponto
de contato mais eficaz na relação do museu com a sociedade. Já a mediação em
sua conceituação mais tradicional, é feita por meio de ações educativas que se
constituem em complementos das exposições.
Na era tecnológica, e principalmente a partir da presença cada vez mais
constante das mediações feitas pelos dispositivos tecnológicos e as interfaces
tecnológicas, a comunicação museal rompe com os limites da exposição, da
mediação e da acessibilidade, para abarcar todas as atividades do museu o
tornando um subsistema de coisas, como explicaremos no quinto capítulo desta
tese. Por ora, manteremos a abordagem específica da exposição e da mediação,
sem adentrarmos na conceituação mártir de nosso estudo.
O campo da comunicação dos museus
O campo amplo da comunicação em relação aos museus e patrimônio
cultural abrange, principalmente, a exposição, dispositivo que realiza a interação
com os públicos, as ações de mediação, onde está a educação formal e informal, e
as ações de divulgação, com variados instrumentos e metodologias. Contudo, a
comunicação está intimamente ligada com o cotidiano social de maneira genérica e
é difícil estabelecer fronteiras que delimitam onde começa a comunicação e onde
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termina a sociedade, ou viceversa. Uma depende da outra de maneira orgânica e
retroalimentar. Juan Bordenave (1997) entende que a comunicação não pode ser
melhor que sua sociedade, nem a sociedade pode ser melhor que sua
comunicação, e por isso proferiu a máxima: “dizeme como é a tua comunicação e
te direi como é a tua sociedade” (BORDENAVE, 1997, p. 1617), que aplicase,
também, aos museus, de maneira que, identificando as características do museu,
poderemos ter as chave para compreender a sociedade onde ele está inserido. A
comunicação diz respeito a um processo muito mais qualitativo do que quantitativo.
A condição semiótica dos museus lhes confere uma característica simbólica e de
produção de sentidos no tecido social. Desta forma, “não é a quantidade de
informação emitida que é importante para a ação, mas antes a quantidade de
informação capaz de penetrar o suficiente num dispositivo de arma zenamento e
comunicação, de modo a servir como gatilho para a ação” (WINER Apud
PIGNATARI, 2002, p. 14).
A exposição é o dispositivo mais importante no setor de comunicação de um
museu. A partir dela, são construídas narrativas expográficas que objetivam o envio
de mensagens para gerar sentidos sociais e culturais. Por seu turno, os públicos,
que não são passivos nessa relação, têm a possibilidade de produzir reflexões e
interpretações destas narrativas. As exposições podem variar em estratégia e
objetivos, contudo, parte sempre de um princípio básico de comunicação onde estão
envolvidos os processos de emissão e recepção através do trânsito de mensagens
contendo significados.
O processo de musealização ocorre a partir das ações da cadeia operatória
do museu. Cury (2005) enfatiza uma dupla musealização em relação às coleções:
“Os objetos selecionados para uma exposição são, na verdade, escolhidos
(valorados) duas vezes: o primeiro para integrar o acervo da instituição (ou in situ) e
o segundo para associarse a outros objetos para serem expostos” (CURY, 2005, p.
26). Isso torna o dispositivo “exposição” ainda mais importante na jornada da
“carreira museal” (ver tópico 1.3) dos objetos e temas. Herreman (2004, p. 99)
mencionou a existência de várias definições para Exposição, Exibição e Mostra, nos
leva a um universo dissensual, que constata a diversidade de concepções e
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intenções que regem a comunicação que os museus fazem com os públicos. A partir
da noção de que, independente das aspirações que uma determinada exposição
tem na geração de certos sentidos, o público analisa dados de seu repertório de
maneira dialética, resultando em sínteses que são geradas no confronto das teses
apresentadas pelos museus e as antíteses dos públicos. Esse movimento reflexivo
emerge da experiência que o sujeito vivencia no decurso de uma exposição.
Um instrumento que faz toda a diferença na experiência dos públicos em uma
exposição é a Mediação. Ações educativas guardam consigo uma potência
legitimadora e agrega métodos que não são utilizados pelas exposições. Na
verdade, a exposição e a ação educativa podem ser complementares e se
retroalimentam mutuamente. A eficácia dessa complementaridade dependerá das
estratégias e técnicas utilizadas. Ao passo que a ação educativa consolida discursos
e complementa narrativas, em muitos casos ela pode ser uma interferência
indesejada se o objetivo for tão somente de deixar o público realizar uma
experiência sem mediações com determinado objeto, artefato, edifício, ou qualquer
outro tipo de patrimônio cultural. Nesse caso, as ações educativas podem ser
posteriores a experiência da exposição, ou realizadas anteriormente como
preparação para um olhar sem determinações prévias. Por isso gosto de dizer que
tudo na construção de uma exposição, depende dos objetivos que a curadoria
deseja concretizar.
Para que o museu se faça disponível aos públicos, o setor de Divulgação
deve ser concebido como sala estratégica que trabalha técnicas e tecnologias, a
partir de áreas como a comunicação social e suas variadas profissões, mas, que,
antes de tudo, trabalha como inteligência. Isso significa dizer que uma excelente
técnica utilizada na hora e no lugar errado é uma péssima ideia. Conhecer o público
alvo é condição primária para a realização de uma boa interface com os públicos.
Na era da interatividade, são variadas as metodologias que podem ser utilizadas no
expediente das exposições. As tecnologias inserem uma camada sensível na
interação entre público e museu, transformando essa relação de modo significativo.
Com isso, o que vemos é uma maior participação por parte das audiências que são
alçadas à condição de sujeitos interagentes.
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A comunicação é entendida ultimamente como um tema que se divide
principalmente em exposição e mediação, a partir do entendimento do ICOM. No
campo da comunicação museológica, temos ainda, a expologia, que consiste no
estudo da teoria da exposição. Para uma abordagem mais completa, apresentamos
primeiro, uma consideração sobre a comunicação. Segundo Bordenave (1997), o
fenômeno da comunicação ocorre a partir de “fases” e “funções”, que podem servir
de subsídio para que os projeto de comunicação nos museus sejam formulados.
Fases: pulsação vital; interação; seleção; percepção; decodificação; interpretação;
incorporação; reação. Funções: instrumental; informativa; regulatória; interacional;
expressão pessoal; heurística ou explicativa; imaginativa.
Nos processos museais, a valoração dos objetos talvez seja o ato de poder
mais contundente. No âmbito da exposição, os objetos são disponibilizados aos
públicos de uma forma que não poderiam se apresentar estando na reserva técnica
ou em outra condição. Mas a exposição não é o primeiro momento de valorização
dos objetos. O momento inicial desta valorização é a aquisição, e depois, a
exposição (CURY, 2005, p. 26). Já para Crista Bruno “musealização na sua
plenitude é ‘[...] o conjunto de procedimentos que viabiliza a comunicação de objetos
interpretados (resultado de pesquisa), para olhares interpretantes (público), no
âmbito das instituições museológicas [...]’.” (BRUNO, 1991, p. 17 APUD CURY,
2005, p. 27).
Essa geração de conhecimento deverá ser ativada a partir de tecnologias e
estratégias. Uma delas é a elaborada por Fleischmann & Strauss (2014), que
defendem que os arquivos partem de acervos digitais, sejam tratados como
superfície interativa configuradas em rede de relações semânticas de informações, e
não como uma lista de termos estruturados hierarquicamente, transformandose de
um depósito estético de saber em um gerador de conhecimento. Nisso a informação
e a comunicação são categorias bastante distintas. Informação só é ativada a partir
do estabelecimento da comunicação, por isso, os arquivos, enquanto informação, na
perspectiva dos autores, deve se constituir em superfícies interativas, no
estabelecimento de uma comunicação entre públicos e instituições.
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Figura 25: Map Semantic  Fleischman, Strauss (2005)
Fonte: http://www.eculturefactory.de/CMS/index.php?id=337

Vemos, portanto, que a comunicação, no contexto das tecnologias digitais, se
vê entrelaçada de forma mais aguda, aos outros temas da cadeia operatória da
museologia. Não que os setores de um museu, devam, agora, serem destituídos,
mas sim, reorganizados à luz das necessidades que o cenário tecnológico atual
exige.
No artigo “Arquivo na Arte Contemporânea” (2015), Priscila Arantes aborda
as maneiras são utilizados arquivos para as produções artísticas, utilizando material
de arquivo como matéria prima de obras e até mesmo a criação de arquivos fictícios
para gerar reflexão sobre a questão do arquivo de um modo geral. Oliver Grau,
igualmente testemunha uma “crise da documentação dos últimos anos” (GRAU,
2014, p. 102).

Exposição
A realização de uma exposição começa, antes de tudo, com ideias bem
formatadas, que, construídas por meio de projetos, colocarão em prática um plano
de ação viável. Tudo começa pela concepção. O direcionamento é mais importante
que a velocidade das etapas. Um “Brainstorm” com riqueza de informações
conseguirá articular a equipe e definir as primeiras convergências para a realização
da exposição. Os métodos não estão acima dos temas e objetos que serão
utilizados. Conteúdos bem definidos e um domínio da natureza das materialidades
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envolvidas resultaram em boas abordagens expográficas. Nada disso será possível
ou atingirá os objetivos almejados, se não se tiver o pleno conhecimento a respeito
do público. Uma boa exposição sempre tem um título e um “slogan” de impacto.
Frases de efeito que não caiam em clichês, em muitas ocasiões, são boa parte do
sucesso de uma exposição.
O emprego de metodologias dá os caminhos para que os objetivos sejam
alcançados com êxito numa exposição, a aplicação de métodos deverá ser
observada com rigor de seus conceitos e respeito a suas etapas. Antes de começar
a pensar na elaboração de uma exposição, métodos devem ser escolhidos para que
todos os movimentos relativos à realização da exposição, sejam permeados por
metodologias. Depois da escolha das metodologias e da definição do conceito da
exposição, é chegada a hora de realizar o design de exposição.
Como vimos, o Fato Museal é a matriz elementar da museologia. Com essa
ferramenta em mãos, poderemos enxergar com mais clareza a totalidade do
processo de realização de uma exposição. Depois da concepção, o design de
exposição é a chave visual e mental que a equipe terá para efetivar seu plano. Se o
Fato Museal é a relação do homem com um objeto em um cenário, o princípio do
design de exposição será a determinação de um cenário específico. Plantas e
métricas espaciais são os primeiros dados que o designer deve ter para iniciar o
processo de desenho.
Elementos diversos do campo do design e da comunicação visual comporão
o design de exposição. Hoje, por exemplo, temos uma imensidade de cores
disponíveis para uso em exposições. Ferramentas não faltam, não só para
encontramos cores condizentes com as propostas expográficas, mas, também, para
encontrarmos outras cores que complementam cores que são imprescindíveis. Em
“https://coolors.co/” , podem ser encontradas combinações de cor para que o
designer ou projetista aplique em expografias. Outras ferramentas também são
utilizadas.
No design de exposição teremos a projeção dos fluxos de público, que
corresponde a antecipação, por parte da equipe, dos trânsitos que os públicos
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realizarão no circuito planejado. Sobrepor uma folha de papel vegetal, nos desenhos
de planta baixa, aplicando linhas em formato de setas, que representam os passos
do público, contribuem para simular uma parte da experiência que será realizada.
Outro elemento importantíssimo é o do planejamento luminotécnico. A
iluminação corresponde a 50% da visualidade de uma exposição. Nos estudos de
cor, aprendemos que a cor é luz refletida. Por esse motivo que, sem uma luz que
esteja aplicada estrategicamente, uma boa visualidade pode ficar comprometida.
Em síntese, a articulação de todos os elementos do design de exposição, fará com
que a exposição aconteça. Se um dos elementos for deixado de lado, ou não for
bem planejado, de nada adianta que os outros elementos estejam bem resolvidos.
Como um corpo que necessita da articulação funcional de todos os órgãos para que
o todo funcione bem, a exposição necessitará que todos os aspectos metodológicos
sejam colocados em prática com vistas a formatação plena da exposição.
Depois de codificados todos os dados da exposição, a partir do design de
exposição, a equipe deverá desenvolver o projeto executivo. Toda exposição tem
um custo de recursos humanos, materiais e financeiros. O sucesso de uma mostra
também depende da capacidade que a equipe tem em desenvolver métodos de
gestão, construir planos de execução, definir planilhas de custos com os
fornecedores adequados, e sintetizar tudo em quadros que sejam a imagem
mensurada do quanto será gasto, dos recursos que serão necessários, seja eles
humanos ou materiais. Logo após, é hora de erguer a exposição propriamente dita
através de sua montagem, considerando, também, a perspectiva de sua
desmontagem.
A montagem da exposição enquanto um momento de materialização de um
determinado projeto expográfico, é a aplicação de ideias ao mundo concreto. Neste
processo é natural que aconteçam ruídos entre ideias e concretudes e evidenciadas
certas inaplicabilidades, que exigirão adequações metodológicas, pois, o projeto
está sempre em adaptação, por mais fixo que ele seja. Já a desmontagem de uma
exposição é uma etapa significativa para a finalização de um processo que deverá
deixar um legado. É nesta etapa que se inicia outro processo que se faz muito
importante para os objetivos museais de uma instituição, de uma galeria, ou de um
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projeto expositivo, qual seja, a memorialização da exposição. É neste momento que
se diferenciam projetos museais de meras exposições. O legado de uma mostra
será definido pela capacidade que a equipe terá em desenvolver o pós exposição.
Permeando todo o processo da exposição, temos a avaliação. Avaliar as
ações expositivas possibilita que os envolvidos consigam ter um retrato do que deu
certo e do que não deu. Contudo, para que haja uma avaliação proveitosa e rica em
dados, deverá haver projetos expográficos bem definidos. Definidas todas as etapas
de uma exposição: concepção, design de exposição, projeto executivo, montagem e
desmontagem e avaliação, é salutar que especifiquemos o design de experiência
como tema que acompanha todas as etapas do processo expositivo, por estarmos
no contexto estético dos museus e da predominância da ideia de que o público é a
peça mais importante da relação entre patrimônio cultural e sociedade.
Em uma exposição o design de experiência tem sido um dos mais
importantes instrumentos no planejamento de uma exposição que esteja inserida no
contexto da estética dos museus e da priorização do público na relação entre museu
e sociedade. “Danse avec moi”, é uma das obras projetadas para uma experiência
típica de certas obras de artemídia contemporâneas que convidam o sujeito a se
fundir com o objeto artístico naquilo que se chama de arte experiencial.
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“Danse avec moi, propõe ao espectador interagir em tempo
real com, agora, um dançarino virtual. O espectador interage
através de um captador de posição, que ele traz na cintura,
com a imagem do dançarino projetada numa tela de quatro
metros por três metros. As variações de velocidade de
deslocamento do captador são interpretadas pelo computador
como forças que agem sobre um modelo de corpo humano
colocado num campo de peso e apertado contra o chão sobre
o qual ele deve repousar. Esse corpo virtual obedece a leis
biomecânicas e é dotado de reflexos de comportamento que o
mantém em equilíbrio sobre o solo. Mas ainda, as redes
neurais permitemlhe reagir aos movimentos do espectador de
maneira ‘inteligente’. Diante do espectador em movimento o
dançarino virtual improvisa passos de dança que resultam de
um compromisso entre as estratégias apreendidas de
reequilíbrio e de dança e os gestos do espectador. Os métodos
empregados permitem às redes se autoconfigurarem na
medida das ações do espectador. O dançarino virtual analisa
em tempo real os movimentos do espectador e responde a
esse estímulo. Seguese uma interação mais evoluída na qual
o espectador pode controlar e tentar modificar suas próprias
ações sobre o comportamento do dançarino virtual. Da
interação entre este e o ser artificial dotado de uma certa
autonomia e de uma certa capacidade de invenção gestual
emerge uma situação artística inédita próxima de uma situação
real e imprevisível, suscitando a improvisação, a invenção, a
imaginação, a surpresa” (COUCHOT, TRAMUS & BRET, 2003,
p. 367).
O MoMA apresentou, em 2012, a exposição Rain Room, na qual é
apresentada uma simulação de chuva que não cai sobre a pessoa que transita pelo
ambiente onde a obra está instalada. O interator anda pela sala sem ser atingido
pela água que cai do teto. Isso acontece por conta de um sensor de movimento que
lê a situação geográfica do interator e trava as saídas de água.
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Figura 26: Exposição RainRoom  MoMA (2012)
Fonte: https://cupofjo.com/

Na figura anterior, observamos a captura de uma imagem da exposição Rain
Room, como um exemplo categórico da participação do público na ativação da obra,
pois, sem a interferência a atuação do interator, a obra não passa da simulação de
uma chuva qualquer. Exemplos como esse, evidenciam a importância que a atuação
corpórea do público tem na constituição da obra. A experiência do público será
mártir para as ambições poéticas do artista que compartilha a ativação da obra com
o público, que é elevado à condição de interator.
Vejamos o quão problemática é a situação de exposição de obras de arte
tecnológicas. Para a realização de Rain Room, foi preciso a realização de um
projeto que partisse da prospecção da experiência que os públicos teriam durante a
exposição. Sem um projeto bem afinado, não seria possível a construção de uma
instalação envolvendo sensores de movimento e tubulações para a simulação da
chuva, bem como os dispositivos tecnológicos para congregar todos os elementos
na unificação da obra. Neste contexto, desafios se colocam na calçada onde
caminham os artistas das poéticas cibernéticas.
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“[...] os artistas interessamse por essas teorias e pelos
modelos
informáticos
que
os
tornavam
aplicáveis
(interatividade endógena). Esses artistas não são muito
numerosos atualmente, e nos encontramos um pouco naquela
situação que a imagem sintética conheceu nos seus inícios.
Não existem agora softwares comerciais comparáveis aos
softwares de imagens sintéticas 3D e de animação que
integrem tais modelos. Assim, os pesquisadores são obrigados
seja a escrever seus próprios programas – o que pede uma
formação específica ainda não muito corrente – seja a
colaborar com o pessoal da ciência da computação aberto às
questões estéticas” (COUCHOT; TRAMUS & BRET, 2003, p.
323).

Sendo os conhecimentos informáticos de acesso dificultado para artistas e
museólogos, pelo menos mais do que para os profissionais da área da computação
e informática, manifestase, dessa forma, a necessidade de adição de profissionais
com “expertises” computacionais nos quadros dos museus contemporâneos, com o
intuito de fazer com que a instituição venha a conhecer os procedimentos técnicos
da produção dos objetos digitais artísticos ou patrimoniais, para que possam ser
preservados e comunicados. Se os artistas dos dispositivos de geração endógena
tinham que buscar estudar conhecimentos informáticos para aplicálos em suas
obras, quiçá os profissionais das instituições museais de guarda desses objetos!
Na área da interatividade, Suzete Venturelli destaca “Nelson L. Max, que
apresentou em Paris, 1983, a primeira paisagem animada interativa, que
possibilitava a interação do espectador sobre a imagem que se modificava conforme
a ação do usuário, provocando efeitos luminosos surpreendentes [...]. (e também)
Sonia Sheridan, que cria sistemas interativos em que o usuário pode modificar a
imagem original e visualizar o resultado em tempo real.” (VENTURELLI, 2004, p. 68)
Michael Rush destaca, além de algumas instalações interativas que foram
precursoras no tema da participação, as denominadas “videodisco interativo”, com a
obra “Lorna” (197983), de Lynn HershmanLeeson; “cinema interativo”, com a obra
Sonata (199193), de Grahame Weinbren, que possibilitava aos espectadores, tocar
sensores infravermelhos no monitor, para criar uma narrativa, podendo retornar a

260

qualquer uma das outras histórias enquanto outra é mostrada; e “dança interativa”
em “Light Dance” [Dança da Luz] (1999), de Seth Rifkin, onde os movimentos de
dançarinos e participantes ativam iluminação de lâmpadas fluorescentes. (RUSH,
2006, p. 202)
Jeffrey Shaw e Edmond Couchot são destacados por Suzete Venturelli,
também, como pioneiros na arte interativa.

Figura 27: Obra “The Legible city”  Jeffrey Shaw (1988)
Fonte: http://www.jeffreyshaw.net/

Na figura anterior, podemos observar a obra de Jeffrey Shaw, que utiliza o
deslocamento do interator, que pedala uma bicicleta ergométrica, no campo de visão
da tela. A simulação de uma cidade de prédios de letras, constituía o ambiente em
VR 3D da obra. “Colocase uma bicicleta no meio de três grandes telas de projeção
e, à medida que o espectador pedala, ele percorre uma recriação virtual de
Manhattan, Amsterdam ou Karlsruhe.” (RUSH, 2006, p. 206) A descrição de Michael
Rush sobre o projeto de Jeffrey Shaw, é a sugestão do artista de como poderia ser
um sistema de VR.

“O termo realidade virtual referese a uma experiência
tridimensional em que o “usuário” (não podemos mais usar os
termos simples como espectador, visitante ou mesmo
espectador/participante), com a ajuda de dispositivos montados
na cabeça, luvas de dados ou macacões (contendo cabos de
fibra ótica), vivencia um mundo simulado que parece reagir aos
seus movimentos” (RUSH, 2006, p. 202).
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Já Edmond Couchot, criou junto com Michel Bret, “um dispositivo interativo,
“La Plume el le pissenlit”, em que o usuário assopra num monitor de vídeo para
mudar a forma original da imagem.” (VENTURELLI, 2004, p. 69) conforme podemos
visualizar na figura a seguir.

Figura 28: Obra “La Plume el le pissenlit”  Edmond Couchot
Fonte: http://edcouchot.tumblr.com/

O artista Gilbertto Prado, que participou ativamente em obras em rede e
digitais, dá sua opinião a partir da sua atuação como artista:

“Nos trabalhos em que eventualmente o que importa mais são
os processos, a vivência e a experimentação, mais do que
necessariamente os objetos e registros, o que falta para um
grande número de artistas é tempo, condições ou interesse no
momento da realização para o registro, para a conservação ou
para uma eventual atualização” (PRADO, 2014, p. 125).
A Net arte é uma expressão da retrodependência entre a arte e o mundo
digital:
“A Net Arte é bem mais do que arte criada para a internet. É
arte que depende da internet para se realizar, um tipo de
criação que lida com diferentes modos de conexão, de
navegadores, de velocidade de tráfego, de qualidade de
monitor, resolução de tela e outras variáveis que alteram as
formas de recepção” (BEIGUELMAN, 2014, p. 10).
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A missão da arte, definitivamente, não é a de ser um facilitador dos seus
próprios processos de musealização. Seu compromisso é com seu próprio processo
de criação e geração de sentido a partir da sua temática ou a partir de sua
materialidade. Entendese por musealização a sequência de etapas: aquisição,
pesquisa, documentação, conservação, comunicação. Cada uma destas etapas tem
sofrido com a falta de referências para a realização dos procedimentos dentro das
instituições museais. A produção artística não aguarda a preparação dos museus
para o seu tratamento. A arte pulsa sem pedir permissão ou avisar seu percurso.

“Se a interatividade baseavase já radicalmente nas relações
tradicionais do autor, da obra e do espectador, a introdução de
uma lógica da autonomia dessas relações torna esse
relacionamento ainda mais complexo e profundo. Quer se trate
de pôr em contato o espectador com simulações de seres
humanos, organismos imaginários ou simples imagens, notase
que os dispositivos interativos imaginados pelos artistas
tendem a solicitar a participação do corpo inteiro. Existe aí uma
nova forma de hibridização entre a obra e o espectador que,
longe de afastar a arte para uma pretensa desmaterialização
em que o corpo seria negado em proveito de puras abstrações,
abrese para outros horizontes. A tensão colocada na
corporeidade retoma o lugar que perdeu, em parte, em um
certo tipo de arte contemporânea” (COUCHOT; TRAMUS;
BRET, 2003, p. 37).
Em relação à autoria, “em pleno cyberspace, todo mundo é autor, ninguém é
autor, todos somos produtoresconsumidores. ou seja, está indo solenemente por
água abaixo a velha e renitente distinção entre quem faz e quem frui.” (PLAZA,
2003, p. 25). Por isso os públicos dos museus e os receptores das mensagens
artísticas, são chamados com mais ênfase, de interatores. Com efeito, completam a
obra a partir de significâncias próprias em um diálogo justo entre autor e interator.
“Não é certamente, errado dizer que as intencionalidades particulares representam
um determinado papel no processo de interação” (MAFFESOLI, 1998, p. 126).
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“A interatividade referese ao modo como as novas tecnologias
foram planejadas para responder ao feedback do consumidor.
Podese imaginar os diferentes graus de interatividade
possibilitados por diferentes tecnologias de comunicação,
desde a televisão, que nos permite mudar de canal, até
videogames, que podem permitir aos usuários interferir no
universo representado. Tais relações, naturalmente, não são
fixas: a introdução do TiVo pode transformar, de maneira
fundamental, nossas interações com a televisão. As restrições
da interatividade são tecnológicas. Em quase todos os casos, o
que se pode fazer num ambiente interativo é determinado
previamente pelo designer” (JENKINS, 2009, p. 18990).
Como síntese deste tópico sobre a exposição, e a partir dos vários exemplos
apontados aqui, podemos considerar que a interatividade é a principal característica
das exposições tecnológicas nesta nossa era tecnológica. Se a interatividade é o
requisito mártir das exposições tecnológicas, podemos enfatizar que os museus
devem estar bastante preparados para que esse tema seja uma das marcas dos
projetos expográficos. Junto a isto, aliase o regime estético dos museus que
conceitua a exposição enquanto um instrumento onde o sujeito deve ser a
preocupação máxima, e não o objeto.

Mediação
A mediação museal tem se tornado um importante instrumento de
aproximação e tradução entre a sociedade e o museu. Com ela, o museu pode
auxiliar o público a entender melhor uma exposição. As ações educativas têm a
finalidade de complementar o trabalho desenvolvido na exposição. A mediação
guarda em seu expediente, a intencionalidade de criar sentidos engendrando
significados a partir de interpretações institucionais. Esse trabalho é exercido pela
figura do monitor, que é o tradutor entre a emissão das mensagens das coleções do
museu e a recepção realizada pelos públicos, no sentido de facilitar a “leitura” que a
sociedade tem em relação ao museu.
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Contudo, o monitor é apenas uma peça na engrenagem da mediação, que
ocorre antes e após qualquer visitação. Tratase de uma atividade continuada que,
no efetivo uso das tecnologias digitais, consegue estabelecer laços de comunicação
que não somente no período em que o sujeito está nas dependências dos museus.
Para a realização de uma mediação expositiva ou para uma ação educativa,
alguns dados são primordiais. O design de experiência deve ser um condutor dos
projetos de mediação, por considerar que todos os assuntos são adaptáveis a um
tipo específico de público. A mediação direcionada ao público infantil, por exemplo,
deverá falar a “língua” do mesmo. Neste caso, o entendimento aprofundado da
linguagem do público infantil, facilitará o trânsito das informações e obterá o maior
êxito possível na missão da exposição. Uso de recursos didáticos como histórias
infantis, desenhos animados, personificação de objetos através de mascotes e
personagens, brincadeiras lúdicas, e toda sorte de outros recursos que mexam com
o imaginário das crianças, poderão ser a senha para acessálas e conduzir um
processo pedagógico e virtuoso.
No contexto das tecnologias interativas, no que tange as ações educativas de
mediação para jovens que são levados pelas suas escolas aos museus, dois
elementos são muito importantes: 1. Os recursos humanos, podendo ser o professor
ou um outro profissional da educação vinculado à escola. Essa participação é
determinante, pois se trata de um profissional que já conhece as crianças e onde
existem laços estabelecidos que possam contribuir para o auxílio da mediação da
exposição; 2. As tecnologias de mediação envolvidas no processo pedagógico, que
vão estimular as crianças pela presença de um encanto tecnológico em relação aos
dispositivos, mas, principalmente, pelas funcionalidades que podem ser utilizadas
nos processos cognitivos.
Martins e Baracho (2018) desenvolveram pesquisa junto a 24 museus no
Estado de Minas Gerais (Belo Horizonte e cidades históricas do entorno num raio de
250 km), objetivando a mensuração do uso de tecnologias. Entre as características
tecnológicas dos museus, evidenciouse a qualidade interativa, como áudio guia,
totem e outros recursos que possibilitam uma interferência maior por parte do
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público. Os pesquisadores consideraram esse tipo de interação como um “uso
considerável de tecnologias”, tendo sido diagnosticado em 56% dos museus
mineiros. Com esse exemplo, podemos perceber uma presença ainda diminuta dos
dispositivos tecnológicos de interação, em comparação a maciça presença das
tecnologias na vida contemporânea. É interessante problematizar a pesquisa,
porque, nos dados tabulados, o uso de QR Code foi verificado em 1/24, e a
presença de AR  Realidade Aumentada e da VR  Realidade Virtual, em nenhum
dos 24 museus pesquisados, conferindo um, praticamente inexistente usos de
recursos tecnológicos desta natureza.
A exposição e a divulgação museal, na era tecnológica, atingem um grau de
complexidade que exige equipes compostas por times maiores e que tenham uma
maior variedade de “expertises”, incluindo fortemente a área tecnológica. O que
ocorre é que a cibercultura inseriu variadas maneiras de interagir com o mundo que
acabam por repercutir no museu e na sua comunicação. A gamificação é uma
destas maneiras, que pulula nos projetos expositivos, lógicas oriundas dos jogos.
No que tange ao tema da mediação, podemos destacar que o uso de
ferramentas analógicas, por intermédio das ações educativas podem colher bons
resultados, mas não estarão em sintonia com a vibração de nossa era tecnológica,
nem farão valer o encantamento do mundo cibernético que tão bem pode ser
utilizado para fins pedagógicos.
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3.4 DIVULGAÇÃO E MARKETING

Com a massificação dos museus e a necessidade de angariar novos
públicos, principalmente a partir dos museus independentes e privados, as ações de
marketing passam a ganhar uma importância maior. A disponibilidade de
ferramentas tecnológicas acaba por potencializar ainda mais as ações de marketing,
que se mostram, quando bem elaboradas, eficazes e determinantes no sucesso de
exposições, exibições e mostras.
Apresentamos, a seguir, um caso de sucesso no uso das tecnologias digitais
para a promoção de uma exposição. Tratase de ação de marketing em torno da
exposição “Van Gogh’s Bedroom”, realizada em 2016, promovida pelo Art Institute of
Chicago em parceria com a plataforma de gestão de hospedagem pessoal Airbnb.
Os promotores da mostra configuraram um quarto de hospedagem do Airbnb
baseado no quadro "Quarto em Arles", de autoria do pintor holandês, efetivando
uma parceria com os públicos na divulgação da exposição, conforme podemos
observar no decorrer deste tópico. O caso de marketing 4.0, que apresentamos
aqui, constitui apenas uma ação criativa que foi viabilizada por conta da
disponibilidade de tecnologias digitais. Outras ações tão ou mais importantes que a
relatada aqui, é a revelação da nova fase do marketing na era da interatividade.
A presença dos museus no ambiente cibernético
A cibercultura vem constituindose em um ambiente antropológico cada vez
mais importante para a vida social. Hoje, as instituições de todo tipo se faz presente
no ambiente cibernético através de websites, blogs e de perfis nas redes sociais.
Por seu turno, os públicos fazem sua performance cibernética a partir de seus perfis
nas Redes sociais, como a representação de uma faceta das personalidades que
apresenta uma narrativa feitas pelas pessoas, para outras pessoas.
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Uma exposição que aconteça em um ambiente físico, mas que não seja de
conhecimento dos internautas tenderá a não ser reconhecida como um evento real.
Paradoxalmente, o digital estimula o real. Existe uma máxima que diz: “se não estão
no Google, não existe”. As redes sociais estão tão amalgamadas a vida das
pessoas que eventos que não tenham interlocução com perfis do Facebook,
Instagram, ou Twitter, tenderão a não alcançar os públicos.

Figura 29: Foto da interação do público no “Deep Space 8K”
Fonte: Perfil do Ars Electronica Center no Instagram

No caso da tragédia do incêndio no museu nacional ocorrida no Estado de
Rio de Janeiro, assim que foi diagnosticado que pouca coisa restava dos itens
pertencentes ao museu, a instituição requisitou através das redes sociais, que
qualquer pessoa que tenha feito algum tipo de registro no museu, enviasse para um
endereço eletrônico, as imagens. Essa ação mostra como a camada de
documentação feita pelos públicos é importante.

Marketing e os museus
Na passagem de um museu contemplativo para um museu interativo,
combinado com a emergência do museu de massas a partir da década de 1960, na
esteira do crescimento dos meios de comunicação de massa, os museus passaram
a lançar mão de métodos que estimulam os públicos ao contato com as instituições.
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Neste cenário, o marketing passa a ser ferramenta estratégica na conquista de
novos visitantes.
À medida que os museus passam a serem conhecidos, reconhecidos e
consumidos como marcas e produtos, entram em cena as estratégias de divulgação
de seus objetos na esteira do advento do museu de massas. Philip Kotler, um
expoente do setor de marketing, aborda conceitualmente as fases do marketing que
são classificadas por ele por numerais: Kotler desenvolveu os conceitos de
marketing 1.0, aquele focado no produto; marketing 2.0, aquele focado nos
consumidores; marketing 3.0, aquele focado nas pessoas; marketing 4.0, aquele
focado no mundo digital mas ainda mais focado no ser humano. (KOTLER, 2017, p.
134).
Paal Mork evoca a definição de marketing da Associação de Marketing
Americana (1985): “Marketing é o processo de planejamento e execução da
concepção, custo, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar os
processos de troca que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais”
(LANCASTER, 2002 , p. 3 apud MORK, 2004, p. 176), distanciando a ideia de um
marketing focado exclusivamente nas vendas e lucros, tão comum no sistema
capitalista atual em que vivemos.
A consolidação ou não, de estratégias de marketing em um museu dependem
de tomada de decisão por parte dos gestores e do estabelecimento de uma missão
voltada aos públicos e à sustentabilidade das instituições. Uma orientação ao
marketing propiciará que as ações do museu possam caminhar par e passo com as
ações museográficas no sentido de tornar o museu cada vez mais sensível e
translúcido aos públicos.
Para o cumprimento de uma agenda museal orientada ao marketing, o museu
utilizará procedimentos técnicos que visem a instituição e gestão da marca, das
ações pedagógicas, das campanhas publicitárias, das relações públicas, da
presença na internet através de website institucional e perfis em redes sociais, entre
outras. A comunicação ponto a ponto, convivendo com a comunicação clássica dos
meios de comunicação de massa que um pólo emite a informação e os receptores
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não são pólos de emissão, potencializa a interatividade generalizada nas
sociedades contemporâneas que está localizada na era da interatividade. Assim, os
públicos interagem com o museu de maneira mais constante, graças aos
dispositivos tecnológicos móveis, que acompanham o sujeito em seu cotidiano e no
seu trânsito territorial.
Adicionar os públicos nas ações de marketing dos museus concorre para
uma guinada histórica onde o visitante passa a ser parte do museu, seu parceiro,
rompendo com a ideia de fronteira entre instituição e sujeito. A tecnologia interativa
é o instrumento fundamental da implosão dessa fronteira, que pode existir com
maior ou menor importância, dependendo do tipo de gestão aplicada ao museu, ou
ao entendimento de marketing compartilhado por cada instituição museal.

Van Gogh’s Bedrooms: um case de marketing 4.0
Uma ideia simples e genial! Divulgar uma exposição a partir da recriação de
um quarto que Van Gogh pintou, foi uma estratégia que colocou o público como
peça fundamental para o êxito da ação. De maneira virtuosa o Art Institute Chicago
(Estados Unidos) realizou, em ação de marketing com o objetivo de chamar a
comunidade para exposição de quadros de Van Gogh, estratégia junto a plataforma
de hospedagem Airbnb que envolveu amantes do artista e de sua arte para a
ativação da proposta de marketing.
Em vídeo disponível no YouTube, sob o título “Van Gogh Bedrooms let
yourself in Cannes Lions 2017”, podemos ver trechos de programas de TV de
grande audiência onde a ação é divulgada, que aparentemente, parece ter tido
custo zero. A espontaneidade da cobertura da ação foi o trunfo da concepção da
ação. Na redação publicitária da ação, liase: “Olhando para uma pintura, você fica
tão perto de um artista. Então, para ajudar as pessoas a se aproximarem de Van
Gogh, nós os convidamos para passar uma noite dentro de seu quarto” (YOUTUBE,
2017)7. A experiência de dormir em um quarto, mesmo que seja uma reprodução, na
conformação visual genérica ao quarto pintado por Van Gogh, ativa na cabeça do
7
“Looking at a painting only gets you so close to an artist. So to help people get closer to van gogh.
We invited them to spend a night inside his room” (YOUTUBE, 2017).

270

público a sensação de estar participando da exposição gerando sentido de
pertencimento.
Na figura a seguir, podemos ver a comparação do quarto ofertado para
hospedagem através da plataforma Airbnb (esquerda) e da reprodução do quadro
“Quarto de Van Gogh” (direita).

Figura 30: Quarto Airbnb e Quadro “Quarto de Van Gogh” (reprodução)
Fonte: Youtube (2017)

Em seguida da divulgação da disponibilidade do quarto, no Airbnb, o público
alvo da plataforma de hospedagens se tornou, também, o público que
espontaneamente colaborou com a divulgação da ação. Em outro trecho do vídeo
em questão, podemos visualizar um mosaico com as fotos divulgadas pelos
hóspedes do quarto.

Figura 31: Mosaico com fotos dos hóspedes do “Quarto de Van Gogh” (reprodução)
Fonte: Youtube (2017)
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Como materiais utilizados na ação, podemos destacar os recursos de aluguel
e cenografia do espaço que recebeu adaptação a visualidade enxergada no quadro
original. No vídeo, podemos observar a repercussão da ação: “Vendas de ingressos
online crescem 250%. Mais de 200.000 visitantes. Maior exposição assistida em 15
anos” (YOUTUBE, 2017)8.
Este é um bom exemplo de ação de marketing que gerou uma experiência
junto ao público. Vivemos um tempo de que as experiências são mais requisitadas
do que outras formas de interação entre mídias. O marketing que é produzido para
apenas ser absorvido pelo público através de visualidades não gera pertencimentos.
Na epígrafe do livro Brand sense, de Lindstrom (2012), podemos ler um pensamento
de Benjamin Franklin que coincide com a ideia de que, envolver as pessoas em algo
é muito mais eficaz do que outros métodos. “digame e eu esquecerei; mostreme e
talvez eu lembre; envolvame e eu vou entender” (LINDSTROM, 2012).
As disciplinas vinculadas à comunicação são impactadas pela cibercultura, de
tal forma que a exposição, como eixo central da comunicação do patrimônio cultural,
a partir de ações museais, ganha toda sorte de interfaces gráficas, digitais,
interativas, no diálogo que estabelece entre conteúdos e públicos. Essas interfaces
que mediam a relação vão deixar marcas indeléveis nos conteúdos, e por
consequência, nos públicos.
As reflexões realizadas neste tópico visam, acima de tudo, expressar um
pouco do que se apresenta como desafio aos museólogos e demais profissionais
que estão nos museus. Não basta apenas conhecer o campo da comunicação
social, com instrumentalização das ferramentas do design e da comunicação visual.
Saber de endocomunicação, ter noção de pensamentos de marketing, ou apenas
circular bem na internet. O museólogo 4.0, deve saber que a tecnologia permeia
todo o museu de maneira irreversível. Ele deve saber que o museu é um circuito
que funciona como cadeia operatória entrelaçado com os circuitos da cibercultura,
seus fluxos, problemas e virtuosidades. Com isso, toda uma tradição de práticas

8
“Online ticket sales up 250%. Over 200.000 visitors and climbing. Highest attended exhibit in 15
years” (YOUTUBE, 2017).
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museais é negociada em termos de conceitos e técnicas, interferindo diretamente
nas concepções e teorias da museologia.
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3.5 CADEIA OPERATÓRIA LÍQUIDA

O advento das tecnologias transformou social e culturalmente a vida
contemporânea, e, por conseguinte, afetou com profundidade os três elementos do
Fato Museal: sujeito, objeto e cenário. Tendo sido modificado esses elementos, o
aparelho museu se viu imerso em uma plasmação entre os diversos setores que o
compõe, pulverizando a tecnologia por toda a cadeia operatória da museologia.
Esse fenômeno causa rupturas procedimentais consagradas e exige do campo uma
teorização que reflita sobre todas essas mudanças, muitas delas disruptivas. Nesse
cenário, se faz necessário o lançamento de um olhar investigativo para reorientar as
práticas museais à luz de uma museologia atenta às tecnologias.
Um dos fenômenos mais interessantes, no escopo do estudo dos museus é o
cruzamento que se dá entre os processos museais de salvaguarda e comunicação.
Dispositivos tecnológicos multifuncionais trafegam tanto na salvaguarda quanto na
comunicação. Abordaremos neste tópico, a multifunção museológica do dispositivo
Kinect, como um exemplo da hibridação dos campos técnicos da salvaguarda e da
comunicação.

A multifunção museológica do dispositivo Kinect
Criado para substituir os dispositivos de entrada como o
eletrônicos, o

Kinect

joystick

em jogos

ampliou a capacidade de controle e interação dos jogadores. A

inovação deste dispositivo superou a utilização das mãos, e passou a requisitar o
corpo inteiro na condução da jogabilidade. Antes do Kinect já existiam os
dispositivos “Wii”, console da empresa Nintendo e “Move”, console da empresa
Sony. Os jogos eletrônicos são filhos natos da interação mediada por interface que
superou o rádio e a televisão. Os ouvintes e telespectadores foram elevados à
condição de interatores, no caso dos jogos, jogadores.
Nesse contexto é que é introduzido no mercado o dispositivo Kinect, lançado
em 2010, faz parte da sétima geração de jogos eletrônicos. Inaugurando a primeira
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geração, em 1972, foi lançado no mercado o

Magnavox

Odyssey,

primeiro

videogame lançado no mundo (BOJOGÁ, online), com tamanha importância para a
cultura contemporânea que, em 2013, foi adicionado ao acervo do “MoMA  The
Museum of Modern Art” de Nova Iorque, nos Estados Unidos, junto com mais 6
games que marcaram época: Pong, Space Invaders, Asteroids, Tempest, Yar's
Revenge e Minecraft.
Desde o lançamento do primeiro game doméstico em 1972, os jogos
eletrônicos avançaram em complexidade de jogabilidade, narrativas, tecnologias
gráficas, capacidade de armazenamento e velocidade de software. Em nossa
calçada, o mais importante, para fins de análise, é o de observar os níveis de
interação entre sujeito e máquina na escalada das gerações de videogames. O
Kinect

teve sua potencialidade em reerguer o jogador, tirandoo da cadeira e

fazendo o corpo todo jogar a partir de uma teatralidade performática que se fez
necessária para a obtenção de êxito nos jogos que ganharam muito em
complexidade desde o “Odyssey” em 1972. A superação do

joystick

pelo controle

gestual através da NUI (interface natural do usuário) reativou a capacidade, não
apenas apertar botões, mas, interagir de maneira mais corpórea.
Austin Kleon, jovem artista que tem se destacado por trabalhar com métodos
criatividade na arte, menciona que sua cartunista favorita, Lynda Barry, sugere
utilizarmos o meio analógico de nossas mãos com supremacia sobre nossos
dispositivos digitais computacionais: “em nossa era digital, não se esqueça de usar
suas digitais”, em uma menção tácita à nossas mãos enquanto dispositivos digitais
originais que devem ser usados em sua amplitude de possibilidades (KLEON, 2013,
p. 61). A requisição dos aparatos físicos para fins criativos é um fio condutor da
abordagem de Kleon, que, entendendo que nada é lá muito original no mundo que
nos rodeia, é um categórico entusiasta do uso dos instrumentos físicos nos
processos criativos artísticos.
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“Mesmo amando meu computador, acho que computadores
roubaram o sentimento de que estamos verdadeiramente
fazendo coisas. Ao invés disso, parece que estamos apenas
batendo em teclas e clicando em botões de mouse. É por isso
que o trabalho gerado pelo conhecimento parece tão abstrato.
O artista Stanley Donwood, que fez a arte gráfica de todos os
álbuns de banda Radiohead desde 1995, diz que
computadores são alienantes porque colocam uma placa de
vidro entre você e qualquer coisa que esteja acontecendo
‘você nunca pode tocar de verdade o que quer que faça, a não
ser que imprima’, diz Donwood” (KLEON, 2013, p. 6162).
A crítica aplicada à “placa de vidro” (tela do computador, interface), por Kleon,
através do pensamento de Donwood, ganha complexidade no caso do Kinect.
Poderíamos ter a sensação de estar fazendo algo de verdade, para usar as palavras
de Donwood, no caso do controle de uma interface pela gestualidade do Usuário,
como no caso do Kinect? Talvez sim, pois o Kinect reativa a mobilidade corporal
superando a imobilidade dos usuários frente a um computador onde se pode
apenas usar o mouse ou o teclado. Na verdade, supomos que a crítica de Donwood
seja mais aos dispositivos (mouse e teclado) do que às interfaces. Contudo,
devemos seguir nossa jornada de imersão na ideia do Kinect, portanto, vejamos os
usos desse dispositivo como, por exemplo, na arte.
À medida que este dispositivo transformou a maneira de jogar, ou melhor, de
controlar os jogos eletrônicos, artistas utilizaram seus recursos tecnológicos para
realizar trabalhos a partir de interação similar. Por seu turno, os artistas objetivavam
fins poéticos e estéticos, mas a ideia básica se mantinha a mesma: dar o controle ao
interator. Para ativar uma obra os públicos deveriam interagir corporalmente como
no caso da escultura interativa “Wooden Mirror” (Espelho de Madeira), obra de arte
apresentada na galeria “Bitforms” de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Seu autor,
Daniel Rozin9, fez uso do “Kinect” para proporcionar a interação entre obra e
público. “Wooden Mirror” (Espelho de Madeira) consiste em pixels nãoreflexivos de
madeira quadrados. Segundo informações e observação dos vídeos relativos à obra
em questão, no Website da Galeria Bitforms, a peça reflete qualquer objeto ou

Daniel Rozin é natural de Jerusalem, Israel. Nascido em 1961, atualmente vive e trabalha em Nova
Iorque, EUA.

9
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pessoa que transite em frente a ela. Podemos evidenciar que a movimentação de
pessoas ou de qualquer outra matéria cria a animação em tempo real. A partir da
utilização de espelhos mecânicos, Daniel Rozin investiga a fronteira e os contrastes
entre mundos digitais e analógicos, experiência física e virtual, ou ordem contra o
caos. “Wooden Mirror” é o primeiro de uma série, que explora o funcionamento
interno de criação de imagem e a percepção visual humana. (BITFORMS, online,
[tradução nossa])

Figura 32: Obra “Wooden Mirror” de Daniel Rozin.
Fonte: Imagem disponível no Website da galeria Bitforms, NY.

O Kinect é uma ferramenta que reconduz o corpo humano a condição ativa
de controlar o jogo a partir de movimentos. Em Lisboa & Silva (2013) vimos algumas
experiências de dispositivos tecnológicos digitais e analógicos em expografias
museológicas hightech e lowtech. Analisamos as mediações feitas com as
tecnologias digitais, mas também aquelas realizadas com as tecnologias analógicas.
Começamos por observar o uso do Kinect na exposição alusiva aos 80 anos da
cidade de Goiânia – GO, realizada no ano de 2013 na Vila Cultural Cora Coralina.
Segmentada em cinco temas (Arquitetura/História, Gastronomia, Cultura, Natureza e
Pessoas), a exposição chamou a atenção pela forte presença dos dispositivos
tecnológicos digitais que convidavam os visitantes à interagir. Dentre diversas
formas de interação com o público, foi apresentada ao público uma instalação
intitulada “cascata de palavras” onde os visitantes interagiam com poemas de Cora
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Coralina, referência literária do estado de Goiás e do Brasil. De todos os recursos
utilizados, a “castaca de palavras” destacouse pela utilização do Kinect, aparelho
que, através de um sensor de movimentos, lê alguns pontos do corpo. Quando se
realizam movimentos, o sistema identificaos e realiza as tarefas a partir dos
movimentos do visitante que é chamado a interagir. Desta forma, o corpo dá
comandos ao sistema, mas são comandos preconcebidos pelo projeto artístico.
Na observação das interações, constatamos que, é, sobretudo, na
experiência por parte dos públicos e no uso dos recursos interativos que completam
o inacabamento da obra, onde está localizada a essência da mesma. Vejamos a
descrição que fizemos à época, junto a um registro fotográfico realizado durante a
interação:
“O Kinect revolucionou a maneira como é jogado o videogame,
e vem sendo adotado em situações onde o usuário promove
gestos objetivando a efetivação da interação. No caso da
“Cascata de Palavras de Cora Coralina”, o procedimento
adotado propõe o contato do público com a obra literária de
Cora Coralina a partir de um jogo, onde o usuário precisa
“tocar” nas palavras que estão caindo para que elas
componham o trecho da poesia. Caso o usuário não “toque” na
palavra, terá que aguardar algum tempo para alcançar êxito no
procedimento, e dessa forma, reunir todas as palavras
necessárias para completar o poema, finalizando a “tarefa”
interativa” (LISBOA & SILVA, 2013, s/p).

Figura 33: Cascata de palavras de Cora Coralina (2013).
Fonte: Lisboa & Silva (2013) [fotografia nossa].
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Não nos parece seguro afirmar que, a “cascata de palavras” dos poemas de
Cora Coralina (figura anterior), seja concebida enquanto uma obra de arte. Alguns
sinais evidenciam isso, como por exemplo, a ausência de uma assinatura e
apresentação de concepção. No cenário da Vila Cultural Cora Coralina, onde o
dispositivo de interação foi instalado, tanto os mediadores da exposição quanto o
dispositivo em si, deixavam claro que o principal objetivo dessa interação, era a
leitura da poesia de Cora Coralina por outro método, uma espécie de releitura do
poema foi proporcionado aos visitantes. Na obra de Daniel Rozin, na figura anterior,
evidenciamos uma estratégia de uso do Kinect como dispositivo fundamental do
trabalho. Diferentemente da “Cascata de Palavras”, que apresentava apenas, um
outro método de leitura dos poemas de Cora Coralina. O Kinect apareceu por meio
dos jogos “XBox” e “PlayStation”. Consiste em uma estrutura de base com um
sensor de movimentos que identifica o corpo humano e responde a ações físicas. O
Kinect foi inventado para liberar as mãos dos jogadores de games do uso do
“Joystick”. Hoje tem sido utilizado largamente em projetos artísticos e de interações
como foi o caso da “Cascata de palavras” dos poemas de Cora Coralina.
A mescla do Kinect com outras materialidades pode ser observada em outras
obras. A obra “Efecto Mariposa”, do artista argentino Patricio Gonzalez Vivo,
apresentada na 13ª edição do FILE (Festival Internacional de Linguagem Eletrônica,
2012) em São Paulo, orbita na fronteira entre game e arte, usando a interação entre
o público e uma caixa de areia que recebe projeções topográficas, para emitir a
mensagem artística. A manipulação da areia, promovida pelo público, gera a
sensação de transformação em criar e destruir.
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Figura 34: Fragmento de imagem da obra “Efecto Mariposa” (2012)
Fonte: patriciogonzalezvivo.com

“Efecto Mariposa” surgiu a partir do catastrófico retorno da atividade do
vulcão Puyehue, em junho de 2011, localizado na Cordilheira dos Andes no Chile.
Gonzalez quis reproduzir na obra o sentido de criaçãodestruição que emergiu da
reflexão sobre o desastre natural que teve grande impacto ambiental e econômico.
A síntese do pensamento de Gonzalez acerca do acontecido se traduziu em um
paradoxo: “ao mesmo tempo, a cinza que mata milhares de seres vivos garante a
fertilidade da região nos próximos anos” (GONZALEZ, online). A reflexão do artista
partiu de uma situação bastante presente no cotidiano das populações locais,
entretanto, tem a potencialidade de, através de um caso específico, gerar uma
reflexão mais ampla e aplicável genericamente em torno da situação de criar e
destruir. Existe uma retroalimentação entre criar e destruir em uma interpenetração
dos contrários. Neste caso, a criação foi precedida de uma destruição. “O episódio
do vulcão o sensibilizou para pensar o projeto em questão, pois ao passo que as
cinzas matam os seres vivos aos arredores do vulcão, em longo prazo essas
mesmas cinzas trazem fertilidade ao solo da região” (WITT, 2016, p. 196).
Em 2016, dois artistas alemães fizeram uma ação hacker no Neues Museum
situado em Berlin da Alemanha. Nora AlBadri e Jan Nikollai Nelles capturaram
imagens em 3D da escultura da Rainha Nefertiti, utilizando uma versão alterada de
um Kinect. Esse uso distinto do dispositivo merece menção, pois, fora utilizado de
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maneira bastante inusitada e polêmica, o que contribui para a análise panorâmica
do uso da tecnologia. AlBadri e Nelles distribuíram os dados da obra de maneira
gratuita em um site como forma de pressionar publicamente a devolução para o
Egito da escultura que, segundo eles, está sob posse ilegal do museu alemão
(KOTAKU, 2016, online).

Figura 35: Website de distribuição da Nefertiti 3D (Print de tela)
Fonte: http://nefertitihack.alloversky.com/

Essa pode ser caracterizada como uma ação de ciberativismo com fins
relativos ao patrimônio cultural e artístico mundial. Consiste em uma prática em
defesa de um interesse difuso como é o caso da garantia do acesso à arte e a
cultura por parte das populações mundiais. No website criado para a distribuição do
“torrent” com os dados da imagem em 3D (figura anterior), podemos fazer o
download dos arquivos onde estão a Nefertiti 3D e ler as informações relativas à
ação:
“A partir de hoje, todos ao redor do mundo podem acessar,
estudar, imprimir ou remixar um conjunto de dados 3D da
cabeça de Nefertiti em alta resolução. Estes dados estão
acessíveis sob domínio público sem qualquer custo, este
torrent fornece um arquivo STL (100 MB)” (NEFERTITI HACK,
s/d, online).
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Os artistas defendem a ação a partir da ideia de que, com a denúncia
realizada e divulgada, o artefato será “ativado”, não importando se foi através de
meios nãoconvencionais e até ilegais, mas, sobretudo com finalidade cidadã e com
cunho de responsabilidade sociocultural. "Com o vazamento de dados como parte
dessa narrativa contrária, queremos ativar o artefato, inspirar uma reavaliação crítica
das condições atuais e superar a noção colonial de posse na Alemanha"
(NEFERTITI HACK, s/d, online), defendem AlBadri e Nelles. Neste fato, temos uma
demonstração de como o Kinect também pode ser um poderoso instrumento de
escaneamento em 3D, podendo ser distribuído de maneira rápida e qualificada haja
vista sua capacidade em manter uma boa resolução das imagens capturadas.
O Kinect também se configura enquanto um dispositivo que tem a função de
reconhecimento gestual a partir da noção de NUI (Interface Natural do Usuário).
Esse tipo de interface HumanoTecnologia acaba por ser mais sedutora aos públicos
de obras que trazem consigo uma NUI, por se tratar de uma tecnologia mais intuitiva
e sem a interlocução de dispositivos periféricos como mouse, teclado ou qualquer
outro dispositivo de ativação.
O Kinect é um sensor de profundidade de alta resolução para a detecção de
profundidade e que se apresentada mais econômico do que outros sensores de
percepção ambiental “laser range finder”. É um sensor que, como um laser rotativo,
tem a capacidade de medir distâncias num plano e duas dimensões (CUNHA;
PEDROSA; CRUZ, 2013, p. 185). Desta forma, o baixo custo do Kinect é um convite
aos artistas para o uso deste dispositivo tecnológico na confecção de suas obras, e,
também, representa uma ferramenta bastante viável para o uso por parte dos
museus. Mas a predileção pelo Kinect não está só no baixo custo, prova disso é o
seu emprego em projetos de instituições como “The Cleveland Museum of Art”,
localizado na cidade de Cleveland, Estado de Ohio nos Estados Unidos.
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Figura 36: Interação na ArtLens Gallery  The Cleveland Museum
Fonte: http://www.clevelandart.org/artlensgallery

Como diz a chamada para clicar na subpágina da ARTLENS Gallery, o
convite feito ao público é para “Create, Engage, Connect. Experience the new
#ARTLENSGallery at the Cleveland Museum of Art” (figura anterior). A redação
publicitária do convite já nos dá a chave para entender que se trata de uma ação
tecnológica criativa, engajada e conectiva. Estimular que os públicos tenham
experiências, de forma a envolvêlos em ações de divulgação e ou fruição de arte, a
partir das instituições museais, sem sombra de dúvidas, atinge mais e melhores
resultados. The Cleveland Museum of Art está usando a realidade aumentada (AR)
e a tecnologia do dispositivo Kinect, que capta movimento a partir de uma NUI
(Interface Natural do Usuário) para permitir que os visitantes interajam e criem uma
experiência de arte imersiva (FORBES, 2016). Em 2014 publicamos artigo que
tratava da interação entre humanotecnologia, utilizando como exemplo o App
ArtLens, mas em sua primeira versão.
“O app ArtLens é uma das mais criativas aplicações para a
interação entre os visitantes de museus e as obras/artefatos.
Esse projeto coloca em prática uma das mais verdadeiras
vocações do Tablet, que é a de prolongar o alcance do corpo
do que diz respeito à informação e a comunicação” (LISBOA &
MASCHIO, 2014, s/p).
Em sua primeira versão, o ArtLens propunha a complementaridade de
informações de uma obra através de leitura de interação entre um dispositivo Tablet
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“iPad”, com leitura de QR, que, ao ser “apontado” para a obra visualizada, recebe a
informações e detalhes da obra, conforme podemos observar na figura a seguir

Figura 37: App ArtLens (Gallery One)  The Cleveland Museum
Fonte: (LISBOA & MASCHIO, 2014)

A partir dos exemplos apresentados aqui, evidenciase uma grande
importância do Kinect junto às obras tecnológicas e como ferramenta que contribui
para vários setores da cadeia operatória museológica.
A Salvaguarda e a comunicação são os dois tópicos mais importantes e em
destaque nos processos de musealização, no entanto, vimos que, a partir da
incorporação das tecnologias nos museus, esses dois tópicos acabam se
entrecruzando em diversos momentos. A comunicação é um dos importantes
setores dentro de um museu e seus processos concretizam a missão das
instituições através de exposições e outras ferramentas comunicacionais e
educativas.
Como vimos anteriormente, a comunicação ganha um grande incremento
com o advento das tecnologias, transformando o museu e seus processos de
emissão de mensagens, os públicos e os processos de recepção da informação, e,
principalmente, as interações entre os mesmos.
Na

cibercultura,

percebemos

que

os processos de salvaguarda e

comunicação no âmbito dos museus são mutuamente atravessados um pelo outro,
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impulsionados pelo advento das tecnologias digitais, que deixou de ser expediente
exclusivo do setor de TI e pulverizouse para todos os demais setores dos museus,
interferindo nos processos de salvaguarda e comunicação através de novas
abordagens, sem o aniquilamento das antigas.
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4. ARTICULAÇÕES ENTRE
TECNOLOGIA E PATRIMÔNIO
CULTURAL
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Neste quarto capítulo intitulado “Articulações entre tecnologia e patrimônio
cultural”, apresentamos alguns casos do envolvimento entre o patrimônio cultural e
as tecnologias digitais, a partir da descrição e reflexão em relação a ações
museográficas e ao tratamento dado às produções digitais artísticas, que, reunidas,
dão um panorama abrangente do fenômeno que emerge da trama entre o
patrimônio cultural e as tecnologias digitais. Sobre os casos em questão, aplicamos
reflexões que nos auxiliaram metodologicamente em nossa aproximação da
identificação de práticas museais singulares no contexto da era tecnológica, que
sugerem mudanças profundas no âmbito da museologia. Assim, feitas as descrições
dos casos, utilizamos noções e conceitos trabalhados nos capítulos anteriores como
forma de fazer a discussão da tese direcionada principalmente aos temas do Fato
Museal, que corresponde à interação do homem com um objeto em um cenário; às
hipóteses de aplicação da cadeia operatória museológica aos casos em tela (o
arcabouço conceitual da cadeira operatória está no capítulo 3. “Processos de
musealização e as tecnologias”); em relação às mudanças de orientação dos
museus que podem ser evidenciados nos casos estudados por alterarem a ontologia
dos museus. Todas estas, são questões que auxiliaram o desenvolvimento de
reflexões sobre a articulação entre a tecnologia e o patrimônio cultural, constante na
era tecnológica e nos faz enxergar com maior clareza o cenário atual e as
possibilidades de organização conceitual do mesmo.
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4.1 PATRIMONIALIZAÇÃO DE GAMES (MoMA, EUA)

A cibercultura inaugurou uma nova era tecnológica onde artefatos materiais e
imateriais dos mais diversos são alçados à categoria de objetos patrimoniais devido
à importância que tiveram em determinado tempo na vida das sociedades. A
chancela de patrimônio cultural aplicadas a games faz parte de uma nova relação
entre museus e os produtos tecnológicos, no entanto a presença das tecnologias
digitais não é tão nova assim. Prova disso é que já existe um conjunto de artefatos
tecnológicos digitais e seus hardwares, que já não gozam mais de uma utilidade
prática, e desta forma já passaram a compor os rejeitos e lixo eletrônico das
cidades. Neste contexto, aquilo que vem sendo chamado de arqueologia das mídias
por investigar os primórdios da inserção social das mídias de um modo geral, e,
especificamente, trabalhar com a análise das mídias digitais tecnológicas interativas,
vêm corroborando com o reconhecimento de uma não tão recente presença das
tecnologias digitais na vida das pessoas.
O fato que apresentamos neste tópico corresponde à aquisição, por parte do
MoMA  The Museum of Modern Art, de 14 jogos de videogame que foram bastante
utilizados em um passado recente. Esta aquisição representa um processo de
patrimonialização da cultural tecnológica, e por consequência, da cultura dos jogos
eletrônicos de um modo geral, evidenciando a importância da cibercultura em nossa
sociedade.
Incontestavelmente, existe um pensamento museológico na ação da
aquisição de games por parte do MoMA. Além disso, a cadeia operatória
museológica, quando aplicada a um artefato tecnológico, sofrerá alterações,
negociações, continuidades e descontinuidades nos protocolos adotadas pelas
instituições museais. Mas que tipo de pensamento museológico está presente no
corpo desta ação? Buscaremos por esta resposta, mas também procuramos saber,
como se dá o Fato Museal a partir da exposição dos games em questão?
Outrossim, analisamos, pelos conceitos fundamentais do design, os aspectos
formais, funcionais, simbólicos e metodológicos de Pacman, como forma de
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identificar, a partir destes elementos, algo a ser patrimonializado pela perspectiva de
serem aspectos do design de um tempo específico, que mesmo que tenham sido
superados, são rememorados por terem sido importantes do processo histórico da
disciplina. Assim, os games ganham o museu.
The Museum of Modern Art está situado na cidade de Nova Iorque nos
Estados Unidos. Fundado em 1929, o MoMA ficou conhecido por trabalhar as
questões envolvendo a arte moderna, e também a arte tecnológica, contudo, agora,
a instituição mantém exposição permanente de 14 jogos de videogame, que são
considerados marcas de um tempo. O lendário jogo Pacman (1980), e ainda, Tetris
(1984), Another World (1991), Myst (1993), SimCity 2000 (1994), vibribbon (1999) e
The Sims (2000), Katamari Damacy (2004), EVE Online (2003), Dwarf Fortress
(2006), Portal (2007), flOw (2006), Passage (2008), Canabalt (2009). Outros games
estão na lista de aquisições do MoMA e no website da instituição é enfatizada a
qualidade artística dos videogames, mas também sua potencialidade enquanto
produtos de design, esta segunda, escolhida pela instituição para abordar
memorialmente esses artefatos tecnológicos. Vejamos:

“Os jogos são selecionados como exemplos excepcionais de
design de interação  um campo que o MoMA já explorou e
coletou extensivamente e uma das expressões mais
importantes e discutidas da criatividade de design
contemporâneo. Nossos critérios, portanto, enfatizam não só a
qualidade visual e experiência estética de cada jogo, mas
também muitos outros aspectos  desde a elegância do código
até o design do comportamento do jogador  que pertencem ao
design de interação. Para desenvolver uma posição de
curadoria ainda mais forte, durante o último ano e meio
buscamos o conselho de estudiosos, conservadores digitais e
especialistas legais, historiadores e críticos, que nos ajudaram
a refinar as questões de aquisição, exibição e conservação de
artefatos digitais, que são complexas pela natureza interativa
dos jogos. Esta aquisição permite ao Museu estudar, preservar
e exibir videogames como parte de sua coleção de Arquitetura
e Design” (MoMA, online, tradução livre).
A defesa da aquisição dos jogos e a elevação destes artefatos digitais a
qualidade de objetos de museu, fez com que escolhêssemos esta instituição para
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centrar nossos estudos a fim de observar os modos de tratamento em relação à este
produtos digitais. No Website do MoMA, podemos visualizar uma tela muito parecida
com a figura a seguir, mas não é possível fazer o download da imagem. Hoje, no
entanto, existem vários website onde os usuários podem jogar “Pacman” online.
Tratase de um jogo que foi lançado em 1980 para a plataforma do videogame Atari.

Figura 38: Jogo de VideoGame “Pacman” (1980)
Fonte: YouTube

Mesmo que no tempo presente possamos jogar Pacman na internet, a
absorção do jogo por parte de um museu revela, entre várias questões, a qualidade
que este artefato tecnológico tem em revelar um espírito de uma época. O aparelho
de videogame Atari foi inserido em meio a explosão de jogos eletrônicos que foram
popularizados uma década antes da febre da internet. Inaugurase, assim, uma
interface interativa de grande predileção por parte, principalmente dos jovens. Os
adultos que nasceram de 1970 a 1985, e hoje têm de 33 a 48 anos, e que têm nos
jogos um de seus hobbies, são em sua maioria os jovens que na década de 1980
foram o público que jogou massivamente o Pacman e seus assemelhados. Essa
delimitação de tempo está fixada da data de nascimento do jogo (1980, nos Estados
Unidos; 1983, no Brasil) até o seu esgotamento devido a sua superação por jogos
mais modernos e de jogabilidade sofisticada.
Onça (2014) defendeu a tese de que a lógica aplicada nos jogos de
videogame se transferiu para as relações contemporâneas, evidenciando assim que
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as últimas três décadas podem ser consideradas com a Era dos Games. A
internalização destas dinâmicas encontra no capitalismo atual, um ambiente
confortável de retroalimentação. Essa constatação se faz evidente quando
analisamos, formal, funcional e simbolicamente, o Pacman.
Através de uma representação bastante abstrata, um ser que podemos
chamar de “bichinho”, controlado pelo jogador através de um controle, realiza
percursos em um labirinto preenchido com pontos que são “comidos” pelo nosso
herói (ou seria sobrevivente) comilão. Durante o percurso, uma série de outros seres
que são inimigos do jogador saem em caçada ao nosso ser central para evitar que
sejam “comidos” todos os pontinhos do labirinto. Se o jogador comer todos os
pontinhos, passa para uma fase mais complexa e difícil.
Os aspectos formais de Pacman, são traduzidos por uma interface gráfica,
de fundo negro, elementos estruturais em forma de labirinto contendo “pontinhos”
(comestíveis) e seres (personagens) que se movem. Todos os elementos visuais
têm cores bastante vivas e são retratados de uma maneira bastante sintética e
direta. A bidimensionalidade de Pacman coloca na tela de jogo, um “mapa” em
altocontraste e sem perspectiva e emprega uma linguagem e jogabilidade simples
que os primeiros jogadores de videogame da década de 1980 conseguiam
amigavelmente compreender. Os aspectos funcionais são resolvidos com um
joystick contendo uma alavanca de movimentação que intuitivamente realiza os
processos necessários para a obtenção da vitória.
Os aspectos simbólicos de Pacman são tão variados e sob tantos domínios
que, não caberia se demorar neles aqui. A diversão sempre foi o carro chefe dos
jogos eletrônicos, contudo, outras sensibilidades são colocadas, estimulando ações
no jogo que representam ações possíveis em um cenário irreal. Certa transferência
do mundo real para o mundo imaginário, e viceversa ocorrem em níveis variados.
Segundo Duggan (2016), os jogos pervasivos desafiam a definição clássica
de jogo de Johan Huizinga, como sendo algo "fora” da vida comum, com seus
próprios limites. Katie Salen e Eric Zimmerman desenvolveram o conceito de
“círculo mágico”, que concebe os games como um limite entre o mundo real e o
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mundo do jogo. No entanto, os jogos pervasivos parecem formar uma categoria
distinta de jogos, ou tipos de jogo, que ultrapassam os limites espaciais e temporais
do “círculo mágico”. Os jogos pervasivos são de particular interesse pela forma
como fazem uso do ambiente natural, construídos como um espaço de jogo em uma
sobreposição distinta ao mundo real [tradução nossa].

“O conceito de tecnologia pervasiva foi cunhado por Mark
Weiser, pesquisador do PARC (Palo Alto Research Center),
que em, 1991, apresentou um novo paradigma no cenário da
computação, em uma concepção de que os computadores
deveriam fazer parte da vida cotidiana de forma “invisível”, de
forma que os indivíduos/usuários não percebessem sua
existência. O princípio seria entorno da ideia de que os
computadores estariam em toda parte, realizando suas tarefas,
de forma integrada às ações do ser humano” (OLIVEIRA,
2014, s/p).
Dentro do tema dos games, alguns conceitos vão fazer distinções entre o que
é pervasividade (infiltração, penetração), contudo, o que nos é mais relevante nesse
conceito, é a qualidade de se fundir com o espaço físico, deixando dúbia a fronteira
entre realidade e ficção, gerando um estado estético. Dos primeiros jogos digitais,
até os jogos pervasivos, uma variedade de questões relacionadas à interatividade,
será importante no que diz respeito a nossa tese. Uma delas é em relação ao
ambiente virtual criado pelos jogos.
Steven Johnson referese aos videogames como “o único domínio que
ampliou com sucesso a metáfora original do desktop, dandolhe três dimensões”.
Esta tridimensionalidade vai construir o espaço digital como campo de jogo, onde,
provavelmente, é “o design de interface que mais se aproxima de arquitetura, à
medida que os jogadores correm por suas câmaras de sangue, metralhadora na
mão, fazendo tudo voar pelos ares em seu caminho” (JOHNSON, 2007, p. 57). A
descrição de Johnson é tão real quanto a simulação gerada nos jogadores. O digital
que se apresenta como uma “brincadeira” faz com que o cérebro crie as percepções
de aderência coletiva, que vão desembocar no estabelecimento de uma
convergência capaz de se tornar um item de museu. A defesa de Games enquanto
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patrimônio cultural vai incidir em um contexto mais amplo do reconhecimento de
artefatos digitais como elementos patrimonializáveis.
Assim, a caracterização de um game enquanto um patrimônio cultural
contempla sua generalidade onde estão contidos vários elementos: a relação do
jogador com outros jogadores; a relação do jogador(es) com outros elementos
objetuais em um ambiente (espaço); a jogabilidade específica de um game, um tipo
de performance realizada pelo jogador no decorrer do jogo; Um tipo de performance
do próprio jogo através dos ambientes gráficos; a relação que os jogadores têm com
os dispositivos (periféricos) de jogo; a quantidade de pessoas que jogaram
determinado jogo, tornandoo a representação coletiva que gera identidade em uma
tribo ou até mesmo em uma geração de jogadores, e outros elementos que podem
surgir durante a eleição de um game à condição de patrimônio cultural. Essas
características

dos

games lhes elevam ao patrimônio pela via de sua

representabilidade, contudo, existe outra possibilidade na relação do campo do
patrimônio cultural e os games.
Em análise sobre o game Assassin’s Creed, que conta com representações
sobre o passado, incluindo representações sobre o Renascimento italiano,
ViannaTelles (2016) buscou compreender “como o nível ficcional, o imaginário e o
histórico se articulam na experiência do jogo, oferecendo, desse modo, uma
abordagem

diferenciada

que

tenta

aproximar

o

lúdico

e

o

científico”

(VIANNATELLES, 2016, p. 30) a partir do conceito de memória coletiva em
Halbwachs, tomando por objeto as interações mediadas por tecnologias digitais.
Esse é um exemplar caso de como os games podem, a partir da temática histórica,
reverberar um mundo imaginário de época, que ativa uma memória coletiva sobre
um tempo específico. Esse caso revela o uso de um período histórico como tema de
jogo, que deve ser computado dentre das expressões históricas que utilizam as
expressões tecnológicas para a ativação de uma memória coletiva, por isso que o
autor requisita a teoria de Halbwachs.
Da aquisição de games feita pelo MoMA algumas perguntas podem
auxiliarnos a prosseguir com a reflexão sobre essa ação patrimonial: o ambiente
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dos games adquiridos pelo MoMA são simulações em que grau de um ambiente em
VR? Quais as principais características dos games que o MoMA adquiriu? De que
maneira cada um destes games fará a sua “carreira museal” ao longo de sua
jornada na cadeia operatória museológica? Estas e outras perguntas podem
contribuir para conseguirmos abordarmos os artefatos tecnológicos pelo prisma de
sua concepção patrimonial na contemporaneidade. Contudo, os temas centrais em
nossa análise visam identificar o tipo de pensamento museológico presente no
corpo desta ação e a configuração do Fato Museal a partir dos games na qualidade
de objetos.
O Fato Museal visto com ênfase no primeiro capítulo, trouxe a ideia de que
um de seus vértices (objeto, homem, cenário) pode ter maior importância que os
demais perante a especificidade do caso. Maria Cristina Bruno (Ceam, 2008 
informação verbal) defendeu que existem, assim, diferentes perspectivas de
compreensão da Museologia (DUARTE CÂNDIDO, 2013, p. 48), explicando que
quando o enfoque é na sociedade, emergem os estudos sociais; quando o enfoque
é no objeto, reverberam os estudos de cultura material; quando o enfoque é maior
no cenário, têmse uma Museologia como estudos dos museus. Contudo, a
musealização dos games do MoMA apresenta um objeto tecnológico que não pode
ser trabalhado apenas pela perspectiva dos estudos de cultura material e isso altera
também o cenário visto que um game conta com o cenário onde está o jogador
fazendo sua performance e o cenário do jogo propriamente dito que se constitui em
um sistema operacional.
Logo, a orientação do paradigma museológico do Fato Museal, em Maria
Cristina Bruno (2008), sofre uma negociação ante a presença da tecnologia digital
em um artefato que alcançou o status de patrimônio cultural. Além da cultura
material envolvida no processo de estudo e salvaguarda, aspectos ligados a cultura
digital também deverão ser levando em consideração, como por exemplo: a
jogabilidade; a performance do jogador; a performance digital das interfaces
contidas no jogo; as relações entre máquina e jogador, jogador e jogador, máquina e
máquina. Nesse contexto, o que se deve salvaguardar? Evidentemente que uma
maneira comportamental perante o jogo será um dos mais importantes aspectos a
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se documentar. Salvaguardada essa performance para reapresentação futura por
meio dos instrumentos museográficos adequados, o museu estará cumprindo com a
função de revisitação de dinâmicas pregressas como forma de entendimento dos
modos de vida natos da era tecnológica. Na salvaguarda do sistema operacional
que corresponde ao jogo em si, a efemeridade nata da era tecnológica pressionará
por uma orientação que consente com ações de reinterpretação e restauração a
partir da preservação das lógicas envolvidas no jogo. Aqui o que se salvaguarda não
é o jogo tal qual originalmente foi produzido, mas, sim, na preservação das
dinâmicas e das mensagens contidas no mesmo.
O processo de musealização dos games só é possível porque o museu,
enquanto aparelho sociocultural reivindicou esses artefatos como passíveis de
ingresso na esfera dos objetos patrimoniais da cultura. A partir de sua presença no
museu, vários pensamentos museológicos irão conduzir a sua musealização ao
longo do tempo.
Chagas (2008) extraiu da elaboração de Peter Van Mensch quatro principais
pensamentos museológicos: positivista: estudo de finalidade e organização dos
museus; funcionalista: estudo da implementação e integração das atividades dos
museus com vistas à preservação e uso da herança cultural e natural;
fenomenológica: estudo dos objetos museológicos (cultura material) e de
musealidade  informação contida nos objetos museológicos e seu processo de
emissão; sociológica: estudo de uma relação específica entre homem e realidade.
Aplicar esses pensamentos aos games do MoMA precipita o reajuste do museu
como ser de posse e guarda para um ser de experiência, compartilhamento e
acesso.
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4.2 YOUTUBE PLAY DO GUGGENHEIM (Guggenheim, EUA)

Com a cibercultura, os fluxos de informação se atravessam em um fenômeno
multiplataforma gerado através de meios de comunicação diversos. Isso leva os
autores da área a conceber categorias abstratas como “hibridismo” e “liquidez” como
algo plausível de aplicabilidade nesse contexto de diversidade midiática. Esse tipo
de teorização, típica dos estudos pósmodernos, emerge da presença maciça de
dispositivos tecnológicos de comunicação em quase todas as cidades, conformando
uma sociedade mediada não só pelos meios de comunicação clássicos, mas, agora,
pelos dispositivos e seus aplicativos. Com efeito, as mensagens acabam sofrendo
transformações para se ajustarem aos veículos de comunicação, e, por seu turno,
os veículos de comunicação se hibridizam para fluírem as informações que por elas
trafegam. Esse cenário interfere profundamente nas práticas museais, bem como
em sua ontologia.
Ocorre

que,

o

museu enquanto aparelho social e cultural sofreu

transformações profundas ao longo das últimas quatro décadas, como forma de
dialogar com a cibercultura e as tecnologias da contemporaneidade. Essas
transformações estão localizadas na passagem da ideia de museu com local de
guarda e posse, para o a ideia de museu como espaço (não apenas físico) de
compartilhamento, experiência e acesso. Sob o prisma de uma ontologia reajustada
pelo novo paradigma tecnológico, o museu pode cumprir diversos papéis e receber
diversos tipos de objetos, informações, podendo simular seus ambientes físicos,
através de ambientes virtuais disponibilizados na internet, por meio de websites e
produtos audiovisuais que estejam disponíveis em todo o “território cibernético”.
Como os artefatos tecnológicos digitais já fazem parte da história da
humanidade de maneira irremediável, um novo “problema” surge na calçada dos
museus, qual seja, a musealização de obras de arte de base tecnológica. Para
discutir esse “problema”, a seguir, vamos abordar um caso concreto. Em 2010, o
Guggenheim Museum, de Nova Iorque, colocou em prática o projeto Youtube Play,
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em parceria com o Youtube, a HP e a Intel. Os discos sobrepostos e flutuantes de
concreto, projetados pelo arquiteto Frank Lloyd Wright, receberiam um incremento
tecnológico contundente que estimulou uma produção artística voltada para o
audiovisual. Intitulado de Youtube Play, o projeto fez chamada pública através de
edital, para que artistas realizassem produções audiovisuais com vistas ao
julgamento de uma equipe curatorial. O júri escolheu os 25 melhores e os expôs na
fachada e no interior do museu. A ideia de projetar as obras no prédio do
Guggenheim Museum suga para a discussão da arte os temas da arquitetura de
museus e da paisagem urbana.
Existe uma trama complexa entre a mídia “museu” e a mídia “digital” que
convoca o olhar analítico do pesquisador para a reflexão acerca da possibilidade da
determinação de patrimônios digitais. E logo uma interrogação surge: é possível que
a obra “Auspice”, de Bryce Kretschmann, uma das 25 obras relacionadas pelo
projeto YouTube Play, atingir o posto de patrimônio cultural? Partimos da certeza de
que esse projeto promove atravessamentos midiáticos que balançam as estruturas
teóricas do museu tradicional da maneira como o conhecíamos até então.
O Guggenheim de Nova Iorque se apresenta ao público externo de maneira
vibrante e impactante por conta de uma arquitetura arrojada. Essa situação eleva,
não só o Guggenheim, mas todos os exemplares de museus que investem na
formatação de prédios de imponência estética perante a paisagem visual urbana, à
categoria de arquitetura como obra de arte por si só. Essa característica artística
dos museus modernos revela a falta de neutralidade dessas edificações, o que faz
da expressão arquitetônica mais um elemento presente no jogo interativo entre
público e museu. Não obstante ao rigor de mostrar prioritariamente objetos, as
edificações modernas dos museus são elementos que “falam”, emitem mensagens,
atingem a natureza sensível dos transeuntes que o visualizam no corpo da cidade.
Com isso, a interferência que os museus modernos tiveram nas paisagens
urbanas, ampliou sua capacidade de cativar os públicos para conversar através de
um diálogo feito via composição arquitetônica. Sua missão era de interferir nas
paisagens culturais das grandes cidades que no início do século XX, viam uma
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explosão urbanística pressionadas pelo crescimento da frota de carros, a explosão
populacional desenfreada. Desta maneira os museus modernos buscavam
massificar seus públicos para ampliar a sua capacidade de consumo enquanto um
capital cultural.
Se, o Guggenheim de Nova Iorque já era uma das grandes expressões
arquitetônicas do século XX, época de primazia do material, das máquinas e das
pessoas (ver epígrafe desta tese), agora, a partir de projetos como o YouTube Play,
onde a tecnologia incorporase ao museu de maneira generalista, esta instituição
concorre para se destacar, igualmente no século XXI, onde vemos a primazia do
relacionamento entre mídias, dados, e pessoas (ver, novamente, a epígrafe desta
tese). A seguir, podemos visualizar duas figuras retratando a fachada do
Guggenheim de Nova Iorque.

Figura 39: Fachada do Guggenheim Museum, EUA. Sem projeções (esq.); Com projeções (dir.)
Fonte: www.culturalatina.at/  www.guggenheim.org/youtubeplay

Primeiramente, podemos notar que as duas figuras apresentadas têm o
mesmo enquadramento, o que facilita qualquer comparação ou analogia.
Justapostas, o Guggenheim “natural” e sua versão tecnologizada, compreendem
uma passagem do tempo, a transição de uma era eminentemente material, para
outra de trânsitos entre materialidade e digitalidade. Uma figura é moderna, a outra
pósmoderna, a primeira não tem cor, para destacar suas formas que mais parecem
enormes discos de concreto sobrepostos e flutuantes, a segunda, estoura e
saturase em cores representando a sequencialidade dos artefatos visuais digitais
em movimento.
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A projeção das obras, reunidas, formam uma única obra, que por sua vez,
pintadas digitalmente nas paredes externas do prédio, formatam outra versão,
mesmo que temporária, da obra de arte arquitetônica que é o Guggenheim,
devidamente consagrada na história da arte e da arquitetura, e agora, quem sabe,
na história da tecnologia.
Produções audiovisuais são artefatos que contém imagens e sons tramados
sobre um chassi. No caso dos vídeos digitais, sua composição é binária, ou seja,
zeros e uns (0 e 1). A patrimonialização de artefatos audiovisuais consiste em
etapas de musealização, que, aplicadas aos objetos, confere legitimidade aos
mesmos enquanto itens representativos de um espírito de época, um estilo de
narrativa específica que marcou um tempo ou um fato, por ter sido produzido ou por
terem retratado alguém de grande estima social, artística ou intelectual. Ou, ainda,
por terem sido produzidos com tecnologias já abandonadas, ou por terem formatado
algo com singularidades estéticas das mais variadas. Temos que ter calma e não
sofrer com a possível angústia da pressa em determinar algo como patrimônio
cultural. Nem tudo que circula em museus vai resultar em legado ou herança
artística, patrimonial, ou histórica para a humanidade, um país, uma comunidade, ou
para uma tribo.
Li e ouvi Arlindo Machado, Milton Sogabe e Gilbertto Prado, defenderem que,
no contexto da arte tecnológica existe uma força estética nas produções que
utilizam a tecnologia de maneira contrária ao seu projeto industrial inicial. Nam June
Paik deixou manchas roxas na tela do televisor de tubo, concebendo uma
característica estética para um “ruído” comunicacional. Faço essa abordagem
porque, no contexto das tecnologias, gostaria de deixar bastante claro o quanto
estas características estéticas oriundas dos “ruídos” das tecnologias, são salutares
para lançar poesia sobre o mundo tecnológico. Em um dos 25 audiovisuais do
Youtube Play, observamos esse ruído vertendo poesia.
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Figura 40: Obra: “Auspice” (Autor: Bryce Kretschmann, 2010)
Fonte: www.guggenheim.org/youtubeplay

Guertin (2012, p. 138), considera que “Auspice” foi um dos vencedores mais
surpreendentes da seleção de Youtube Play, por demonstrar o quanto deslumbrante
pode ser o “sampling”

de imagens e sons, usando as inovações tecnológicas.

Kretschmann concebeu “Auspice” a partir de cortes do programa jornalístico CNN
News, sobrepondo as imagens e interferindo no tempo do audiovisual, atrasandoos
para que soassem como um coro medieval. Vemos aqui uma intervenção que gera
um ruído que concorre à mensagem poética tecnológica, bem como Machado,
Prado e Sogabe lembraram.
Agora, para os fins de nossa discussão, caberá a pergunta: o ruído colocado
como elemento estético na obra de Bryce Kretschmann, terá o mesmo sucesso
patrimonial que teve a interferência magnética que gerou as manchas roxas nos
televisores de tubo de Nam June Paik por ocasião da obra “TV Magnet”? A obra de
Paik integrou a exibição conhecida por "Exposition of MusicElectronic Television".
Nela, o artista espalhou aparelhos televisores no ambiente expositivo e
estrategicamente colocou ímãs para alterar e distorcer as imagens dos tubos de TV.
Foi a partir da inventividade de Paik em utilizar um recurso tecnológico junto a um
recurso analógico, que nasceu a videoarte, como pontuam vários pesquisadores.
Aqui, temos um elemento midiático (TV) imbricado a um elemento analógico (imã).
“Auspice”, de Bryce Kretschmann, terá a mesma consagração que teve “TV Magnet”
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de Nam June Paik? Fizemos esta comparação como forma de, por analogia,
prospectar sobre a patrimonialização das mídias e das obras de arte tecnológicas.
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4.3 PATRIMÔNIOS CULTURAIS DIGITALIZADOS
(Ars Electronica, Áustria)

Nosso objetivo, nesse tópico, é apresentar um estudo de caso dirigido ao
Projeto “MasterWorks”, desenvolvido em 2018 pelo Ars Electronica, através do
VRLab  Laboratório de Realidade Virtual da instituição em parceria com a CyArk,
entidade sem fins lucrativos que atua desde 2003, com a missão de registrar,
arquivar e compartilhar digitalmente a herança cultural do mundo. MasterWorks,
simula, imersivamente, flutuações em 360º em quatro (4) locais de relevância
patrimonial e arqueológicas e que são considerados Patrimônio Culturais da
Humanidade. São eles: 1. misteriosos penhascos da Mesa Verde (Colorado, EUA);
2. túneis subterrâneos de templo Chavin de Huantar (Peru); 3. antiga capital
Ayutthaya (Tailândia); 4. monumentais esculturas de pedra de MT Rushmore (EUA).
A partir da descrição do projeto, colocamos em jogo a questão da relação do
ambiente físico dos sítios arqueológicos e a dimensão tecnológica que os mesmos
alcançam com base na digitalização destes patrimônios culturais. Nisso, conceituar
as ações patrimoniais e sua relação com o Fato Museal e com pensamentos
museológicos lançaram problematizações sobre os acontecimentos abordados.
O Ars Electronica Center é uma instituição cultural situada na cidade de Linz
na Áustria que trabalha fortemente as tecnologias digitais. Stocker (2014, p. 43) nos
informa que os arquivos físicos e online da instituição contêm material que remonta
o ano de 1979. São “fitas de vídeo muito antigas e slides da década de 1970, todo o
tipo de material que foi se acumulando ao longo de mais de trinta anos”. Mas foi a
partir de 2005 que o Ars Electronica começou a trabalhar com a Linz Art University
por conta de uma bolsa de pesquisa que fora disponibilizada objetivando um
trabalho de como organizar o seu arquivo. Com a conclusão do novo Ars Electronica
Center em 2009, foi destinado um espaço específico para o armazenamento e a
digitalização de arquivos. Em 2014 a instituição tinha 130 mil acessos, capacidade
de armazenamento de 60 “terabytes” e mais de 650 mil arquivos vinculados. “O
número de projetos de arte documentados em nosso arquivo é de 50 mil, visto que
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não estamos colecionando arte. A principal base dessa documentação é o Prix Ars
Electronica” (STOCKER, 2014, p. 43).
O Ars Electronica transformou a paisagem da cidade de Linz e representou
uma significativa intervenção urbana tecnológica. Em 2013, o projeto “Puzzle
Facade”, transformou o prédio do Ars Electronica em um cubo mágico. Criado por
Javier Lloret, a instalação permitia que o público interagisse com o prédio através de
um cubo mágico. A sua superfície de vidro transparente e um sistema de luzes
articuladas em todo o prédio, proporcionam performances luminotécnicas de grande
impacto, transformando a arquitetura do edifício em um instrumento de emissão de
mensagens. O prédio pulsa na noite de Linz.
Ao visitar o Ars Electronica, em outubro de 2017, de pronto, fui encaminhado
ao auditório onde estava ocorrendo uma aula de medicina. Com a atenção dividida
entre uma projeção em alta resolução e a performance pedagógica do professor,
que explicava e coordenava a projeção, os alunos observavam com curiosidade as
imagens moventes e tridimensionais da anatomia de um corpo humano. Logo me
perguntei se aquilo tinha algo a ver com a missão museal que tinha me proposto.
O fato do Ars Electronica não levar o nome de “museu”, pois é um Centro de
Arte e Mídia, já lançava um desafio em minha pesquisa. Contudo, depois de ter
transitado pelas suas dependências por algum tempo, visualizando exposições e
experienciando o ambiente em sua variedade de expografias, navegando em seu
website, visualizando vídeos e materiais acadêmicos sobre a instituição, posso dizer
que, indiferente de sua nomenclatura, ele cumpre com funções museais. E como
nossa intenção, nesta tese, é o de encontrar ações museais e patrimoniais na
relação dos museus, em seus objetos e temas, e nas tecnologias utilizadas por eles,
selecionamos um caso que está neste contexto.
O Deep Space 8k é outro projeto de grande impacto tecnológico que merece
menção aqui. A sala se constitui em um espaço de imersão tridimensional onde o
público pode ter acesso a diversas ambientações 3D, através de óculos. Deep
Space 8k utiliza o sistema de rastreamento a laser Pharus desenvolvido por Otto
Naderer, funcionário do FutureLab do Ars Electronica. O Pharus foi desenvolvido a
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partir da dissertação de mestrado de Naderer junto a Johannes Kepler University
(Áustria). Deep Space 8k contém seis sensores a laser instalados no tornozelo para
detectar as posições do público e seus movimentos no espaço. A partir disso o
público pode “falar” com as mãos e pernas (STOCKER, online). A captação
simultânea dos dados do público em combinação com o controle inteligente torna
possível o registro de até 30 pessoas no espaço. O “DeepSpace 8k”, apresenta uma
experiência imersiva coletiva que revela a capacidade de encantamento das
tecnológicas em museus.
No âmbito das ações realizadas entorno dos Patrimônios Culturais da
Humanidade e os usos de VR, um bom exemplo é o do caso em tela. Antes, vamos
entender basicamente do que se trata: VR é a sigla em inglês para Realidade
Virtual. Através dos óculos de VR, são simulados processos imersivos em realidade
tridimensional. Ambientes imersivos compreendem uma realidade digital em terceira
dimensão. As questões ambientais envolvendo a relação do sujeito com o objeto
são profundamente afetadas pela inovação desses ambientes.

Figura 41: Projeto “MasterWorks”, Ars Electronica. Ambiente Virtual (esq.), Usuário c/ óculo VR (dir.)
Fonte: CyArk apud Ars Electronica Website; YouTube

Na figura anterior, podemos ver, à esquerda, um print de tela da navegação
em VR, e, à direita, uma imagem que retrata o sujeito que veste os óculos VR, e a
imagem que simula o ambiente “visitado”.
Elizabeth Lee, vicepresidente da CyArk, revela aspectos da função
patrimonial que o projeto cumpre. Dando um exemplo, ela explica que, em 2011,
houve uma grande inundação em Ayutthaya, antiga capital da Tailândia, o que

304

interferiu no sítio. “Há um afundamento no local e não há um bom registro de base
antes do dilúvio para saber quanto esse monumento estava inclinado antes e
quanto o impacto realmente impactou o local” (LEE apud ARS ELECTRONICA,
online, tradução livre), explica Lee. A partir da ação da natureza, que causou
interferência no patrimônio cultural, a governança do local solicitou ao CyArk ajuda
para documentar o mesmo.
Assim, foram realizados registros da área com scanners (laserscans) e outras
maneiras de coleta de imagens que geraram modelos em 3D, o que foi a base para
a realização do projeto de VR. Já para o pessoal da conservação patrimonial de
arquitetura, foram produzidos desenhos e outros registros para o monitoramento da
área. “O conjunto de dados está sendo usado pelo departamento de belas artes da
Tailândia para tomar decisões sobre o sítio, e, ao mesmo tempo, quando você está
na experiência de RV, pode ouvir membros do departamento de belas artes falando
sobre o site, sua importância e alguns dos desafios que enfrenta” (LEE apud ARS
ELECTRONICA, online, tradução livre).
Com a missão de digitalizar patrimônios edificados em zonas de conflito, o
projeto The Million Image Database: “preserving the past, protecting the future”,
vinculado ao The Institute for Digital Archaeology (United Kingdom), desenvolve
desde 2015, projetos de digitalização em 3D e posterior construção de ambientes
em VR. Com o uso de fotogrametria para capturar e modelar edifícios reais, o
projeto registra digitalmente edificações e sítios que são patrimônio cultural
tombados, visando oferecer percursos virtuais.
Com esta ação, The Million Imagem Database, faz preservar digitalmente
estruturas patrimoniais que estão ameaçadas, pois estão localizadas em regiões de
conflito como a Síria e Iraque, por exemplo. Por esta razão que o Projeto
MasterWorks é um caso patrimonial que está no prisma do lançamento de olhares
museológicos reflexivos.
A seleção do MasterWorks dentro dos casos a serem analisados, nos conduz
a problematizar suas ações em relação ao escopo da museologia no que se refere a
presença de um pensamento museológico, e, a identificação de como o Fato Museal
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pode ser lido neste caso. Aqui, escolhemos apenas um dos quatro sítios
escaneados para fazermos uma análise, qual seja, o sítio das ruínas da antiga
capital Ayutthaya (Tailândia).
Parece claro a presença de um pensamento museológico na ação de
escanear o sítio da cidade inundada de Ayutthaya. Essa ação se enquadra em
processos de documentação digital acerca do patrimônio cultural e expressa uma
visão funcionalista ao propiciar a preservação de visualidade que correspondem a
preservação documental da herança cultural, haja vista que as ruínas da antiga
capital Ayutthaya (Tailândia) são Patrimônio Cultural da Humanidade.
O Fato Museal, enquanto uma figura teórica onde ocorre a interação do
homem com um objeto em um cenário qualquer, se aplica ao caso em tela da
seguinte forma: o homem é intermediado pela VR (realidade virtual) que insere o
sujeito em um ambiente simulado, onde, também, o sujeito se torna um elemento
que interage por simulação com as ruínas de Ayutthaya. Por seu turno, o objeto do
Fato Museal está de maneira digital nas visualidades escaneadas. Aqui, objeto e
ambiente estão fundidos na interface que promove a simulação graças aos arquivos
digitalizados e reconstruídos.
MasterWorks revela o quão importante ações de escaneamento de sítios
arqueológicos, bem como sua divulgação aos públicos, leva adiante a salvaguarda
dos patrimônios culturais gerando experiências distintas da relação direta de um
sujeito com o sítio físico, conferindo adições sensíveis tecnológicas ao que é
escaneado e comunicado. A simulação de imersão dá aos públicos a capacidade de
alcance que as imagens bidimensionais não têm. Transportando o usuário para um
cenário em VR que é construído especificamente para quem “veste” os óculos de
VR, o Fato Museal se revela por intermédio da tecnologia digital. O sujeito interage
com um objeto digital que está acoplado nas imagens em 3d.
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4.4 PATRIMONIALIZAÇÃO DE VIDEOARTE (ZKM, Alemanha)

No contexto da relação das tecnologias com os museus, temos a utilização
de ferramentas das mais variadas na mediação entre público e obra, o seu uso
enquanto subsídio informacional que ganha o museu de forma geral e um uso da
ordem da artisticidade que utiliza a linguagem tecnológica para fins estéticos criando
uma nova camada sensível no corpo do museu. Por seu turno, os museus, fiéis
depositários de parte da narrativa da cultura, cuidam de salvaguardar e comunicar
aquilo que julgase ser o legado de uma época, de um estilo, de algo que tenha sido
singular ou que tenha tido uma importância sociocultural de exclusividade ou
raridade, ou ainda que esteja em vias de extinção.
No âmbito dos acervos museais, a tipicidade artística guarda espaço
consagrado, que foi construído ao longo da história. A partir da década de 1960, a
arte mídia, ou arte tecnológica, desponta como uma modalidade inovadora, e por
este fato, traz consigo novos desafios para o campo da museologia, que atua na sua
patrimonialização com a guarda e permanência dos artefatos ao longo do curso do
tempo. Na construção da narrativa histórica, um dissenso em relação à ideia de
nascimento da arte tecnológica é identificada por Arlindo Machado (2007). Uma das
percepções é a de que os recursos de televisão teriam sido o substrato inaugural da
artemídia, sendo a obra Magnet TV, de Nam June Paik (1965), a referência
primordial. Aceitando ou não essa premissa, o mais importante é refletir sobre as
ações de patrimonialização que incidem sobre obras de arte audiovisuais e os tratos
que a museologia propõe, impõe e reflete em relação a estas obras. Por se tratar de
acervos de uma tipicidade distinta dos acervos de arte tradicional como a pintura, a
gravura, a escultura e outras, a singularidade da videoarte merece destaque por que
exigiu da museologia a aplicação de seu arcabouço conceitual e técnico sobre um
novo tipo de artefato, e por esta razão, precipitou novos tratamentos técnicos, e, por
conseguinte, a negociação dos conceitos tradicionais da museologia.
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Selecionamos a obra Magnet TV, de Paik, por ser a pioneira no uso de
ferramentas midiáticas para fins estéticos. Atualmente, ela está sob a guarda do
ZKM  Zentrum für Kunst und Medien (Centro de Arte e Mídia), instituição cultural
situada na cidade de Karlsruhe, na Alemanha, que trabalha com produção e
pesquisa, documentação, exposições e eventos a partir do uso de tecnologias
digitais. O ZKM se destaca mundialmente, entre outras questões, por ser a
instituição mantenedora da obra “TV Magnet”, de Nam June Paik. A própria guarda
da obra em questão, feita por uma instituição ligada as estéticas digitais, revela o
quão importante é a videoarte para o campo geral da arte tecnológica, justificando
nossa propositura de objeto de análise. O tratamento museológico em relação a
uma obra que introduziu nova materialidade e imaterialidade no campo artístico
pressiona sobre a museologia uma adaptação para o cumprimento de sua missão
histórica.
No contexto da obra de Paik, a televisão deve ser concebida, não mais como
um recurso de mera comunicação, mas também como um recurso estético presente
na obra “Magnet TV”. Por ocasião de "Exposition of MusicElectronic Television",
Paik distribuiu aparelhos televisores por todo o ambiente expositivo e utilizou ímãs
para alterar ou distorcer as imagens dos tubos dos aparelhos através do
magnetismo estabelecido entre o tudo da TV e o imã. Transformou o ruído gerado
pelos ímãs em linguagem artística na contramão dos usos industriais para os quais
a televisão fora criada. Ao reverter a economia da televisão para fins poéticos, Paik
revelou que poderia existir artisticidade nas mídias que tinham sido destinadas em
seu nascedouro à exclusividade do expediente dos meios de comunicação de
massa, ou seja, apenas comunicar de maneira informativa.
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Figura 42: Obra “Magnet TV” (Nam June Paik, 1965)
Fonte: http://www.medienkunstnetz.de/works/magnettv/

No contexto da arte tecnológica de uma maneira geral, uma das estratégias
aplicada pelos artistas ao longo da história tem sido o de criar fissuras e quebrar
com o protocolo industrial das mesmas. Paik fez isso de maneira categórica no caso
de Magnet TV, lançado ao mundo uma expressão inovadora que concorre ao ponto
de uma das mais singulares produções da arqueologia das mídias. Uma “estética do
ruído” nas tecnologias industriais de comunicação é evidenciada em obras como
esta, na aplicação de poética sobre os produtos técnicos e tecnológicos não
artísticos. A videoarte posicionavase como revolucionária dos produtos audiovisuais
ancorada na “dialética dissidente” proposta por Marcel Duchamp, contrapondo a
arte tradicional, o que não estava nas expectativas da televisão enquanto produto
industrial de massificação (RODRIGUES, 2017, p. 55). A arte das décadas de 1960
e 70 que já tinham sido modificadas pelo advento das instalações, das
performances e dos happenings ganham a adição de expressões em videoarte,
incrementando ainda mais este complexo território sociocultural.
No escopo da discussão sobre a patrimonialização da videoarte, vemos duas
grandes questões: primeiro a patrimonialização da videoarte que se dá a partir da

309

primeira obra deste tipo, que é a Magnet TV; segundo, a carreira museal
(KOPYTOFF, 1986) da própria obra Magnet TV no curso de sua patrimonialização
realizada pelo ZKM e pelos processos extrainstitucionais pela qual a obra percorre.
A recepção da videoarte pelos públicos por si só já revela uma mudança de
seu paradigma. Aqui, algo presente na audiência televisiva migra para a audiência
da arte, replicando para a audiência museal a novidade do movimento na obra que
entretece processos de recepção oriundos de diferentes orientações em uma
mistura que costura dois tipos de sensibilidades: uma informacional e outra da
ordem da poética. Assim, vemos que a relação do sujeito com o objeto em um
cenário, ao modificar o objeto como era conhecido até então, transporta para o
público uma participação mais “movente” (SANTAELLA, 2004), que amplia o raio de
interação com a obra e reorienta o estatuto do sujeito, que permanece tão
contemplativo quanto era com as obras tradicionais mas que engendra uma
participação mais ativa nos processos de recepção. Neste caso o cenário também
muda, por consequência da grande mudança material da obra e sua ocupação do
espaço de afetação do público.
Em uma primeira aproximação podemos reconstituir descritivamente a
exposição e confrontála com a formatação da sua narração por intermédio do
museu enquanto cenário. Nisso, o Fato Museal (GUARNIERI, 1981), que
abordamos no primeiro e segundo capítulo desta tese, funciona como filtro examinal
que nos dá as chaves para decifrar a obra pelos termos da museologia, visando seu
tratamento museológico no decorrer da sua cadeia operatória. O cenário e os
processos de recepção por parte dos públicos se modifica à medida que a obra se
transforma. Desta maneira, a obra induz a mudança no cenário e na recepção, pois
é por intermédio dela que é operada a grande mudança no contexto do Fato
Museal. A partir disso podemos elencar elementos museológicos que participam da
economia da obra no percurso de sua carreira museal.
Para todo o estilo, movimento, tipo de arte, a ideia de um mito original
contribui para a sua formação, permanência e ingresso na história da arte. Um
artista como gênio, uma técnica como recurso original e singular, um tempo histórico
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que lhe cabe, são os elementos que constam do axioma consagrado da
patrimonialização da arte. A autorização de patrimonialização parte de espaços de
validação do que é e do que não é arte para acessar uma carreira museal que serve
de referência a cultura. A Televisão foi um fenômeno de grande impacto nas
sociedades modernas e cumpre uma função de extraordinário impacto na vida das
sociedades. A utilização da TV como recurso artístico é beneficiada pela vibração de
um tempo, a temporalidade da TV. Se os sujeitos são produtos oriundos dos
elementos materiais e imateriais da cultura, podemos dizer que Magnet TV está em
sintonia com um dos elementos da dinâmica da vida que é marcada a partir da
popularização da TV e vai até a contemporaneidade. Santaella (2004), como vimos,
no segundo capítulo desta tese, acusa a existência de um “leitor movente”, fruto da
introdução dos meios de comunicação de massa na sociedade, que contribuem
para as convergências entorno da TV.
Outrossim, a experiência gerada por esta obra pode ser qualificada como
uma “experiência singular” (DEWEY, 2010), noção que trabalhamos no primeiro
capítulo desta tese. A experiência do sujeito em relação à televisão e ao cinema,
prepararam o terreno para a possibilidade de assentamento de poética sobre a TV,
substância fundamental para a realização de Magnet TV. Contudo, a simples
colocação de um televisor em um museu, que por si só já é uma documentação
importante, não corresponde a uma fruição oriunda de uma experiência artística
singular estimulada pelo artista. Assim, a salvaguarda da obra em questão passa
por documentar os elementos técnicos e tecnológicos que compõem a artisticidade
da obra, que surpreendeu por ser uma novidade para a época (1965).
Assim, o museu enquanto mantenedor da obra Magnet TV, documenta os
aspectos de uma nova materialidade (Televisor e imã) que não pode ser apartada
dos elementos eletromagnéticos envolvidos entre as duas materialidades. Com isso,
a salvaguarda da obra não pode estar focada apenas nos materiais, mas, a partir de
então, nas reconstituições que são da ordem do tecnológico, de orientação
tecnológica.
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4.5 PROJETANDO A POESIA DE CORA (Casa de Cora, Brasil)

Palavras que correm pelas paredes da sala de escrever como se pulassem
da antiga máquina de datilografar para a parede envelhecida do cômodo com “a
certeza tranquila ao teu esforço”; água da bica que percorre o lastro de madeira
marcado pela passagem do tempo, carregando consigo as forças e as qualidades
“puras de ignorância”; “versos” que se misturam ao vapor que sai da panela de
barro, tocada pelas labaredas do fogão caipira. Esta é uma descrição da
tecnologização aplicada a partir de projeções em datashow feitas no Museu Casa de
Cora Coralina no ano de 2017, projeto elaborado e executado pelo MediaLab da
Universidade Federal de Goiás, que se destacou em âmbito nacional por
protagonizar a “tecnologização” da Casa de Cora.
Dentre as diversas características do Museu Casa de Cora Coralina, temos a
presença da literatura que fez de Cora uma figura conhecida nacionalmente. No
Museu Casa, essa presença está principalmente na sala onde Cora Coralina
escrevia seus versos em uma máquina de escrever. Os demais cômodos da casa
lembram qualquer casa de alguém com uma situação financeira estável morando no
interior do país. Ou seja, a casa em si pouco lembra a casa de uma escritora, a não
ser pela presença do artefato técnico da máquina de escrever. Isso faz com que os
públicos, ao experienciar a casa através da visitação recupera a poesia de Cora e
as informações entorno da poetisa, como informações anteriores. O projeto de
tecnologização da Casa de Cora promoveu a exposição mais declarada da poesia
de Cora através de trechos de texto que são projetados em vários cômodos da
casa. Não é mais somente a máquina de escrever e a mesa que lhe sustenta, os
elementos materiais de vínculo com a poesia de Cora.
A tecnologia proporcionou novas formas de acesso à poesia de uma maneira
geral. Com a internet, tornouse comum a divulgação de poesias através de blogs,
websites dedicados ao tema e através das redes sociais. A facilidade de publicar um
texto faz com que os usuários tenham um fácil acesso ao mundo da poesia e, por
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seu turno, os poetas têm maior facilidade em publicar e fazer circular suas
produções efetivando distintas estratégias para a divulgação de suas poesias e até
novas formas de estruturar um texto. A era da tecnologia apresenta ferramentas que
ampliam o leque de possibilidades da poesia alterando as maneiras de produzir e
recepcionar conteúdos e isso vai dialogar intimamente com a reorientação
ontológica do museu contemporâneo.
Hoje, a concepção de design de experiência de público concorre por alinhar
as ações museográficas tendo como referencial primordial os sujeitos da audiência.
A experiência realizada pelos públicos dá as chaves para o uso de metodologias
que resultem em uma exposição adaptada ergonomicamente no sentido cognitivo e
corpóreo, exceto naquelas situações em que o erro e o ruído são utilizados como
linguagem. Logo, as expografias museológicas partem do comportamento físico,
perceptivo e cognitivo dos públicos para a efetivação da interação entre a sociedade
e o patrimônio cultural incluso nos museus. Essa orientação ao público constitui um
regime estético que se relaciona com a premissa do “regime estético das artes”
defendido por Jacques Ranciére, definição que emerge de um modo de ser sensível
que os museus têm consigo e acomodase em processos de recepção exercidos
pelos públicos.
Abordamos o caso da tecnologização da Casa de Cora, por acreditarmos que
esse seja um bom exemplo de como um “museu casa” ampliou sua apresentação
aos públicos com a adição de ferramentas tecnológicas que ampliam e modificam os
processos de recepção e fruição dos museus. A partir da noção de estética museal
tecnológica, lançamos um olhar sobre as práticas museais que podem ser
consideradas no projeto de tecnologização da Casa de Cora. Vale mencionar que,
antes do projeto em questão, a Casa de Cora incrementou sua divulgação na
internet com ação que disponibilizou um tour virtual através do website do
EraVirtual. Lá, os visitantes virtuais podem conhecer o entorno e as peças da cada
através de visualização em 360º, bem como escutar a voz de Cora.
A Casa de Cora Coralina é um “museu casa” brasileiro, localizado na cidade
histórica de Goiás, no estado de Goiás. Em funcionamento desde 1989, o museu é
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tematizado pela história da poetisa Cora Coralina, ícone incontestável para a Cidade
Goiás, primeira capital estadual bem como para o Estado de Goiás, tendo também
ressonância no país inteiro.

“A Casa de Cora está intrinsecamente ligada a sua poesia, a
sua memória, a sua história e a sua atuação na antiga Capital,
tanto que se tornou o seu símbolo maior e serviu como
principal ferramenta de propaganda quando da candidatura da
Cidade de Goiás, ao título de Patrimônio da Humanidade,
conforme analisou a historiadora Andréa Delgado (2003)”
(SOUZA, 2015, p. 192).

Em 2016, em uma parceria com o MediaLab da Universidade Federal de
Goiás, foi realizado projeto de intervenções midiáticas nos cinco cômodos da casa
museu:

1.

sala

de

espera;

2.

cozinha;

3.

bica

d'água;

4.

sala

de

escrita/documentação; 5. sala de saída. Vejamos na figura seguir, a planta baixa da
Casa de Cora Coralina.

Figura 43: Planta baixa conceitual da Casa de Cora
Fonte: Pablo Fabião Lisboa [desenho nosso]

O

projeto

expográfico

teve

como objetivo implementar ferramentas

tecnológicas a fim de estabelecer interatividade dos públicos com os conteúdos e
temas do Museu Casa de Cora Coralina. Selecionamos três ações expográficas
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tecnológicas que exemplificam nossa abordagem. As ações consistem de três
projeções em superfícies distintas: parede, água e fumaça, que colocam em
movimento trechos dos textos da poesia de Cora. A seguir, podemos visualizar duas
destas projeções.

Figura 44: Projeções na Casa de Cora: Fogão (esq.); Bica d'água (dir.)
Fonte: www.g1.com

Na ação de tecnologizar os cômodos da Casa de Cora, a poesia foi
espalhada pela casa a partir de projeções com os textos da poetisa. Na figura
anterior, podemos ver dois espaços da casa que receberam esse tratamento. A
água e o vapor tornamse condutores dos textos, como um método pouco
convencional, mas que promove a ampliação da visualização de poesia
propriamente dita, na casa.
De todas as projeções do projeto, a que ocorre na sala de escrita nos parece
ter uma relevância um pouco maior se comparado às outras peças da casa. A
máquina de escrever é um artefato tecnológico que representa o espírito de uma
época, sendo um símbolo da poesia que fora criada em um determinado período de
tempo. Ser escritor, poeta ou não, era escrever em papel ou usar o método da
datilografia por meio de máquina de escrever. A congruência de elementos na sala
de escrita confere ao espaço a caracterização típica de instalações artísticas,
sentenciando que a poesia de Cora é preservada através de releituras expositivas
de seus textos. Aqui, o essencial não é a apenas a preservação do texto como ele
fora escrito, mas, também, sua reapresentação por meio de estratégias distintas
como podemos observar na imagem a seguir.
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Figura 45: Projeção de palavras na sala de escrita  Casa de Cora
Fonte: Website Viagem em Pauta (Foto  Eduardo Verssoni)

Os dispositivos expográficos digitais serviram para intensificar a evocação da
atividade de Cora Coralina no trabalho que a poetisa realizava diariamente. Desta
forma, os públicos são sensibilizados a contemplar sensorialmente e de forma
poética, projeções textuais de uma maneira jamais vista. Com o projeto de
tecnologização da Casa de Cora percebemos como que as tecnologias podem
ampliar visualmente algo que estava no âmbito da apresentação de um “estado da
arte” da época em que Cora viveu. A projeção com textos e imagens agrega
elementos a casa, que preserva pulsante a memória de Cora, mas reconfigura este
espaço de memória de maneira profunda. Notamos que, os dois projetos em tela,
contribuem de maneiras diferentes para as interações dos públicos com a poesia de
Cora.
Esta ação está dentro de um contexto maior onde recursos tecnológicos são
utilizados por museus desde a popularização de softwares e hardwares,
principalmente a partir da década de 1990, ou seja, estes recursos tecnológicos têm
sido experimentados há no mínimo 25 anos. A partir disso, prospectar sobre os
pontos de contato entre museus e tecnologias contribui para o entendimento de que
a agregação de tecnologias precipita mudanças práticas e conceituais sobre o
fenômeno museu, reorientando sua ontologia para uma condição que adquire novos
contornos, sem aniquilamento de sua condição anterior, como veremos no quinto
capítulo desta tese.
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O caso da tecnologização deste Museu Casa representa a agregação de
visualidades digitais que são instrumentos de comunicação que interferem nos
processos de recepção por parte dos públicos, mas, também, devem ser encarados
como a adição de uma nova camada de sensibilidade que engendra a estética dos
museus de uma maneira geral, reorganizando a artisticidade (BRANDI, 2004;
CHAGAS, 2009) do museu que acaba por conjugar a casa de Cora Coralina com
sua arquitetura, os móveis e objetos inclusos nela com seu design e, agora, a
tecnologia aplicada nas projeções em datashow conferindo uma nova camada da
ordem do sensível. No início da virada tecnológica ocorrida na década de 1990, a
relação humanocomputador foi instaurada na sociedade sob a égide de um papel
clássico de mediação comunicacional. Entretanto, hoje, a convergência entorno das
tecnologias e a pulverização e agregação de dispositivos e interfaces é tão profunda
que podemos perceber uma reorientação da ordem do tecnológico que interfere na
ontologia humana e, por conseguinte, na ontologia do museu, ou seja, na sua
condição existencial.
Os Museus Casas são espaços que interação com o ambiente que outrora
vivera personalidades que são de interesse memorial. No contexto museal,
preservar a “casa” de um artista é preservar parte de sua história e de sua memória
a partir da materialidade arquitetônica e objetual, objetivando preservar um acervo
complexo que funcionam como o cenário do Fato Museal (GUARNIERI, 1981) que
se renova a cada visitação de formas distintas. Contudo, as projeções que
reverberam a poesia de Cora a partir de tecnologia, adicionaram uma nova camada
sensível ao Fato Museal, modificando a condição filosófica do museu, interferindo
em sua ontologia.
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4.6 REDESCOBRIMENTOS DIGITAIS
(World of Discoveries, Portugal)

O século XIV foi um período de extremo investimento científico e tecnológico
para Portugal e Espanha, que dispunham de recursos avançados de navegação e
uma necessidade de ampliação do seu território, que os levaram a “descobrir” vários
locais habitados pelas civilizações indígenas. A era dos descobrimentos foi frutífera
para os países colonizadores que se apropriaram de territórios com grandes
riquezas naturais, que eram transformadas em riquezas mercadológicas.
Objetivando trabalhar com a permanência de uma narrativa histórica de uma
época em que Portugal era uma das grandes potências mundiais, foi instituído na
cidade do Porto, em Portugal, o World of Discoveries, que recupera os
descobrimentos dos séculos XIV e XV, com auxílio de tecnologias de performação.
Um dos itens mais lembrados são as embarcações, que são apresentadas a partir
de interfaces que apresentam animações, objetivando deixar acesa a próspera
época de outrora, de conhecimento lato por parte de todos nós.
O objetivo aqui é o de evidenciar, no World of Discoveries, os aspectos
tecnológicos que contribuem para o endossamento das narrativas expositivas, que
cumprem o papel de interface que torna sensível os objetos aos sujeitos e
viceversa. Nisso, alguns aspectos patrimoniais são colocadas à mesa, conferindo
sensibilidades patrimoniais as tecnologias de mediação.
Ao entrar no World of Discoveries, a segunda sala que o visitante percorre,
está composta por aproximadamente uma dezena de totens tecnológicos que
realizam a tarefa de apresentar as Naus e outras embarcações que serviram para
que os portugueses se deslocassem até o território dos descobrimentos, numa tácita
evocação dos descobrimentos por intermédio de comunicação tecnológica. Estes
totens contém, cada um, uma interface que transmite uma pequena performance
tecnológica das embarcações. Uma miniatura de cada embarcação divide a
exposição com monitores gráficos que apresenta uma pequena animação.
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Figura 46: World of Discoveries. Sala expositiva (esq.); Monitor gráfico (dir.)
Fonte: (Foto pelo próprio autor  Pablo Lisboa)

A duração da animação que cada monitor apresenta é de aproximadamente
15 segundos e faz uma transição da prototipagem de médio padrão, onde ficam
visíveis apenas as linhas gerais da tridimensionalidade de cada embarcação, para a
prototipagem de alto padrão, onde é apresentada a embarcação com cores,
sombras, preenchimentos, simulando a visualidade real da materialidade das
embarcações.
As práticas museais têm sido bastante diversas na tarefa de relembrar. A
tecnologia

funciona como uma complementação de memória quando da

implementação dos dispositivos tecnológicos de mediação. Utilizando a cultura
material ou os processos de subsídio de patrimônios imateriais, os museus
empenhamse em utilizar os mais adequados instrumentos para rememorar o
passado através de exercícios do presente. Toda a ferramenta utilizada para esse
exercício carrega consigo características tecnológicas.
No âmbito do World of Discoveries, notase que o dispositivo “descobrimento”
(Foucault) evoca um tempo áureo do povo português. A exposição, por sua vez,
cumprindo com sua missão museal, converge para a evocação de uma memória
vitoriosa. O orgulho nacional reverbera em todas as partes do museu.
Vimos que as tecnologias podem servir de auxílio para a propagação de
memórias sociais e patrimônios culturais, agregando camadas de sensibilidades
estéticas que são de uma nova ordem. A recuperação da percepção sobre
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elementos tangíveis como, a Caravela de Armada, que mostramos aqui, computa,
juntamente com os demais elementos recuperadas memorialmente, para o
massageamento da memória social de Portugal. Esse massageamento se constitui
em prática patrimonial interna aos museus, da ordem das estéticas museais
tecnológicas. Com isso, podemos destacar que a relação do sujeito com o objeto
recebe o incremento de tecnologias, o que recupera a memória dos descobrimentos
no

tempo presente, atualizando suas narrativas através de instrumentos

tecnológicos contemporâneos. Evidenciamse, também, práticas museais da ordem
de um positivismo, onde são evocadas as grandes vitórias, mas não são
contraditadas questões como os excessos cometidos pelos conquistadores nos
territórios conquistados e outras questões que podem ser concebidas como
negativas no contexto atual.
O museu conduz o público em uma narrativa tecnológica que remonta um
tempo em que Portugal era um expoente incontestável da era das navegações. Fica
evidente que a exposição e o próprio museu estão assentado em perspectiva de
recuperar um tempo perdido em que o país se sobressaia sobre os demais devido
ao seu poderio armamentista e tecnológico de navegação. Aqui, aliamse duas
narrativas tecnológicas: uma da era das navegações apresentadas através de
informações sobre dados técnicos das embarcações e instrumentos de localização e
outra que afeta os públicos através de interfaces interativas digitais, revigorando um
tempo passado que se apresenta com patrimônio cultural nacional de Portugal.
Conforme vimos no primeiro capítulo “o museu codificado”, os estratagemas
entorno do design de experiência de público colocam o sujeito como prioridade da
interação com os conteúdos patrimoniais, contribuindo para um entendendimento
aprofundado em relação ao ato da visitação, visando à efetivação do êxito da
missão museal. Com isso, o museu aperfeiçoa sua metodologia para melhor
conduzir o público para conclusões que estão no estatuto do museu. Parece
evidente que toda a condução que o World of Discoveries produz quer massagear a
ideia de que os descobrimentos ainda são uma fonte de revigorar uma característica
de heroísmo e patriotismo dos portugueses. Os instrumentos tecnológicos que
colocam em prática essa estratégia são os dispositivos, as interfaces e
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principalmente as convergências já existentes, mas que são ajustadas por meio da
tecnologia digital atual.
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4.7 REVELAÇÕES SOBRE CARAVAGGIO (Palazzo Reale, Itália)

Michelangelo Merisi, conhecido como Caravaggio (15711610), foi um dos
artistas de maior relevância para a história da arte. O pintor italiano deixou um
grande legado de obras de arte que tinham como tema central a Igreja, para a qual
trabalhava a partir de encomendas. No entanto, Caravaggio tinha uma maneira
distinta de compor suas narrativas visuais a contragosto de seus clientes, incluía
personagens como mendigos, prostitutas, meninos de rua e outras temáticas
polêmicas por apresentarem a realidade da maioria das pessoas e não somente
aquilo que a Igreja queria representar como um modelo ideal.
Contudo, as características técnicas e táticas na pintura de Caravaggio são
um trunfo igualmente grandioso. Fundos sempre negros ou bastante escuros,
aliados ao uso de sombra e luz que colocam quem visualiza, dentro das cenas,
corroborando para a edificação de uma obra de grande impacto, não só por conta
das representações audaciosas, mas pelas enigmáticas estratégias técnicas que
fizeram de Caravaggio um gênio reconhecido que desperta até hoje dúvidas sobre
os processos adotadas para a produção de suas obras.
Para marcar quatrocentos anos da morte de Caravaggio (10 de julho de
1610), o Pallazzo Reale de Milão (Itália), realizou, em 2018, exposição de dezoito
obras do artista apresentando algumas imagens de diagnóstico (radiograﬁa,
reﬂectograﬁa, estratigraﬁa etc.) que sugerem que o público possa “entrar” na obra
do pintor desvendando detalhes das técnicas utilizadas pelo artista. O título da
exposição: “Dentro Caravaggio”, deixa claro que estamos diante de uma tentativa de
revelar algo a respeito das técnicas executivas que o artista utilizou para a
configuração de suas obras. São as tecnologias a serviço de desvendar os
processos de um artista, que tinha em sua técnica, a chave para a produção de
obras do estilo barroco expoente e marco indelével da história da arte. A partir
dessa tentativa de “revelação” proposta pela exposição, evidenciase a presença de
pontos de conexão com a arte que só são possíveis graças à tecnologia.
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Nesse sentido e neste caso, a tecnologia foi utilizada a serviço de uma
revelação artística que se mantinha escondida do grande público. Assim como o
confeiteiro e qualquer outra artesão, esconde o seu maior patrimônio: as técnicas e
métricas utilizadas para a confecção de suas obras, o artista, igualmente, vai deixar
sob suspeita suas estratégias no intuito de gerar nos públicos certo ar enigmático,
que ao cabo faz parte da obra como um todo.
“As ferramentas da análise técnica usam todo o espectro de
radiação eletromagnética: tanto visíveis ao olho humano
(macrofoto, microfone, foto de pastagem clara), quanto
invisíveis (raios X, infravermelho e radiação ultravioleta) e
metodologias físicoquímicas. para análise de pigmentos”
(CARAVAGGIOMILANO, online)10.

A tecnologia quebra com uma lógica do sigilo e escancara aspectos
pertencentes à produção da obra. Uma espécie de documentação da potência
imaterial dos modos de produção da obra de Caravaggio está incluída na exposição.
Mas não se trata apenas de uma revelação. Aqui, a tecnologia não só amplia o
conhecimento sobre Caravaggio como um todo apresentando informações
contextuais que ampliam a relação do público com a obra, mas, também, adicionam
uma camada sensível de tecnologia que revigora a obra do artista mesmo tanto
tempo depois de sua contribuição para a arte de uma maneira geral.
O website de divulgação da exposição Dentro Caravaggio anuncia que,

“Gli strumenti delle analisi tecniche utilizzano l’intero spettro di radiazioni elettromagnetiche: sia
visibili all’occhio umano (macrofoto, microfono, foto a luce radente), sia invisibili (raggi X, radiazioni
infrarosse e ultraviolette), e metodologie di tipo chimicofisico per le analisi dei pigmenti”
(CARAVAGGIOMILANO, online)

10
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“Milão volta a homenagear o grande artista com a exposição
"Dentro Caravaggio", que apresenta pela primeira vez vinte
obras primas reunidas. Uma exposição única, não só porque
apresentará obras públicas dos principais museus italianos e
igualmente importantes museus estrangeiros, mas porque,
pela primeira vez, as telas de Caravaggio serão
acompanhadas das respectivas imagens radiográficas que
permitirão ao público seguir e descobrir, através de uso
inovador de equipamentos multimídia, a jornada do artista
desde seu pensamento inicial até a realização final do
trabalho” (CARAVAGGIOMILANO, online).
O objetivo, portanto, é o de “descobrir” como que o pintor realizou as obras a
partir de técnicas de radiografia das telas. Esse é um bom exemplo para refletirmos
sobre a contribuição que as tecnologias nos dão em termos de ampliação de
informações sobre algo, pois as técnicas empregadas na pesquisa das obras podem
dar ao visitante algumas informações sobre os processos, mas de maneira alguma,
poderá desvendar os processos mentais e a manufatura completa das obras. Nesse
ponto, a exposição está “performando” um processo de uma experiência única com
base em uma hipótese e a tornando como verdadeira. Vejamos, em frames, o vídeo
que explica o diagnóstico técnico produzido para a exposição.
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Figura 47: Frames de “Riposo durante la fuga in Egitto”
Fonte: Website da Exposição Dentro Caravaggio (20172018)

Vemos, portanto, uma exibição que efetiva uma “performação” do processo
de fabricação da obra de Caravaggio. No Frame 1 é apresentado o quadro em sua
visualidade completa; No Frame 2 são disponibilizadas informações sobre os
procedimentos adotados pelo artistas e nos demais frames, prosseguem as
informações que contribuem para a tentativa do “desvelamento” do processo do
artista.
Mencionamos o termo “tentativa de desvelamento”, pois a exposição em tela
é apenas uma possibilidade de releitura do processo técnico que Caravaggio lançou
mão na produção de suas obras. O que, de fato, é operacionalizado na exposição
“Dentro Caravaggio” é uma performação de informações que não relevam a
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experiência processual do artista, mas, sim, narram uma situação por um prisma
novo, sendo apenas um olhar dentre tantos que podem ser concomitantes. A
experiência singular (DEWEY, 2010) vivenciada por Caravaggio, conforme
abordamos no primeiro capítulo desta tese, não pode ser reconstituída. Nesse
sentido a tecnologia reveste o processo do artista fabricando uma interpretação
perfomática que gera outros sentidos entorno dos conteúdos abordados, sua obra e
seus processos. Isso serve de exemplo para conferir ao museu a qualidade de
aparelho performático, como defendemos no quinto tópico do primeiro capítulo. Não
se pode congelar ou refazer “tal e qual” uma “experiência singular” (DEWEY, 2010),
tampouco se pode “restaurar o passado através da ação regenerativa” conforme
defendeu Soares (2012, p. 192). Contudo, a exposição em tela resulta na
possibilidade de outros tipos de “experiências singular”, tratase de algo distinto
acerca de um mesmo tema. Por diagnosticarmos uma nova experiência que
acreditamos no reajuste da ontologia do museu doravante a presença das
tecnologias, mas, acima de tudo, pela efetivação de uma complexidade que permeia
os museus contemporâneos.
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4.8 MANGÁ EM MOVIMENTO (Mori Art Museum, Japão)

Em junho de 2018, o anúncio de inauguração do Mori Art Museum, no Japão,
pretendia impactar pela originalidade da proposta: “Tokyo Unveils World’s First
AllDigital Psychedelic Art Museum“, o que significou um grande apelo tecnológico,
mas que também reivindicava para si a prioridade de ser um local para a psicodelia
artística. Aliando estas duas características discursivas, desde então, passou a
realizar variadas modalidades de propostas de interação juntamente com as
tradicionais exposições que ocorrem em museus.
No contexto do Mori Art Museum, buscamos por casos que estivessem na
fronteira das questões entre patrimônio cultural e tecnologia, para que fosse lançado
um olhar de reflexão sobre o tema. Assim, encontramos informações relativas a uma
exposição de “animações”, produzidas pela designer gráfica Akino Kondoh e que
despertou interesse por se tratar de animações, modalidade audiovisual que ainda
não tínhamos abordado na tese. Destacamos mais especialmente a obra “Ladybirds’
Requiem” (2005), que diversifica a plataforma e as narrativas do tradicional Mangá
japonês e entretece a visualidade dos Mangás com um estado psicodélico, onírico e
profundamente mental.
Um tipo bastante especial de História em Quadrinhos  HQs, os Mangás são
conhecidos no mundo inteiro por serem lidos de trás para frente e pelos traços
característicos de representação dos personagens e dos cenários. Ao lançar um
olhar reflexivo sobre “Ladybirds’ Requiem”, a primeira constatação é de que
formatos tradicionais recebem interferências de maneira a reorganizar métodos e
produtos,

o

que

reflete

em

mudanças

na

recepção

dos

conteúdos,

consequentemente. Outrossim, observamos uma potencialidade que reside nas
obras de arte contemporâneas, concebidas com variadas mídias (arte tecnológica),
em aliar a valorização dos aspectos patrimoniais de uma determinada cultura,
apresentando novas maneiras de lembrar por estratégias que usam as mídias como
veículo artístico. É a tecnologia a serviço de patrimônios tradicionais de forma
combinada com a adição de uma camada sensível da ordem da complexidade.

327

Proferindo um movimento que vai dos quadrinhos para o vídeo, Akino
Kondoh (1980) misturou mídias diversas em suas obras: Mangá, animação, pintura,
desenhos e outros. Narrativa e tematicamente, Kondoh cria situações com algo grau
de subjetividade, com ambientes mentais ilusórios, uma verdadeira psicodelia. No
website do Mori Art Museum, estão disponibilizadas informações que dão uma
impressão sobre a obra da artista: “A visão de Kondoh sobre o mundo parece
onírica; uma mistura de fato e ficção baseada em suas próprias experiências,
memórias e sensações” (MORI ART MUSEUM, online). A partir disso, vemos a
concordância entre o discurso utilizado pelo museu entorno da psicodelia e
tecnologia e o acervo do mesmo.
No audiovisual disponível no YouTube, podemos observar o quão delicado e
sutil é a “fotografia” da narrativa utilizada em “Ladybirds’ Requiem”. Notamos a
presença exclusiva da figura feminina e de movimentos flutuantes de todos os
elementos. Em que pese a animação das imagens, notamse, no audiovisual, as
marcas do mangá enquanto estilo de HQ impresso em papel. Ainda, uma
transitoriedade calma e delicada parece dar um “tom” gráfico da obra de Kondoh.

Figura 48: Obra: “Ladybird’s Requiem” (autora: Akino Kondoh, 2005)
Fonte: YouTube

Na figura, podemos observar a personagem principal de “Ladybird’s
Requiem”, costurando a parte interna de seu vestido em uma animação que conta
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com uma suave transição de imagens. A configuração dos elementos organizativos
e configurativos do produto transmite tranquilidade, calma e feminilidade.
A questão da narrativa dos Mangás ser lida de trás para frente é algo a ser
pensado quando da interação com a obra de Kondoh e uma pergunta central logo
surge: a ação da artista seria uma descaracterização do Mangá tradicional como o
mundo conhece, ou uma nova forma de contribuir com sua consolidação enquanto
patrimônio cultural por revigorála através de novas tecnologias? Na busca por
constatar uma ação de preservação do Mangá tradicional na ação artística
tecnológica produzida por Kondoh, evocamos Cesare Brandi (1961), que vai
conceder prioridade aos aspectos estéticos de determinada obra, colocando em
segundo plano a materialidade das mesmas. Portanto, apresentar de uma maneira
diferente o Mangá, mas com respeito aos seus aspectos simbólicos tradicionais, irá
contribuir para a ampliação do fenômeno cultural “Mangá”, sem, no entanto, ficar
ileso das marcas deixadas pelas novas mídias utilizadas para sua fabricação e a
posterior recepção por parte dos públicos.
Podemos considerar o Mangá como um elemento constante e de tradição na
identidade e patrimônio japonês, tanto que, no Japão, que existem diversos museus
sobre a temática. Assim, constatase que existe um processo consolidado de
patrimonialização deste HQ enquanto uma marca cultural nacional que é exportado
para o mundo todo como sendo uma representação da essência japonesa. O
Mangá como um estilo único de HQ, por toda a sua importância cultural no país,
representa um elemento identitário singular daquela cultura, mesmo que seja
consumido por outros países, existindo inclusive colecionadores espalhados pelo
mundo todo, é no Japão que ele faz parte intrinsecamente da cultura, representando
traços comportamentais do povo japonês. Por isso, que, como vimos, o Mangá
sustenta a existência de diversos museus no país e no mundo, tendo sido
inaugurado um deles no Brasil.
A imensidão de traços paralelos que podem ser vistos na formação das
pontas dos cabelos dos personagens e na configuração dos ambientes, conferem
movimento aos personagens, juntamente ao emprego da representação de olhos
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grandes e expressivos, que são marcas identitárias dos Mangás. Esses aspectos
formais e funcionais ancoram todos os outros aspectos simbólicos, na perspectiva
de que estes são consumidos pelos japoneses não só como uma “historinha”, mas,
principalmente, como uma referência de um jeito especial e singular de ser japonês
perante aos outros jeitos de ser espalhados pelo mundo.
A questão colocada aqui diz respeito ao processo do uso artístico de
referências visuais e midiáticas para fins estéticos, mas também, de como as
tecnologias interferem nesse trânsito de transferência de um elemento gráfico de
uma história em quadrinhos para um produto audiovisual artístico. Em “Ladybird’s
Requiem”, Akino Kondoh apresenta aos públicos, como diz a chamada do Mori Art
Museum, uma “differing from the usual sensation of turning pages” (MORI ART
MUSEUM, online), conferindo uma patrimonialização por intermédio de uma nova
mídia, que deixa marcas indeléveis na ideia de Mangá com sempre foi conhecido.
Existe um processo de agregação tecnológica que pode parecer imperceptível, mas
que deixa seus rastros na mente das pessoas. Esses rastros vão consolidar a
corporificação de uma complexidade que pode ser vistas nos produtos audiovisuais,
nas obras de arte e, por conseguinte, nos museus, que se veem em um contexto
onde a relatividade está sobrepondo axiomas fechados de entendimento da
aplicação da cadeia operatória museológica através da documentação, circulação e
recepção dos artefatos materiais ou imateriais de um museu.

330

4.9 RESTAURANDO “DESERTESEJO” (Itaú Cultural, Brasil)

Entre 2013 e 2014, o Itaú Cultural aplicou processos de restauração em duas
obras de arte tecnológica: “Beabá” (1968), de Waldemar Cordeiro e Giorgio Moscati,
e “Desertesejo” (2000) de Gilbertto Prado. A natureza um tanto quanto distinta
destas duas obras nos levou a tomar por objeto de estudo, neste momento, apenas
“Desertesejos”. Em outro momento já lançamos um olhar sobre a restauração de
“Beabá”, o que contribuiu como uma primeira aproximação do tema da restauração
de arte tecnológica. Agora, nos debruçamos sobre “Desertesejo”.
Especificamente, propomos aqui a análise dos dispositivos discursivos
colocados à mesa na restauração de “Desertesejo”. Partimos da ideia de que os
dispositivos discursivos de confronto constituemse na tese, os dispositivos
discursivos de emergência, na antítese, e os dispositivos discursivos de negociação,
na síntese. Uma abordagem dialética nos parece uma saída razoável para lançar
um olhar inovador e coerente sobre o case aqui levantado. Assim, analisando os
discursos entorno de “Desertesejo”, cremos que seja possível replicar para outras
restaurações de arte tecnológica muitos dos termos colocado aqui.
Foi Michel Foucault quem desenvolveu a tese de que os discursos são
dispositivos através de uma dialética dos dispositivos (DELEUZE, 1999), e como
tais, constroemse a partir de convergências de pensamento sobre determinados
termos (ver primeiro capítulo). Analisar os dispositivos discursivos nos revelará a
substância das concepções feitas a partir de contratos conceituais em relação à
restauração e à tecnologia. Para animar os dispositivos discursivos apresentados
aqui, utilizamos a noção de dialética, na certeza de que discursos podem nascer
opostos, mas inevitavelmente são “negociados” ao longo dos seus usos.
Quando o Itaú Cultural se lançou na tarefa complexa de “restaurar” obras de
arte tecnológica, entrava em jogo o confronto entre a tradição do restauro, ligados
às concepções de longeva prática e teorização da história da arte, e a emergência
tecnológica, com a urgência de adaptações por pressão de uma era cibernética
concebida como tendo características vinculadas ao hibridismo, efemeridade,
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obsolescência e desmaterialidade. Se, podemos considerar que o caso em tela
contém um confronto entre tradição e emergência, também é verdade que a
dialética está sempre viva como motor do tempo. Com efeito, aplicando os termos
da dialética aos processos de confronto entre tradição e emergência, poderemos
colher as sínteses que emergem das negociações deste jogo terminológico.
Concentrando nossa abordagem na relação entre dispositivos discursivos de
tradição, de emergência, de confronto e de negociação, buscamos por encontrar as
distinções das noções de cada um desses termos. Até o fim da arte moderna, a
tradição do campo confiava em permanências e materialidades como o arranjo ideal
e essencialista para o trânsito de poéticas ao longo dos tempos. Ocorre que, com o
rompimento com laços históricos que a Pop Art realizou, a partir, principalmente, da
inventividade das Brillo Box (Andy Warhol), a permanência que caminhava par e
passo com uma fixação pelas materialidades, acabou sofrendo modificações
importantes, implicando em processos de aplicação de dispositivos discursivos de
negociação conceitual sobre o que é o que não é arte. Nascia o período
póshistórico (ou seria pósmoderno?), onde a arte era declarada como morta por
Arthur Danto, naquilo que se apresentaria, polemicamente, como o fim da história da
arte.
Com a insurgência da uma arte de tipicidade tecnológica, com a emergência
das tecnologias binárias que transformam dados em bits (0 e 1), constituiuse um
dispositivo discursivo de emergência, que trazia consigo toda sorte de elementos
inovadores, disruptivos revolucionários. Da interação entre um dispositivo discursivo
de tradição, ancorado nos pressupostos e dinâmicas da arte tradicional, e o
dispositivo discursivo de emergência, baseado nas prerrogativas inovadoras da
tecnologia digital frutificouse os dispositivos discursivos de confronto e negociação.
A arte contemporânea tradicional utilizase do dispositivo “tradição” para
rejeitar a arte tecnológica. Dentre vários motivos, existe uma questão mercadológica
coloca nessa discussão. A arte que tinha na materialidade dos seus chassis
(pintura, escultura e gravura), os pilares essenciais para a realização de suas
dinâmicas, se viu ameaçada com a aparição de obras de arte que incorporaram
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vídeo, performance, instalação, e outros elementos materiais e imateriais, pouco
convencionais, no corpo de suas expressões artísticas.
Os video games, segundo Marcos Cuzziol, foram os produtos tecnológicos
que

popularizaram

as

técnicas

de

“simular

a presença do usuário de

microcomputadores em ambientes virtuais navegáveis, construídos por pixels e/ou
por projeções matemáticas de polígonos virtuais” (CUZZIOL, 2015, p. 161),
preparando social e culturalmente as bases para a emergência de uma arte que usa
como veículo a digitalidade. Aqui, temos a aparição de um elemento que constitui o
dispositivo “emergência”.
Uma lógica mercadológica estabelecida pelos museus, ainda não concebeu
um axioma que dê conta de usar a arte tecnológica de maneira rentável, dando a
segurança da valorização dos bens adquiridos pelos seus “clientes”. Isso ocorre,
dentre outras questões, pela efemeridade das tecnologias utilizadas nas obras. O
projeto da tecnologia é vender produtos que durem pouco para abrir espaço para o
consumo de novos produtos tecnológicos num futuro próximo. Qualquer projeto, do
mercado da arte, que seja minimamente propositivo em relação aos produtos
artísticos tecnológicos, deverá conceber um processo de pesquisa e atualização das
obras em seu escopo. Mas, como nos informa Edward Shanken, o mercado
“permanece, firmemente, amarrado aos objetos mais ou menos colecionáveis, e a
grande maioria das obras adquiridas são pinturas em telas e obras sobre papel”
(SHANKEN, 2015, p. 78), ficando explícita a presença contundente do dispositivo
“tradição”, perante o ainda não efetivado dispositivo “negociação”.
O dispositivo “emergência”, amalgamado na arte tecnológica, utilizase dos
processos de migração e atualização como ferramentas conceituais de sustentação
de seus processos de restauração. Nisso, a obsolescência, termo pecaminoso para
a arte tradicional, acaba por compor a sala de suas características, e não, de suas
patologias. Essa mudança da ideia de obsolescência só foi germinada pela
intervenção do dispositivo de negociação, que tratou de realizar as devidas sínteses
a partir da tese da tradição em relação à antítese da emergência. Assim, fica
evidente que os dispositivos discursivos de negociação, que são aplicados para
relativizar posições e encontrar caminhos possíveis entre opostos, são uma saída
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razoável para o cenário da restauração de arte tecnológica no âmbito das
instituições museais.

Figura 49: Obra: “Desertesejo”. Original (esq.), Restaurada (dir.) Autor: Gilbertto Prado
Fonte: YouTube

Na figura, podemos ver uma nítida diferença em termos da qualidade das
imagens. Em 14 anos, os gráficos das imagens avançaram muito. No entanto, a
noção de espaços da obra não modificou. Como informa o texto de abertura da
obra, “o projeto explora de maneira poética a extensão geográfica, as rupturas
temporárias, a solidão, a constante reinvenção e a proliferação de pontos de
encontro e partição” (DESERTESEJO, 2000, online, tradução livre). Em 2015,
Marcos Cuzziol, diretor de arte e tecnologia do Instituto Itaú Cultural, responsável
pela restauração de Desertesejo, fez um rico relato das características da obra e
descreveu como se deu o processo de sua restauração.
“Em 2014, Desertesejo foi selecionada para participar da
exposição Singularidades/Anotações, pelos curadores Aracy
Amaral, Paulo Miyada e Regina Silveira. Entretanto, o plugin
utilizado 14 anos antes já não funcionava mais: tornarase
obsoleto em browsers mais recentes. O processo de
restauração de Desertesejo era a única opção para que a obra
pudesse ser apresentada como havia sido proposta
originalmente – e não como mera documentação em vídeo, por
exemplo” (CUZZIOL 2015, p. 162).
Pressionados pela obsolescência dos dispositivos tecnológicos originais da
obra, a restauração de Desertesejo ocorreu como alternativa única de transmitir aos
públicos de então, as sensibilidades estéticas originais, em detrimento dos aparatos
334

tecnológicos não mais operantes e viáveis. Contudo, “a restauração dessa última
(Desertesejo) não tratou de reproduzir fielmente um processo, como a da primeira
(Beabá, de Waldemar Cordeiro e Giorgio Moscati), mas antes de recriar ambientes
virtuais que permitissem a mesma experiência interativa da obra original” (CUZZIOL
2015, p. 163).
O instrumento da dialética nos apresenta uma perspectiva de análise que
proporciona o enriquecimento dos olhares em relação a restauração de obras de
arte tecnológica. Como exercício de museologia, a análise da prática museal de
restauração, colocada a cabo pelo Itaú Cultural em “Desertesejo”, nos serviu de
âncora para filosofarmos sobre as motivações e consequências desta atitude
institucional. Gosto de usar o termo “olhar”, para deixar claro que não se trata de
aniquilamento de opiniões distintas e opostas, mas, antes de tudo, do lançamento
de “um” olhar, que pretendo adicionar para complexibilizar.
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4.10 PATRIMONIALIZAÇÃO DO CIBERESPAÇO (Geocities, online)

Desde a popularização da internet na década de 1990, o campo de estudos
das ciências humanas tem precipitado discussões sobre as dinâmicas sociais
mediadas pelas redes. Cibercultura tem sido o termo adotado pela maioria dos
pesquisadores para desenvolver alusões aos processos culturais que emergem da
relação simbiótica entre os sujeitos e máquinas. Com isso, o espaço cibernético
passa a ter status similar aos ambientes palpáveis, pois cada website representa
grupos, pessoas, nações, organizações sociais, estados e toda sorte de instituições.
Sua violação passa a ser crime previsto em lei específica. Mesmo antes da lei de
regulamentação do uso da internet ter sido aprovada, em 23 de abril de 2014, o
campo jurídico já se valia do código penal e outros, para aplicar sanções, direitos e
deveres.
Foi no contexto de crescimento da web, que o Yahoo, em 2009,
sumariamente e sem aviso prévio desativou o website Geocities, que mantinha uma
quantidade imensa de perfis construídos por pessoas de variados segmentos.
Qualificado como um “Holocausto Digital”, por Olia Lialiana e Dragan Espenschied,
este caso despertou a nossa atenção no sentido de que havia, na declaração de
Lialiana e Especnschied, um apelo de reivindicação patrimonial acerca do ambiente
em VR que era “habitado” por gente de todos os tipos.
Hoje em dia existe uma efemeridade dos artefatos de mediação fruto dos
processos de atualização que o projeto tecnológico impõe a sociedade a partir de
sua lógica de mercado. Constatase que a efemeridade tem se consolidado como
um traço indiscutível da cultura digital. Contraditoriamente, hoje temos uma
quantidade magnífica de informações na internet entretanto acessar tais
informações nem sempre são possíveis. “A internet não esquece, mas a cultura
digital não nos deixa lembra” (BEIGUELMAN, 2014, p. 9). Essa frase de Giselle
Beiguelman sintetiza o problema da cultura do descarte, do efêmero. O campo do
patrimônio cultural enquanto antídoto dessa impermanência cumpre com sua
missão e vai inventariando aquilo que teve significância perante os olhos das
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instituições e pessoas que participam ativamente dos processos de seleção do que
é e do que não é patrimônio. Já na análise da cultura de massa, Eco (1968) já tinha
observado a efemeridade como sendo uma das primeiras características dessa
cultura de massa que também conotava com excelência a oferta de “sentimentos e
paixões, amores e morte,” por intermédio dos “afetos” (ECO, 1968, p. 17).
Com a instauração da noção de cibercultura, abriuse a possibilidade de
ativar o ciberespaço enquanto um patrimônio cultural possível. Analisemos o caso
da desativação do website Geocities do Yahoo, ocorrido em 2009. Um “Holocausto
Digital”, esse foi o termo utilizado por Olia Lialiana e Dragan Espenschied para
denominar o que significou a ação do Yahoo em subtrair da internet o website
“Geocities” (BEIGUELMAN, 2014, p. 15). O recurso simbólico, que Lialiana e
Espenschied utilizaram para descrever o fato, impacta e faz analogia com o
holocausto nazista, que ceifou milhões de vidas sob o comando de Hitler na
Alemanha Nazista. Sabendo que “a identidade historicizada se constrói em boa
parte se apoiando sobre a memória das tragédias coletivas” (CANDAU, 2011, p.
151), evidenciamos que a providência simbólica tomadas por elas compõem um
expediente preservacionista e conservador. Tal expediente está no “gatilho do
museólogo” que toma por missão a preservação e a conservação como primazia
perante o sentido do que se preserva e se conserva. Vejamos na figura a seguir, o
Website criado por Olia e Dragan para “resgatar” o “legado” do website Geocities.
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Figura 50: Website do projeto “One Terabyte of Kilobyte Age”
Fonte: http://blog.geocities.institute/archives/3879

Conforme as autoras, o “Geocities” talvez fosse um dos maiores
representantes do modo de ser da Web 1.0. Num exercício de analogia, ao justapor
se o denominado por Olia e Dragan como “holocausto digital”, referente ao
Geocities, com o “holocausto nazista” da Alemanha de Hitler, podemos considerar a
hipótese de “exagero”, pois holocausto seria um termo forte demais por estar
tratando de informações e não de pessoas. Concordando ou não com o termo
“holocausto digital”, podemos perceber que a identidade de uma pessoa é parte
fundamental de sua constituição e que um perfil em uma rede social ou em um
website de divulgação (Geocities) pode significar a subtração de parte de nós. Uma
parte simbólica que nos constitui, logo, seu término, gera um “dever de memória”
(CANDAU, 2011, p. 154).
O exemplo do Geocities é uma prova cabal de como a internet é algo que
guarda consigo uma profunda efemeridade. Caso parecido aconteceu com a rede
social “Orkut”, que em 2004, depois de 10 anos de atividade, deixou de existir, só
que fora anunciada tal desativação com três meses de antecedência. As redes
sociais são calcadas no objetivo de interligar pessoas, mas não é a toa que grupos
comerciais as gerenciam. Interesses econômicos operam por de trás dessas redes
sociais que ao verem falta de retorno financeiro, acabam por encerrar tais
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atividades. Para utilizar as palavras de Annet Dekker, certa “aceitação da perda” é
necessária para atuar no ciberespaço e isso não justifica a inesperada ação do
Yahoo em encerrar as atividades do Geocities de surpresa. Contudo, a cultura
digital, efêmera em seu DNA, acaba tendo ações típicas de sua vocação igualmente
efêmera.
Simmel entende que o costume determina a vida social como o faria uma
potência ideal. “É nesse sentido que, depois da estética (o sentir comum), e da ética
(o laço coletivo), o costume é, seguramente uma boa maneira de caracterizar a vida
cotidiana dos grupos contemporâneos.” (MAFFESOLI, 1998, p. 31) Mais por
costume do que por racionalidade: “Há uma boa parte da existência social que
escapa à ordem da racionalidade instrumental.” (MAFFESOLI, 1998, p. 31)
“Sabemos, no entanto, e numerosos historiadores das religiões
o mostraram bem, que o sagrado é misterioso, assustador,
inquietante, e que é necessário cativálo e negociar com ele.
Os costumes têm essa função. Eles são para a vida quotidiana
aquilo que o ritual é para a vida religiosa stricto sensu.”
(MAFFESOLI, 1998, p. 32)

As tecnologias digitais estão se tornando um costume: entre “costume” e
“tradição” (Hobsbawm, 1997)
“Por ‘tradição inventada’ entendese um conjunto de práticas,
normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente
aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam
inculcar certos valores e normas de comportamento através da
repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade
em relação ao passado.” (HOBSBAWM, 1997, p. 9)
Eric Hobsbawm em “A invenção das tradições” elencou três categorias
ligadas à tradição a partir da Revolução Industrial:
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“a) aquelas que estabelecem ou simbolizam a coesão social ou
as condições de admissão de um grupo ou de comunidades
reais ou artificiais; b) aquelas que estabelecem ou legitimam
instituições, status ou relações de autoridade, e c) aquelas cujo
propósito principal é a sociabilização, a inculcação de ideias,
sistemas de valores e padrões de comportamento”
(HOBSBAWM, 1997, p. 17).
Hobsbawm parte de uma divisão primária entre “costume” e “invenção”. Tais
elementos atuam na construção das tradições. “O estudo das tradições inventadas
não pode ser separado do contexto mais amplo da história da sociedade, e só
avançará além da simples descoberta destas práticas se estiver integrado a um
estudo mais amplo” (HOBSBAWM, 1997, p. 21).
A cultura digital se impõe enquanto um processo que deixa marcas indeléveis
a partir do permanente relacionamento entre as pessoas e os artefatos digitais, ou
entre as pessoas mediadas pelos artefatos digitais. Aqui não estamos vislumbrando
a permanência de dispositivos, mas sim de uma permanência estética tecnológica.
Contudo, é a partir dos objetos tecnológicos digitais que está se estabelecendo uma
“tradição”. As interações comunicacionais a partir dos dispositivos e ferramentas
digitais constituemse num costume que está se tornado cada vez mais permanente.
Basta que observemos os museus temáticos de comunicação, computação e
informática, que apresentam disquetes, monitores, celulares, e outros objetos que já
foram muito utilizados como trânsito de informação binária. O MCI  Museu da
Computação e da Informática, situado na cidade de Sorocaba, São Paulo,
apresenta um acervo bastante completo nesse segmento (www.mci.org).
Uma prova que o digital se tornou tradição é a utilização do termo
“pósdigital”. Santaella (2014) identifica uma hipótese com a seguinte sequência:
“pósmodernidade” > “póshumano” > “pósvirtual” > “pósdigital”. Segundo a autora,
“foi depois da Documenta de Kassel em 1983 que a pósmodernidade ganhou força.
Propôs a Ruptura com os termos da modernidade, o abalo sísmico que é a era
digital e que afetou a condição humana. Em 1980, Arthur Danto foi quem sinalizou
para o fim da arte”. Se a vertente tecnológica da arte tem início depois da ruptura
das vertentes modernistas (meados de 1960), podemos conceber a arte tecnológica
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como tradição? Se existe uma negociação de conceitos na arte por conta da
inserção das tecnologias digitais, existe uma hipótese fértil em considerar as obras
digitais já como tradicionais. A presença de máquinas digitais nos museus aponta
para uma tradição que já deixou marcas profundas.
Vimos em Dewey (2010), na primeira parte desta tese, que para se ter uma
experiência se faz necessário o isolamento das interferências externas e a
diminuição da letargia interna. De fato as exposições de arte sofrem deste mal
naturalmente por serem espaços de intenso trânsito de visitantes e de toda sorte de
sentimentos transversais que pode ocorrer com todos os visitantes. Essa primeira
abordagem neste capítulo visa uma análise sobre as interferências externas e da
letargia interna em relação às tecnologias digitais. Interferências externas podem ser
de toda ordem. Nisso, a instituição museal pode ter seu grau de interferência o que
poderá acarretar na impossibilidade de que o público realize uma experiência de
fato com as obras. Letargia interna está ligada a capacidade que cada pessoa tem
em conseguir um nível de concentração capaz de realizar uma experiência plena e
singular. Sentimentos movem a audiência até o museu, e desta forma, objetivos
distintos são colocados em jogo no antes, durante e depois de uma visitação.
Uma segunda abordagem também está declarada: analisar as interferências
externas e a letargia interna, no contexto da arte tecnológica, que na maioria das
vezes vai solicitar a interferência do visitante para a completude da obra. Nesse
caso, as interferências externas podem ser modificadas para contribuições externas.
Os complementos de uma obra de artemídia são as chaves para a realização da
obra, e sem eles, não temos o fechamento da obra. Essa premissa é bastante
controversa no campo da pesquisa em arte, contudo, é uma das possibilidades de
leitura que fazemos.
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4.11 GAMIFICAÇÃO DA VISITAÇÃO MUSEAL
(Blast Theory, Inglaterra)

Priscila Arantes cita o “game” “Can you see me now?” do grupo inglês Blast
Theory, como um caso exemplar de obra que “não somente a obra se movimenta,
rompendo com a forma fixa e imutável da estética da forma, mas o próprio sujeito se
desloca, interferindo no comportamento da obra” (ARANTES, 2011, p. 31). Na figura
a seguir, podemos visualizar um detalhe da interface do “Palmtop” do jogo.

Figura 51: Detalhe da obra “Can you see me now?” (2001).
Fonte: http://www.blasttheory.co.uk/projects/canyouseemenow/

O Game “Can You See Me Now?”, do grupo Blast Theory, funciona a partir de
“Palmtops”, que os participantes recebem, com a finalidade de não deixarem
nenhum outro jogador se aproximar, sob pena de serem excluídos do jogo. Uma
interface de localização por GPS proporciona a jogabilidade. Na figura anterior, o
avatar branco localizado na circunferência vermelha, é a do jogador que detêm o
Palmtop. Os demais, em branco, são os outros jogadores.
Considerado um “reality game misto”, outro exemplo de net arte produzido
pelo Grupo “Blast Theory”, é “Uncle Roy: All Around You”, que podemos visualizar
na figura a seguir.
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Figura 52: Detalhe da obra: “Uncle Roy: All Around You” (2003)
Fonte: http://www.blasttheory.co.uk/projects/uncleroyallaroundyou/

Vejamos o que outra fonte nos informa sobre o grupo:

“O ‘Blast Theory’ é reconhecido internacionalmente como um
dos mais ousados grupos de artistas em termos de utilização
de mídia interativa, criando formas completamente novas de
arte e performances por meio da internet, além de
performances ao vivo e transmissões digitais. Sediado na
Inglaterra, o Grupo é liderado por Matt Adams, Ju Row Farr e
Nick Tandavanitj” (DEKKER, 2014, p. 61).

No tema específico dos games, o grupo “Blast Theory”, apresentou, já em
1999, “Desert Rain”, reunindo um jogo, uma instalação e uma performance, que
proporcionou ao público a possibilidade de imersão em um ambiente em VR
colaborativo para a realização de uma missão em um mundo digital. Seis visitantes
de cada vez entram numa antecâmara pequena, conforme podemos visualizar na
figura a seguir, e recebem um cartão de deslocamento magnético de uma pessoa
que devem encontrar. Os visitantes são conduzidos na escuridão total para outro
espaço.
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Figura 53: Detalhe do início da obra: “Desert Rain” (1999)
Fonte: http://www.blasttheory.co.uk/

Cada visitante encontrase de pé em uma almofada. Na frente deles está uma
tela simulando um lugar chuvoso, de 4 metros de diâmetro, que fornece uma
superfície de água fina que contém a imagem projetada de um mundo digital. O
espaço em VR final é um vasto hangar subterrâneo contendo um campo flutuante
de números, todos sendo estimativas de baixas iraquianas por ocasião de conflitos
armados. À medida que os visitantes atravessam os números densamente
empacotados, eles alcançam a saída. Somente se todos os seis visitantes fugirem
juntos, sua missão foi um sucesso, conforme podemos visualizar na figura a seguir,

Figura 54: Detalhe do final da obra: “Desert Rain” (1999)
Fonte: http://www.blasttheory.co.uk/
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Esse game foi considerado por Gabriella Giannachi uma das respostas mais
complexas e poderosas à primeira Guerra do Golfo a ser produzida dentro da esfera
da prática teatral (GIANNACHI, 2004, p. 116). “Desert Rain também foi saudada
como uma das peças mais bem sucedidas do mundo digital da década de 1990.
Segundo Hannah Williams Walton, a aclamação da crítica foi concedida não só
pelos seus méritos artísticos, mas também pela sua interface científica” (WALTON,
2011, p. 31, tradução livre).
Em 2013, o Grupo Blast Theory realizou seu último game, até a edição desta
tese. “Hurricane”, que traduzido significa “furacão”, é um game compatível com a
participação de 25 jogadores. “Hurricane” é uma comissão para a reconstrução do
Museu Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho em Genebra, na
Suíça. Até 25 jogadores trabalham juntos em torno de uma mesa sensível ao toque
circular para preparar uma ilha para um furacão que se aproxima. Os jogadores
devem escolher as medidas certas no momento certo e juntar equipes de pessoas
para executálas. Quando o furacão chegar, todos devem evacuar a ilha. Depois que
a tempestade passa, os jogadores refletem sobre quantas vidas salvaram.

Figura 55: Detalhe da interação do game: “Hurricane” (2013)
Fonte: http://www.blasttheory.co.uk/

Nos games do Grupo Blast Theory, podemos observar a presença de uma
profunda reflexão política, ao passo se lança mão do uso das ferramentas digitais
como instrumentos performativos que são ativados na interatividade de seus
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jogadores. Isso revela uma posição a ser adotada pela produção artística que
convida os públicos para interagir com a obra. No que se refere ao grupo “Blast
Theory”, e seus games como formas de arte, certa dúvida ou confusão pode ser
gerada nos públicos, pois os games foram criados como forma de entretenimento,
praticados com fins de diversão e hobby. Contudo, os games do Blast Theory são de
outra ordem, compostos com elementos estéticos que não estão necessariamente
no escopo de um jogo. O que ocorre, neste caso, é uma espécie de atravessamento
conceitual e prático entre jogo e arte. Por seu turno, a museologia tratará de olhar
para esses jogos de forma complexa e aplicando sua instrumentalidade em termos
de musealização daquilo que é apresentado enquanto arte, ou produto técnico
social.
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4.12 PLANTAS COMO EXPRESSÃO POÉTICA INTERATIVA

Com as tecnologias digitais, a nomeação do mundo emprestou terminologias
àquilo que não se sabia como denominar. Com as telas gráficas dos computadores
pessoais, vimos o termo “janela”. Os fragmentos de informação foram chamados de
“arquivos”. A mais recente nomeação abstrata para algo oriundo do mundo
tecnológicos foi a “nuvem”. A partir deste tipo de situação que emerge uma
comparação entre duas obras de arte que se referem às plantas.
Em 1993, Christa Sommerer e Laurent Mignonneau apresentaram à
comunidade, a obra “Interactive Plant Growing” (Crescimento de Plantas
Interativas). Na figura a seguir, podemos visualizar um detalhe desta obra, que faz
parte do acervo permanente do ZKM  Museu de Arte e Mídia, localizado em
Karlsruhe na Alemanha.

Figura 56: Imagem da obra “Interactive Plant Growing” (1993).
Fonte: http://www.interface.ufg.ac.at/christalaurent/WORKS/FRAMES/FrameSet.html

A obra “Interactive Plant Growing” (1993) consiste em uma instalação que
objetiva questionar o princípio do crescimento de organismos vegetais virtuais e sua
mudança e modificação em tempo real no espaço em RV tridimensional de um
computador. Essas modificações de "organismos vegetais vivos artificialmente"
baseiamse principalmente no princípio do desenvolvimento e evolução no tempo. O
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cultivo artificial de plantas baseadas em programas é uma expressão do desejo de
descobrir o princípio da vida, que é sempre definido pelas transformações e
morfogênese de certos organismos.
A obra conecta o crescimento em tempo real de plantas virtuais no espaço
tridimensional do computador com plantas vivas reais, que podem ser abordadas
pelo público. Ao tocar plantas reais ou mover as mãos sobre elas, o público
influencia e controla em tempo real o crescimento em VR de mais de 25 plantas
baseadas em programas, que são exibidas simultaneamente em uma tela de vídeo
em frente ao público. Ao produzir uma interação sensível com as plantas reais, os
espectadores também se tornam parte da instalação, decidindo como essa
interação é traduzida para a tela e como o crescimento ocorre na tela. As várias
modulações de distância das mãos do espectador afetam diretamente a aparência
das plantas virtuais.
Ao enviar diferentes valores de dados para a interface (que liga as plantas e o
programa em crescimento), a aparência das plantas virtuais pode ser modificada.
Os interatores podem controlar o tamanho das plantas virtuais, direcionar a rotação,
modificar a aparência, trocar as cores e controlar novas posições para o mesmo tipo
de planta. Cada espécie de planta em VR tem pelo menos 6 variações diferentes,
mas geralmente há mais possibilidades do que apenas 25 variações de 5 plantas,
uma vez que o tamanho, cor e tradução também podem ser modificados para cada
planta.
Todas as variações, em última instância, dependem da sensibilidade dos
interatores para encontrar os diferentes níveis de distância de aproximação, pois
são responsáveis pelos diferentes eventos em crescimento. Uma vez que leva
algum tempo para que o público descubra os diferentes níveis de modulação e
construção das plantas virtuais, ele desenvolverá uma maior sensibilidade e
consciência para as plantas reais (SOMMERER & MIGNONNEAU, 1993, online,
tradução livre).
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No Brasil, o artista Gilbertto Prado utilizou plantas para gerar uma obra
interativa, onde, ruídos ativam cabos de aço que modificam o “balanço” efetuado
pela obra “Amoreiras”, que podemos visualizar na figura a seguir.

Figura 57: Imagem da obra “Amoreiras” (2010).
Fonte: Gilbertto Prado

“Amoreiras” é um projeto artístico que retrata a natureza, meioambiente e
aprendizagem social. Ela admite o confronto entre a urbanização (processo de
“progresso”) e o ambiente natural anterior a essa mudança. Pode ser demonstrado,
até mesmo como forma de protesto, tendo em vista que toda a vegetação natural do
local onde a obra aconteceu, não possui mais nenhuma “praga”, que era a forma
com que a árvore amoreira era vista. Possui como metodologia a exposição da obra
em meio a uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo, a Avenida Paulista.
A obra consiste na tradução dos sinais externos (ruídos da cidade) por meio da
programação prévia da “personalidade” de cada planta que é feita pelo software,
obtendo um resultado aleatório dentro do que se é esperado.
Nas duas obras utilizando plantas, a primeira, em VR, e a segunda, natural,
tanto Gilbertto Prado, com a obra “Amoreiras”, quando Sommerer e Mignonneau,
com a obra “Interactive Plant Growing”, partiram certamente da ideia de fluxo,
utilizando tecnologias digitais para receber informações para ativar a obra. Em
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Amoreiras, são os ruídos produzidos pela cidade através de suas pessoas, suas
máquinas e sua natureza que intercedem no processo da obra. Em Interactive Plant
Growing, são as mensagens produzidas pelas mãos do público em uma galeria, que
vão fazer a ativação da obra. De uma forma e de outra, são os fluxos que irão
ancorar a ativação da obra.
Entre materialidades e processos contidos nestas duas obras de arte, a
museologia pode aplicar sua variada gama de instrumentos técnicos e conceituais
operatórios objetivando a musealização dos mesmos. Aqui, a materialidade é uma
questão secundária, pois a obra existe na sua imaterialidade. Portanto, a
salvaguarda incide sobre o processo que gera a experiência no público, e esses
processos contam com softwares que recebem e enviam informações. Ao visitar a
parte interna do Itaú Cultural, em São Paulo, podemos ver as Amoreiras ladeando o
prédio da instituição. Contudo, não se trata de uma salvaguarda da obra, pois as
plantas estão lá na condição de plantas como naturalmente são conhecidas, e não
na condição de plantas como obra de arte. Assim, retornaram a sua condição
original (nunca deixaram de ser plantas) depois de terem sido utilizadas como parte
de uma obra de arte.
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5. MUSEU 4.0 (SMART MUSEU): A
ONTOLOGIA DO MUSEU NA ERA
TECNOLÓGICA CONTEMPORÂNEA
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5.1. MUSEU 4.0 (SMART MUSEU)

O presente e o futuro dos museus apresentamse com uma forte presença
das tecnologias digitais, expressão das dinâmicas socioculturais contemporâneas
permeadas por uso de dispositivos tecnológicos, mas, acima de tudo, da pregnância
de um pensamento sistêmico, legado indelével da era tecnológica. Neste contexto, o
museu contemporâneo corresponde a uma máquina complexa, com um reajuste
ontológico que conta com toda sorte de dispositivos tecnológicos digitais, mas,
também, se antepara em práticas sociais de abertura para a coexistência de
museus dos mais diversos, e, principalmente, orientado ao público. Essa conjuntura
têm modificado a forma e os procedimentos adotados pelos museus, configurando
uma nova forma de existência do museu, ou seja, uma nova ontologia que arranja o
museu de uma forma distinta como conhecíamos, até então.
Nossa sugestão de nomenclatura e de entendimento ontológico acerca do
museu contemporâneo parte da análise de cenário atual que imbrica todos os
elementos que listamos anteriormente. Contudo, ocorre que o termo Museu 4.0 já foi
observado e estudado por alguns autores que fizeram tentativas em torno de uma
aproximação conceitual dessa nomenclatura. Matthias Henkel, Mark Walhimer, Hans
Von Seggern e outros deram algumas contribuições importantes. Essas visões estão
declaradas neste tópico. Contudo, apresentamos o Museu 4.0 de maneira
inovadora, a partir de uma amarração teórica que não se afasta da condição pública
do museu, concede toda sorte de atividades mercadológicas em seu corpo, sustenta
o museu a partir do duo comunicaçãoarte, e acusa a experiência estética como
uma das mais importantes referências para os processos de interação entre os
públicos e as instituições, com ênfase à condição performática do museu, que é
agudizada com a presença das tecnologias e de seu legado, que consiste na
efetivação de um pensamento sistêmico. A condição inteligente do Museu 4.0 lhe
confere dinâmicas que o fazem caminhar autonomamente através de seu público e
das tecnologias digitais empregadas.
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É fato que os museus como espaços físicos estão cada vez mais permeados
pelas tecnologias que lhes adicionam camadas de comunicação interativa,
tornandoos inteligentes e lhes conferindo a alcunha de Smart Museus, devido à sua
complexidade e capacidade de autonomia. Com isso, uma ontologia dialógica dos
museus é catalisada na denominação de Museu 4.0, onde o público é a orientação
suprema de toda a finalidade da máquina museal, a lógica das tecnologias digitais é
parte integrante na administração de todos os aspectos da Fato Museal (como
vimos no capítulo 2. sujeito, objeto e cenário) e dos processos museológicos (como
vimos no capítulo 3), e o museu não mais necessita exclusivamente de um prédio,
objetos e materialidades para que sua existência seja possível, mas, agora, agrega
uma condição de acesso, experiência e compartilhamento.
Como vimos, alguns autores já debruçaramse sobre o tema do Museu 4.0
com o uso de uma “etiqueta” denominativa ligada a tudo que tem a ver com
tecnologia, contudo, até onde a presente pesquisa alcançou, tais estudos não
analisaram especificamente a cadeira operatória da museologia e o Fato Museal
como parte integrante desse conceito. Em conexão com outras áreas que
reivindicaram a terminologia 4.0, os museus responderão principalmente a dois
aspectos fundamentais: 1. Buscar conectar toda sua estrutura à lógica deixada pela
internet, a partir de redes informáticas que englobam a internet da coisas IoT e a
expressão museal cibernética, mas principalmente por intermédio de um diálogo que
respeita as diversidades técnicas, temáticas, estruturais e tecnológicas, efetivando a
complexidade em sua ontologia; 2. Buscar realizar toda sua museografia a partir da
experiência do usuário, tendo o público como eixo norteador de expografias,
processos curatoriais e tantas outras estratégias de atividades orientadas as
audiências. Neste contexto, uma observação fundamental deve ser destacada: a de
que existem muitos museus que não lançam mão de ferramentas tecnológicas, mas,
sim, estão imersos na era tecnológica contemporânea onde a sociedade que cerca
o museu tratará de lhe inserir no mundo tecnológico, a partir dos mais variados tipos
de registros digitais. Assim, o Museu 4.0 não é aquele que adere ou usa dispositivos
tecnológicos, mas, sim, abarca todos os museus existentes por estarem imersos em
uma condição complexa onde tudo é relativo.
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Como estratégia discursiva e metodológica, dividimos este quinto capítulo em
três (3) partes. Primeiro, defendemos a tese da existência de um Museu 4.0 (Smart
Museu), cotejando alguns conceitos de aproximação a partir de abordagens já
existentes, citando alguns autores e suas ofertas conceituais. Sustentamos que o
futuro do museus é a internet e a IoT  Internet das Coisas, trazendo parte do
acúmulo científico feito em cima da ideia da revolução social, antropológica, política
e cultural, engendrada pela invenção da rede internacional de computadores e das
Subredes de coisas de um museu.
Legatárias da primeira abordagem do capítulo, começamos por apresentar a
tese sobre a transformação que a tecnologia impõe sobre o Fato Museal,
identificando que, na contemporaneidade, ele é determinado pela complexidade,
legado direto da era tecnológica, agregando um elemento no triângulo do Fato
Museal elaborado por Waldisa Russio Guarnieri, e seguido pela maior parte do
pensamento museológico brasileiro. Logo em seguida, defendemos a ideia de que
os processos museológicos são líquidos e concorrentes do conceito de Museu 4.0
(Smart Museu), atravessandose mutuamente, onde a ação de comunicar consiste
em salvaguardar, os registros documentais são uma exposição, atividades de
divulgação consistem em conservar, e um conjunto de outras ações que se tramam
a partir do advento das tecnologias, tornando a cadeia operatória líquida.

O Museu e suas ondas geracionais
O modelo de referência para o Museu 4.0 é a indústria 4.0, de onde se
originam as bases epistemológicas das gerações numeradas evolutivamente. Como
primeiro ato de aproximação do conceito de Museu 4.0, utilizamos a sequência que
Walhimer (2016) constrói historicamente, distinguindo os museus, 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0.
Ele recupera as quatro (4) gerações de museus, conforme as características a
seguir.
O Museu 1.0 (16601899) remonta ao “gabinete de curiosidades”, onde as
coleções de objetos eram expostas apenas aos ricos e acadêmicos. As exposições
são estáticas, com predominância dos dioramas e toda sorte de estratégia, tendo o
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objeto como centro e a visão principal é a do colecionador. O Museu 2.0
(18991969) corresponde ao museu interativo, que conta com a predominância dos
museus infantis, os museus de ciência e os centros de ciência, com o estímulo à
interação manual com as exposições, a partir de manivelas, botões e outras formas
de toque. O Museu 3.0 (19691987) é a abertura da instituição para a aplicação de
uma teoria de aprendizagem construída pelas exposições, onde a educação
informal é colocada em prática a partir do diálogo com o público, tendo o usuário
como centro da expografia. E, por fim, temos o Museu 4.0 (1987hoje), no qual o
museu é conceituado além das edificações, a experiência do museu começa antes
da visita ao local físico e prossegue através de meios e recursos digitais,
posteriormente.
Os museus da quarta geração podem usar as técnicas dos museus 1.0, 2.0 e
3.0, revelando uma característica líquida de sobreposições e diversidade de
técnicas na concomitância dos modelos, que, reunidos, resultam em um dispositivo
complexo. Assim, com o Museu 4.0 temos uma programação da experiência do
público que é gerenciada pelo museus com vistas à recepção do visitante, em
concordância com um regime estético que é aplicado aos museus, de maneira geral.

O Museu Inteligente (Smart Museum) catalisado pela denominação “Museu
4.0”
Existe uma enorme variedade de noções acerca do que é inteligência. Na era
da pósverdade, tornase uma tarefa indigna definir essa e tantas outras categorias
conceituais. Contudo, o termo Smart, que corresponde à inteligência, tem sido
utilizado largamente para representar a eficiência de processos que envolvem
tecnologias diversas. Desta forma, o Smart Museu corresponde aos processos
tecnológicos que resultam em eficiência na aplicação da missão da instituição, de
forma geral.
Neste contexto, o Smart Museu e o Museu 4.0 podem ser considerados
sinônimos de uma mesma noção, onde a tecnologia é aplicada de maneira
propositiva e eficaz nos processos que buscam a efetivação da missão museal. A
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aplicação do conceito de Smart Museu vai além de técnicas informacionais
promotoras e animadoras de conteúdo para websites. Mesmo que o paradigma dos
cibermuseus e museus virtuais seja importante do ponto de vista da aplicação de
tecnologias para a ampliação do museu no ciberespaço, o conceito de Smart Museu
é algo mais amplo e complexo do que se possa perceber em um primeiro momento.
Resgatar a ideia de inteligência, não somente como algo vinculado a
tecnologia, mas, sim, ancorado em gestos que resultam em eficiência, é uma
estratégia para que não sejamos levados a considerar que não existe inteligência
fora do âmbito tecnológico. Seria um erro considerar que apenas a partir da
tecnologia é que se tem inteligência. A utilização de luz natural, por exemplo, em
exposições, traz ao museu uma economia de energia que resulta em uma ação
inteligente. Isso pode ser executado sem o uso de tecnologias digitais. Outrossim, a
instalação de torneiras com válvulas que regulam um tempo máximo para a
liberação da água consiste em uma ação inteligente. O que ocorre é que a etiqueta
terminológica Smart corresponde a uma referência à inteligência com uso das
tecnologias, e não somente à inteligência de modo geral, que pode ocorrer sem o
uso das tecnologias digitais.

Oportunidades e desafios técnicos e conceituais do Museu 4.0
O Museu 4.0 (Smart Museu) apresenta oportunidades múltiplas, mas,
também, desafios que devem ser prospectados pelas instituições a médio e longo
prazo, como vimos no capítulo 1. O Museu codificado, a promoção do patrimônio
cultural realizada nos museus que se utilizam de ferramentas tecnológicas, cumpre
com uma papel cada vez mais ligado ao estímulo de experiências e sensações no
exercício museográfico da produção de sentido. Esse novo paradigma lança aos
museus desafios importantes que são uma constante na efetivação do Museu 4.0, e
o uso de tecnologias digitais contribui para a formatação de soluções aos problemas
que se apresentam. Não foi gratuita a elaboração em torno do tema da “design de
experiência de público” (ver capítulo 1.1), pois, com ele, as metodologias
expográficas e museográficas protagonizam a mudança de foco, que antes estava
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centrada no objeto, e, agora, com o Museu 4.0, estabelece o público como peça
mártir na construção das ações da instituição.
No ano de 2017, alguns especialistas da área reuniramse na cidade de
Lucerna, Suíça, para debates em torno do conceito de Museu 4.0 (IATM, 2017,
online). Na ocasião, os palestrantes do evento fizeram vários apontamentos para a
efetivação da quarta geração de museus que são temas de relevância por
estimularem reflexões em torno dos desafios que o Museu 4.0 enfrenta. Para que
possamos aproveitar as discussões do IATM, 2017, descrevemos a abordagem de
alguns de seus participantes, para que depois façamos algumas reflexões em
relação aos temas citados.
Dentre os participantes do IATM, 2017, estava Christian Rohner (Curadora do
“Swiss

Museum

of

Communication”,

Berne,

www.mfk.ch).

Uma

de

suas

contribuições foi a de propor que a experiência dos públicos com as obras fosse
baseada em localização, ou seja, coletarseiam dados de quantas vezes um objeto
é visitado digitalmente, informando quais são os principais interesses do público.
Essa coleta é uma possibilidade exclusivamente digital que compõe o leque de
opções do Museu 4.0; Valentin Spiess (CEO iart, Zurich, www.iart.ch) concentrou
sua abordagem na seleção dos requisitos técnicos para projetar o Museu 4.0. Uma
de suas reflexões foi a de que os museus devem utilizar a facilidade que a internet e
o mundo digital nos proporciona no que tange à transferência de tecnologia entre
pontos de rede. No caso dos museus, todas as informações inovadoras são
facilmente transferidas de instituição para instituição, a partir de uma base digital.
Desta maneira, a efetivação de parcerias entre o museus e a indústria, ou entre um
museu que já experienciou a efetivação de ações tecnológicas e um outro que
projeta efetiválas no futuro, contribui para que exista transferência de tecnologia
entre museus; Heidi Amrein (Curadorchefe do National Museum, Zurich,
www.nationalmuseum.ch) destacou a importância da aplicação, no museu, de
métricas adequadas em relação a introdução de elementos digitais em museu.
Essas métricas devem estar em consonância com a vibração de nosso tempo, ou
seja, da era tecnológica. Por mais simples que possa ser, Amrein mencionou, entre
tantas sugestões, por exemplo, “reduzir 5 páginas de texto para 10 linhas” na lógica
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de que “menos é mais”. De fato, em um tempo em que as pessoas se comunicam a
partir de mensagens de, no máximo, 140 caracteres, como no caso do limite de
texto das publicações da rede social Twitter, justifica a sugestão de Amrein; Angela
Dettling (Especialista em mediação histórica, Wildegg, www.museumaargau.ch)
apontou estratégias para ajudar os visitantes a desfrutar da digitalização, como a de
manter um certo grau de simplicidade nos modelos de comunicação dos conteúdos
do museu para que os visitantes se sintam à vontade; Oliver Vrieze (Chefe de
Vendas e Marketing do FIFA Museum, Zurich, de.fifamuseum.com) tratou dos
impactos financeiros oriundos dos investimentos em projetos digitais, mas a parte de
sua abordagem que mais pode contribuir para os fins de nossa discussão
corresponde ao alerta de que as competências digitais muitas vezes não podem ser
encontradas internamente, o que exige a efetivação de parcerias com outros
museus, outros especialistas e toda a sorte de convênios tecnológicos que possam
contribuir para a transferência de tecnologia. Essa abordagem sobre a importância
da realização de transferências tecnológicas já havia sido feita por Valentin Spiess,
em mesa anterior, por isso a mais contundente abordagem feita por Oliver Vrieze foi
a da necessidade de envolver parceiros e entusiastas oriundos do público.
A partir das indicações técnicas e conceituais dos palestrantes do IATM,
2017, podemos extrair algumas orientações importantes que estão na estrada de
construção do Museu 4.0, mas, mais que isso, é um ponto de partida para que
possam ser feitas reflexões em torno da quarta geração de museus.
Um bom exemplo de lógica que expõe os interesses dos públicos de maneira
geral em relação a internet, está no amplamente conhecido sistema de ranking do
Google. A internet recebe uma espécie de filtragem quando submetida aos websites
de busca. Um dos mais utilizados é o Google. Imbuídos da necessidade de
obtenção de uma posição de visibilidade na internet, o mercado pressiona que
empresas e instituições saibam gerar conteúdo que seja quisto pelos públicos pela
necessidade social que é exigida, mas, também, o uso de ferramentas adequadas
ajuda na obtenção de êxito na internet. A advento da internet trouxe, em sua
promoção, um discurso de horizontalidade em relação aos meios de comunicação
tradicionais, como o jornal, o rádio e a televisão, por não mais funcionarem com um
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único pólo emissor da informação. Contudo, a constatação de que o Google
estimula que o website mais bem ranqueado tenha o maior número de cliques por
parte dos usuários faz com que essa lógica de horizontalidade caia por terra.
Em 2017, a empresa Internet Marketing Ninjas, de Jim Boykin, publicou uma
pesquisa intitulada “Google Organic Click Through Study: Comparison of Google’s
CTR by Position, Industry and Query Type”, na qual apresentou um estudo que
evidenciava dados em relação aos cliques do Google, como a constatação de que a
primeira opção em uma busca recebe 21% dos cliques dos usuários, a segunda
10% e a terceira 7% (NINJAS, 2017, online). No caso de um website de museu que
exponha acervos digitalizados, por exemplo, uma ação estratégica pode inverter a
lógica de ranqueamento do Google, colocando em primeiro lugar no menu inicial ou
na página inicial, acervos de uma exposição que seja estratégica para os fins da
missão do museu. Neste contexto, ter êxito não significa ter maior número de
cliques. Se a versão digital de uma obra é bem mais acessada que uma outra, mas,
pelo prisma da missão do museu, seria mais importante a divulgação desta
segunda, menos acessada, não faz muito sentido mensurar sucesso pela lógica do
número de cliques.
Evitar a fadiga museal digital é um dos desafios do Museu 4.0. A fadiga
museal sempre esteve ligada ao tempo limite suportado pelo corpo no decorrer de
uma visitação museal. Na era tecnológica, essa fadiga ganha novos traços de
condicionamento. Um exemplo é a fadiga museal que ocorre no âmbito da cognição
durante um processo de acesso aos artefatos digitais, seja em um museu virtual,
seja em uma imersão em VR dentro de um museu, ou em outra situação em que o
público fica fatigado pelo rompimento do tempo limite que seu corpo por inteiro
suporta uma determinada interação com o museu. Nesse contexto, existem
variações de capacidade de interação que são vinculadas às faixas etárias e
geracionais dos públicos. As crianças que visitam um museu tecnologizado com
seus avós abrem as portas para os mais velhos. A geração dos nativos digitais
ajudam os imigrantes digitais na interação com o Museu 4.0.
Em relação a necessidade de parcerias visando transferência tecnológica,
nesse quesito, o Museu 4.0 efetiva um relacionamento mais profícuo entre a
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instituição e a audiência, que não mais apenas recebe informação, mas é alçada ao
posto de subsidiária na configuração e produção de conteúdo. Aqui, a palavra de
ordem em relação ao público terá no engajamento sua força mártir. Com a audiência
engajada, mais o museu ganha em termos de participação.

As premissas do Museu 4.0
As camadas tecnológicas aplicadas aos acervos físicos revelamse
propagadoras e agregadoras de sensibilidades e abrem a possibilidade de
desenvolvimento de potencialidades diversas das coleções e de temas que não
necessariamente têm coleções. Neste contexto, é preciso tornar os objetos mais
relevantes a partir dos “banhos” de tecnologia que o museu pode dar nos acervos,
também formando parcerias, e ousar com o desenvolvimento de protótipos, pois
somente assim a equipe do museu poderá colocar em perspectiva as ações
tecnológicas. A instituição, a partir de seu conselho curatorial, ou outra instância
gerencial, precisa decidir, além do que vai fazer, também o que não vai fazer
(descartar possibilidades é mais importante que selecionálas). É importante agregar
valor aos objetos contado com as mídias, dispositivos e toda sorte de aparatos
tecnológicos que podem deixar os visitantes confortáveis em sua interação com o
museu e lhes dar ferramentas de controle na efetivação do Smart Museu. E, como
uma importante metodologia para o sucesso dos projetos digitais, deixar todos os
envolvidos bem conscientes das finanças a partir de processos de transparência em
relação aos custos. Essa estratégia está no contexto do engajamento por parte dos
públicos, que são mais do que receptores de conteúdos. Engajados, são promotores
e peças essenciais do museu.
O Museu 4.0 utilizase da Internet das Coisas e das Nuvens cibernéticas para
promover a consumação de um museu que alia a novidade da base tecnológica com
a tradição da base analógica. Virtualização, operação sistêmica, orientação ao
público, compartilhamento de banco de dados em tempo real entre todos os setores
da instituição e outros prérequisitos sustentam o Museu 4.0 em sua faceta mais
recente. Esses requisitos não devem aniquilar os requisitos analógicos na
constituição do museu 4.0. Matthias Henkel afirmou que, a partir do conceito de
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Museu 4.0, “o museu poderia se tornar, futuramente, um lugar importante e
orientado a serviços, um lugar de observação social, de aprendizagem, de
entendimento e de convivência” (HENKEL, 2017, p. 52). Contudo, penso que o
Museu 4.0 é um conceito que deve ser entendido pelo prisma não só da instituição
orientada a serviços, mas, principalmente, orientada a experiência do público. A
simples adesão do Museu 4.0 ao espectro mercadológico ou ao espectro
tecnológico não concede ao museu a sua ascensão complexa, como a que estamos
propondo nesta tese.
O Museu 4.0 é uma entidade nata de efetivação de experiências estéticas,
onde a performance tecnológica está presente em todas as etapas do Fato Museal,
composto pelos interatores, artefatos tecnológicos em um contexto ambiental; onde
a museografia líquida que interliga todos os pontos da cadeia operatória
museológica é articulada não só por dispositivos tecnológicos, mas, acima de tudo,
pela lógica tecnológica; e onde tudo poderá estar conectado pela orientação a IoT e
a internet.
No contexto de sua existência no sistema capitalista, o museu deve buscar, a
partir de ferramentas digitais, a redução dos custos de acesso dos públicos ao
conteúdo do patrimônio cultural. Desta forma, a experiência do público será
compartilhada por um número maior de pessoas, democratizando o acesso e
promovendo a ampla e irrestrita divulgação da memória social das mais diversas.

O futuro dos museus é complexo
A rede mundial de computadores é o local antropológico onde a vida
contemporânea expressase de uma maneira distinta e entrecruzada com as
dinâmicas de antes do advento da internet. Desta forma, agrega novos sentidos a
partir de dispositivos, interfaces e convergências (ver cap. 1.2). A cibercultura que
existe através do ambiente cibernético é viável graças a esta nova concepção
ontológica da vida, onde saúde, educação, entretenimento, relações afetivas e
tantas outras áreas do cotidiano se desenvolvem e igualmente são transformadas.
No princípio dos estudos da cibercultura, mencionavase o “novo” espaço
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antropológico que estaria sendo constituído a partir da internet e das relações
mediadas por interfaces tecnológicas digitais. Hoje, a terminologia “novo” já não faz
tanto sentido, mas é importante que ainda se considere como uma possibilidade
terminológica, mesmo que o novo já esteja se transformando em tradição. O museu
como uma máquina narrativa e performática (ver cap. 1.4 e 1.5) cria, de maneira
singular, discursos a partir da documentação da história das comunidades. Esses
discursos são cada vez mais complexos, pois a história vive constantemente
contradições em torno da verdade, por isso que identificamos que o museu do futuro
é um museu complexo e não somente ligados às tecnologias. O que ocorre é que as
tecnologias são um dos elementos de maior inserção de complexidade ao aparelho
museal, configurando uma situação nova e modificando profundamente a ontologia
desse dispositivo social singular que é o museu.
Se há uma profunda transformação nas relações cotidianas dos sujeitos, que
agora são sujeitos tecnológicos, e, por conseguinte, complexos, igualmente a
ontologia dos museus se transforma, tendo na internet um dos locus que
potencializa a existência do museu. A objetualidade material está sendo
confrontada, incrementada, engendrada, articulada e muitas vezes superada pela
digitalidade. Neste contexto, um dos desafios do museu, na sua era tecnológica, é
o de estar conectado de maneira generalizada nas redes cibernéticas e nas nuvens
informáticas, sem aniquilamento das questões materiais. A informatização de todos
os objetos das coleções coloca em prática a Internet das Coisas, possibilitando
comunicação em tempo real, mas isso não pode ser encarado como uma norma da
era tecnológica. A complexidade é a única questão permanente no Museu 4.0.
A objetualidade como pilar do estatuto dos museus está sendo superada pela
adição de uma camada de tecnologia digital que interfere no trato museal dos
artefatos patrimoniais, de maneira geral. A cadeia operatória museológica é afetada
em sua totalidade com modificações no que se refere à aquisição (ver cap. 4.1
sobre a aquisição de games pelo MoMA), que afeta, naturalmente, os instrumentos
e estratégias de salvaguarda e comunicação de acervos, a partir da lógica de
“carreira museal” (KOPYTOFF, 1986) dos artefatos digitais; interfere na informação
em torno dos conteúdos dos museus (ver cap. 3.1), principalmente com as ações de
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documentação e registro feitas pelos públicos que esgarçam alguns conceitos como,
por exemplo, o de documentação de contexto, que é feito nos entornos do “Fato
Museal” (GUARNIERI, 1981). Com isso, não se pode dizer que os objetos estão em
via de extinção, mas, sim, que o aparelho museal não mais dependerá dos objetos
para realizar suas ações e cumprir sua missão. A cultura material, igualmente, não
deixará de existir, contudo, o mundo baseado em dados, mídias e pessoas
dispensará a exclusividade da materialidade. O museu como o conhecemos dará
lugar para um conjunto de articulações que cumpram o mesmo expediente que os
museus físicos cumprem hoje, mas de maneira complexa. Para isso, a capacidade
gerencial das subredes de coisas (DAWSON & EDMUNDSON, 2018) de um museu
definirá o resultado do museu na era tecnológica que segue, antes de tudo, uma
lógica sistêmica, bem como é a internet.

Museu como uma subrede de coisas sob domínio do público
Dawson & Edmundson (2018) consideraram o museu enquanto uma
subrede de coisas, não necessariamente localizadas apenas em um ponto
específico. “A Internet das coisas não é apenas uma revolução tecnológica,
representa uma mudança histórica na forma como gerenciamos e interagimos com
uma infinidade de objetos e ambientes em nossa vida cotidiana” (DAWSON &
EDMUNDSON, 2018, online). Logo, os museus sofrem a influência dessa mudança
gerencial, tendo que estabelecer equipes para o trato com os aparatos tecnológicos
indispensáveis à concretização dos objetivos tecnológicos do museu.
Com a atenção voltada para os processos de recepção da comunicação, da
estética de Baumgarten ancorada das sensibilidades e sensorialidades dos
públicos, e da curadoria feita pelos públicos a partir das possibilidades que as
tecnologias interativas proporcionam aos usuários, no futuro, a audiência terá uma
participação

mais

efetiva

em

todos

os

processos

museológicos,

mas,

principalmente, na solicitação de exposições, seleção de itens que terão maior e
menor valor.
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Além de interferir de forma decisiva nas escolhas expositivas, os públicos
farão parte do museu como agente de decisão em todos os setores do museu. Foi
bastante sintomática a requisição, via redes sociais, de imagens de selfie e outros
enquadramos fotográficos feita aos públicos que visitaram o Museu Nacional do Rio
de Janeiro, antes do desastre ocorrido em 2018, por conta de um incêndio ainda
sem explicações conclusivas.
A iniciativa partiu de um grupo de estudantes de Museologia da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), que divulgou os endereços de email:
thg.museo@gmail.com; lusantosmuseo@gmail.com; e isabeladfrreitas@gmail.com.
A chamada era para que os públicos enviassem suas “documentações pessoais”
acerca do Museu Nacional. Logo que visualizei um Post na rede social Instagram,
de imediato me veio a mente que a documentação estava na mão dos públicos, nas
galerias nos diversos aparelhos de Smartphones espalhados pelo mundo inteiro,
nas publicações dos perfis das redes sociais, nos Whatsapps de quem visitou o
museu.
Se o museu físico está em descontinuidade nas ações do patrimônio cultural
e da arte em geral, sustentamos a ideia de que o futuro dos museus é a internet. A
grande rede de computadores é onde o museu terá prosseguimento, sem a extinção
dos objetos de um museu e dos museus físicos, contudo, na era tecnológica, a vida
de um museu será mensurada pela sua presença na internet, contudo, é na
complexidade que está a sua principal característica.
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5.2 FATO MUSEAL MEDIADO

O Fato Museal elaborado por Waldisa Russio Guarnieri (1981) é um conceito
brasileiro de larga utilização. A partir da premissa da existência do Museu 4.0, o
Fato Museal encontra na tecnologia a sua amarração mais potente. Somos editados
constantemente pelas tecnologias, desde o início da inserção de suas ferramentas
como essenciais à vida humana, e, por conseguinte, à missão dos museus. Neste
tópico, enfatizamos os resultados de nossa pesquisa, que foi apresentada no
segundo capítulo: “Sujeito, objeto e cenário”, de onde são extraídas as principais
noções conceituais, confrontadas com os objetivos da tese e conjunturas em
sínteses reflexivas.
Partimos de duas noções que se complementam: 1. o sujeito, o objeto e o
cenário podem ser elementos tecnológicos em seu sentido lato e devem ser
estratificadas conforme as características natas de cada fase tecnológica que
circunscreve qualquer objeto de análise; 2. os elementos do Fato Museal, na fase do
Museu 4.0, são interfaceados e agenciados por tecnologias digitais e, mesmo
quando não contam com essas tecnologias, acabam sendo impregnadas por um
pensamento complexo, insuflado pela era tecnológica com seus usos, dinâmicas e
dispositivos.

O Fato Museal e a tecnologia
Não só por conta do advento das novas mídias que proporcionaram uma
interação ponto a ponto que a tecnologia se faz importante e elemento constituinte
dos objetos, dos sujeitos e do cenário. Antes disso, a tecnologia, em seu sentido
lato, está contida nos objetos, nos sujeitos e no cenário. Essa perspectiva,
evidentemente, nos influencia na prospecção de distintas fases da tecnologia
perante ao Fato Museal, sendo o Museu 4.0 a sua fase atual.
Nossa perguntaproblema, lançada na introdução desta tese, propunha a
busca por elementos de análise do Fato Museal à luz das transformações do sujeito,
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do objeto e do cenário, ocasionadas pela presença constante e lastreada das
tecnologias no âmbito da relação entre patrimônio cultural e artístico e a sociedade.
No curso da pesquisa, ficou evidente que as transformações tecnológicas, ocorridas
no percurso da história dos museus, editaram o sujeito de acordo com suas
características temporais. Toda a forma de pensar e performar dos sujeitos é
legatária da tecnologia em seu sentido lato, sendo a invenção da escrita (4.000 a.C 
3.500 a.C) a primeira das transformações tecnológicas que temos registro, que
acabou por editar o pensamento e a performance humana. Quando McLuhan lança
ao mundo a ideia de que o meio é a mensagem, fica subentendido que os
dispositivos de comunicação são semióticos, pois editam a mensagem, ou, como
quer o autor, são a mensagem.
Com a emergência das tecnologias, os museus ganharam o incremento de
interfaces junto aos públicos, transformando a relação entre sujeitos e objetos nos
cenários museais. Essa transformação interfere na ontologia do ser, e, por
conseguinte, na ontologia do museu, que tem, no Fato Museal, a sua ferramenta de
análise. Assim, a sua atualização conceitual não interfere nos elementos “sujeito”,
“objeto” e “cenário”, mas, sim, na noção que temos desses três elementos.

O Fato Museal mediado
O Fato Museal, como é conhecido (interação entre o sujeito e o objeto em um
cenário), sempre foi concebido enquanto uma triangulação relacional. Corrobora
com isto a observação que fizemos, com base na teoria de Simmel (capítulo 2), de
que o sujeito é um produto de suas interações. Logo, sendo as interações
tecnológicas, o sujeito é um produto igualmente tecnológico.
Foi uma evolução interpretativa quando vimos a Museologia Social pressionar
por uma ampliação dos elementos do Fato Museal, onde o objeto se viu sucedido
pelo “patrimônio”, o cenário se viu ampliado para o território, e o sujeito foi abarcado
pela sociedade. Essa ampliação do Fato Museal se vê acompanhada, igualmente,
pela ideia de interfaces que lhe compõe. Assim, como o sujeito é tecnológico, a
sociedade também é, bem como o território e o patrimônio também são.
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É bastante corriqueira a ideia de que o sujeito é impactado pelas tecnologias,
comportando todo o tipo de observação do quanto as pessoas estão imersas a
quantidades não humanas de informação, mas existe uma interpretação diferente,
que é contrária à ideia de impacto. Pierre Lévy foi o primeiro a defender que esse
dito “impacto” é uma ilusão, apenas um sentimento, uma situação que até pode ser
incômoda, se olharmos pelos olhos de um sujeito do século XIX, contudo, na infovia
do século XXI, o “céu” de informações representa a mais natural vibração de nosso
tempo e reivindicar algo fora disso é propor o inviável. É evidente que se tratamos a
informação de nossa era como se fosse do século XIX cairemos em uma armadilha
teórica e nos sentiremos impactados pela tecnologia. O que ocorre é que o
tratamento em relação à informação é que está sendo adaptado, e isso é algo
natural em cada tempo histórico que passa por modificações culturais. Ou não foi
assim com o rádio, com a TV, com o jornal, com o trem, com o avião.
Assim, entendemos que o sujeito é parte desse novo cenário de intenso
acesso e troca de informações, mas é ele quem edita essas informações e também
é um produto editado por elas. Estão amalgamados de tal forma que não podese
imaginar um sem o outro. Essa concepção teórica faz com que entendamos a
interface não como uma mediação, mas como um elemento pertencente ao sujeito.
As concepção de “sujeito pósmoderno”, de Stuart Hall, e de “leitor imersivo”, de
Lúcia Santaella, expuseram um tipo de conduta bastante modificada, a partir de uma
performance adaptada ao mundo das interfaces. Já os conceitos de “Mundo como
interface”, de Peter Weibel, “sujeito interator”, de Cláudia Giannetti, e de “sujeito
interfaceado”, de Priscila Arantes, estão em convergência na ideia de que o
observador sempre faz parte do que é observado.
Esse conjunto de conceitos vai contribuir para o entendimento de que, na era
tecnológica, base da emergência do Museu 4.0, o sujeito faz parte das interfaces
que estabelece com o objetopatrimônio, também faz parte do cenárioterritório, no
contexto do Fato Museal, que chamamos de Fato Museal interfaceado. Na era
tecnológica, o Fato Museal não pode ser interpretado por um triângulo, mas, sim,
por um sujeito que está amalgamado com o objetopatrimônio e o cenárioterritório.
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Cremos que um desenho que represente camadas seja mais atual do que o célebre
diagrama do triângulo, de Waldisa Russio Guarnieri.

Figura 58: Diagrama do Fato Museal mediado
Fonte: design nosso

A museologia tem uma “tara” e ela é pelo objeto ou qualquer outro tipo de
materialidade. Ao passo que é no sujeito que está a tecnologia, a interface e o
próprio objeto, se esvaem pelo ralo as teorias dominantes que determinam a
necessidade material para a existência do museu, por isso falamos em uma nova
ontologia museal, a partir do Museu 4.0. Sem a noção de Fato Museal mediado,
qualquer teoria que defenda o Museu 4.0 estará incompleta. Essa nova geração de
museus não corresponde, apenas, ao acúmulo de tecnologias de interação na
mediação dos objetos. Isso seria inconsistente e apenas uma parte da noção da
quarta geração de museus. Outrossim, estaria localizada apenas na área da
comunicação.
A cultura material como produto do olhar (ver capítulo 2), como defende
Bruno (2008), converge para a concepção estética de Baumgarten (TOLLE, 2007),
onde a sensibilidade, a sensorialidade e a percepção são a base para a concepção
dos semióforos de Pomian (1998), que têm sua utilidade original subtraída para, no
contexto do museu, atuar a partir de significados que são negociados pelo olhar do
públicos. O veículo material para a articulação de sentidos retém, não códigos
agarrados nos objetos, mas, sim, um conjunto histórico de olhares que foram
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deixados nas imagens. Esses olhares estão no ato do olhar presente no Fato
Museal. O que ativa o Fato Museal é o olhar do sujeito que atualiza o acúmulo dos
olhares históricos em um ato memorial e toda a imagem nos estimula a pensar
pendularmente entre a realidade e o imaginário (SAMAIN, 2012), inserindo
complexidade ao ato memorial contido no Fato Museal.
Dentre vários sentidos acerca das interfaces, rejeitamos a ideia da existência
de uma interface que apenas comunica e é o elo de ligação entre partes. Essa
concepção pode ser válida para a noção de dispositivos tecnológicos físicos que
apresentam GUI  Interface Gráfica do Usuário, mas o mais importante na nossa
análise em relação ao Fato Museal interfaceado é que a tecnologia não está apenas
nas GUI’s, mas, também, e principalmente, está contida no sujeito de maneira
inextricável.
A sugestão do Fato Museal interfaceado é uma adaptação do Fato Museal
que triangula três elementos que se apresentam isolados. Nossa percepção é a de
que, na era tecnológica, as interfaces estão contidas no sujeito, não só em seu
olhar, mas, também, em sua corporeidade.
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5.3 PROCESSOS MUSEOLÓGICOS LÍQUIDOS

Os museus, enquanto instituições tecnocráticas, têm, nos processos
museológicos, a sua matriz teórica que orienta e desenvolve a carreira dos artefatos
culturais, por intermédio de uma cadeia operatória. Esses procedimentos são, cada
vez mais, permeados pelas tecnologias, modificando a ontologia do museu.
Comunicar é salvaguardar, documentar corresponde a expor, divulgar é conservar, e
tantas outras conceituações e disciplinas acerca dos museus sofrem mútuos
atravessamentos, tornando a cadeia operatória líquida.
Neste contexto, a nova ontologia do museu, expressa pelo Museu 4.0, exige
que os artistas sejam o primeiro ponto da cadeia operatória museológica. Assim, um
novo elemento é agregado ao processo de musealização. O próprio artista é quem
inicia o processo de musealização e isso deve ficar claro para que não haja
equívocos em cobrar das instituições atitudes que são inviáveis no trato com o
objeto artístico tecnológico.

Os atravessamentos da cadeia operatória pelas interfaces
Estamos em meio ao processo que deixa de ter no arquivamento e na guarda
o fundamento da salvaguarda para efetivar o acesso e compartilhamento como
forças imperantes do museu 4.0. Com isso, os processos de musealização sofrem
as maravilhas e horrores que a tecnologia lhes proporciona.
Primeiramente, é importante ressaltar uma adição na cadeia operatória
museológica, que ainda não foi mencionada, a qual corresponde a uma fase antes
do museu. Essa fase é válida apenas para o campo artístico, pois a indústria, as
manifestações culturais de outras ordens e toda a sorte de espaços e atividades de
onde surgem artefatos e patrimônios imateriais que podem vir a ser musealizáveis
não podem prever uma carreira museal, tampouco um futuro patrimonial para seus
artefatos e imaterialidades. Contudo, a arte pode! Assim, o artista deve, ao conceber
a obra, projetar também a vida patrimonial de sua produção, mencionando aspectos
formais, funcionais, metodológicos, simbólicos, bem como deixar claro em
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documentos dos mais diversos que, caso se torne obsoleta a tecnologia base de
sua obra de arte, ela pode, ou não pode, ser reinterpretada. O uso de outras
roupagens materiais, técnicas e tecnologias dependerá das instruções que o artista
apresentar no protocolo de seu trabalho. Ou seja, o artista tecnológico deve ser,
também, um pouco museólogo, como forma de garantir a projeção da musealização
de seu trabalho.
Vão dizer que o artista não deve se preocupar com essas questões e que tal
tarefa diz respeito ao estatuto dos museus. Contudo, acredito que existe um
atravessamento de papéis no contexto do Museu 4.0 que não deve ser ignorado.
Assim, como evidenciamos a característica artística do museu, a partir da visão de
Mário Chagas, cremos na característica museológica do artista na era da tecnologia.
Isso corresponde a dizer que o artista fará a primeira fase de musealização do seu
trabalho antes mesmo de sua produção. Abarcará os itens de documentação,
conservação, preservação, exposição, migração e reinterpretação. A descrição da
lógica do funcionamento sobrepõese a descrição mais formal das engrenagens de
uma dada obra. Como vimos nesta tese, é a lógica de seu funcionamento a força
mártir de uma obra de arte tecnológica. A liquidez da cadeia operatória está na
possibilidade de não perda de nenhuma das etapas do processo, e ele se inicia na
fabricação da obra.

A cadeia operatória e o paradigma do Museu 4.0
A premissa fundante do Museu 4.0 é a de que tudo deverá estar codificado e
interconectado a partir de uma base de dados comum. As comunicações devem se
dar de maneira binária, promovendo a integração entre todas as partes do museu.
Os processos mais técnicos de conservação e restauro, gestão de recursos
humanos e informáticos, documentação e registro, e tantos outros, devem ser
facilmente

inteligíveis

por

qualquer

profissional

das

outras

áreas,

mas,

principalmente, deve ser de fácil absorção pelos públicos. Por sua vez, estes
estarão aptos a atuar como integrantes do museu, a partir das conexões viabilizadas
pelas instituições.
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Contudo, a Indústria 4.0 já viabiliza instrumentos que podem simplesmente
ser adotados pela instituição. As redes sociais são os mais explícitos exemplos de
como o museu pode fazer o uso de uma ferramenta que já está pronta e disponível
para o uso. Conforme já comentamos neste trabalho, a passagem do arquivamento
e guarda para o acesso e compartilhamento é o paradigma de surgimento do Museu
4.0. Se tomarmos por exemplo a documentação dos artefatos, do museu e também
das performances dos públicos veremos que redes sociais, como o Facebook e
Instagram, são excelentes espaços para percepções e interpretações. Neste
sentido, assim como o meio é a mensagem no contexto das comunicações, o
público é o museu no contexto do patrimônio cultural. A viabilidade do Museu 4.0
passa, inextricavelmente, pela participação dos públicos enquanto integrantes dos
museus. Essa integração não necessita ser permanente através de “contratos”
quaisquer (funcionário, amigo do museu, técnico, etc.). Ela pode ser pontual, a
distância, anônima. As tecnologias proporcionam esse “contrato virtual” que se dá
ao toque da tela.

Transferência tecnológica nos Museus
Ao se tornar tecnológico, o Museu 4.0 acaba por efetuar processos de
transferência de tecnologia que fazem com que o museu seja consumado enquanto
tal. Esses processos podem ocorrer por meio de uma transferência entre pares
(museumuseu), a partir da disponibilidade de ferramentas por parte das grandes
instituições ou de plataformas gratuitas na internet. A cadeia operatória líquida é o
atravessamento mútuo entre as diversas áreas que o museu comporta, e nisso a
aplicação de técnicas, a partir de conceitos, tecnologias, deve sempre ser seguida
de estudos de acompanhamento que vão assegurar uma transferência tecnológica
consciente por parte do museu.
Retomando a nossa discussão conceitual acerca da noção de “transferência
de tecnologia”, se a tecnologia é a aplicação de técnicas a partir de conceitos, e por
isso que todos os processos de transferência tecnológica devem ser conduzidos à
luz de estudos de implementação, conforme enfatiza Milton Vargas, assim, a
prerrogativa do Museu 4.0 será a de subsidiar a aquisição e transferência de
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tecnologia amparada por pesquisadores que contribuirão para que, como nos diz o
autor, não sejam apenas compradas “caixas pretas”, mas, sim, o museu adquira o
conhecimento acerca das tecnologias absorvidas.
“Durante toda a nossa industrialização desde o fim da última
guerra, o país sofreu enormes prejuízos com esta noção
simplista de tecnologia comprada sem o correspondente
acompanhamento
do
desenvolvimento
técnicocultural
necessário; essa importação de ‘caixaspretas’ foi certamente
o negócio mais mal feito que o país realizou em toda a sua
história” (VARGAS, 2001, p. 8).
Nesse contexto, a ênfase de uma aquisição tecnológica consciente, por parte
do museu, funciona como precaução para que a instituição não recorra no mesmo
erro que o Brasil, em não realizar o “acompanhamento do desenvolvimento
técnicocultural necessário” nos processos de transferência tecnológica. Outrossim,
quando se fala em inovação tecnológica em museus, podese entender que existe
uma necessidade de modernização das estruturas tecnológicas digitais com
computadores e outras ferramentas de informação e comunicação, contudo,
inovação é, antes de mais nada, uma orientação focada nas pessoas, pois de nada
valerá um software inovador se não puder ser operado por um profissional
habilitado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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No decorrer das páginas que se seguiram nos empenhamos em abordar a
relação entre museus e tecnologias a partir de uma estratégia que contou com a
decodificação do museu enquanto uma máquina sociocultural singular que tem seu
específico arcabouço teórico, e que, na atualidade, relacionase diretamente com a
noção de experiência de público, com dispositivos, interfaces e convergências
tecnológicas, e cria narrativas e atua de maneira performática no trânsito das
mensagens culturais patrimoniais ofertadas aos públicos. Efetivada a codificação do
museu no primeiro capítulo, foi possível sujeitar essa relação entre museus e
tecnologias ao Fato Museal elaborado por Waldisa Russio Guarnieri, em 1981, onde
a concepção ancorada na relação entre homem e objeto em um cenário, ganhou
uma abordagem pelo prisma da tecnologia. De posse do Fato Museal reinscrito na
vibração de nosso tempo tecnológico, mais pela instauração social de uma lógica
sistêmica do que pelo uso de dispositivos digitais, podese averiguar que a cadeia
operatória museológica, sofre igualmente um impacto em seus protocolos e se vê
dissolvida em fluxos líquidos que reajustam seus procedimentos, interferindo
diretamente no conceito de museu como até então conhecíamos. Para colocar à
prova a elaboração teórica proposta nos capítulos 1, 2 e 3, no capítulo 4, foram
relatados casos concretos que estimularam algumas reflexões acerca das práticas
museais tecnológicas contemporâneas. Com base nestes casos e em toda a
abordagem pregressa, consolidouse a identificação de uma ontologia reajustada
dos museus a partir da presença constante e lastreada das tecnologias digitais.
Desta maneira, lançamos um olhar sobre as práticas museais tecnológicas
contemporâneas, fazendo uma inflexão que resultou na categorização do Museu
4.0, a partir da consideração das três outras gerações antecessoras de Museu.
A emergência das estéticas tecnológicas, concomitante à ascensão da noção
de experiência de público adotada pelas instituições museológicas, impulsionam
uma paulatina adesão aos dispositivos tecnológicos que se faz perceber no
ambiente cibernético e no corpo do museu que recebe o escorrimento de interfaces
de mediação entre os públicos e os conteúdos patrimoniais. Cada instituição guarda
certo grau de tecnologização, e por menos que uma instituição lance mão de
ferramentas tecnológicas, a cibercultura, que abriga a sociedade contemporânea,
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pulula e germina ações por parte dos públicos através das redes sociais, blogs e
outras plataformas virtuais, que vão tecnologizar o museu, seja em uma
documentação feita pela audiência a partir de selfies de visitações, seja na
orientação geográfica que as cidades digitais promovem através do Google Maps ou
outros modos de descrição urbana que a internet produz. Neste contexto, não só a
produção institucional é contabilizada no escopo da tecnologização dos museus,
mas, outrossim, a descrição que foge do poder de controle e intervenção das
instituições. A cibercultura abarca a sociedade de maneira irremediável e mesmo
que o museu, em sua atuação prática, esteja alijado do território cibernético, os
agentes sociais, indubitavelmente, farão as mais diversas ações, digitalizando os
conteúdos museais. Mesmo que o museu, institucionalmente, voltamos a dizer,
esteja descolado das vibrações tecnológicas de nosso tempo, os sujeitos tratarão de
superar

a

falta

de

tecnologização

do

mesmo

com

documentação

e

compartilhamento dos conteúdos museais nas infovias da rede.
Estudando o conceito de experiência estética compreendemos que, a medida
que os museus se transformam em espaços de experiência, cumpre que a
museografia venha a recepcionar os sujeitos a partir da efetivação do design de
experiência. O público, que está imerso na cibercultura e nas práticas interativas do
diaadia, pode experienciar de maneira mais ou menos profunda as interações
propostas pelo museu. E para que esta experiência seja profunda e singular, as
instituições devem efetivar um design de experiência que coloque em curso a
interação entre objeto e sujeito de maneira ergonômica. Contudo, o Museu 4.0 exige
das instituições estratégias que levem em consideração que a experiência de
público se inicia antes da visitação e prossegue depois dela em um fluxo contínuo e
permanente que é subsidiado pelas tecnologias digitais na qualidade de ferramentas
auxiliares de memória. Portanto, a experiência de público no contexto do Museu 4.0
se amplia de maneira exponencial, exigindo das instituições toda uma abordagem
museográfica que responda as necessidades dos públicos na era da tecnologia, da
convergência e da conectividade.
No que se refere a tipicidade artística de museus, vimos que é sintomática a
ausência da arte tecnológica na grande parte das instituições de arte ao redor do
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mundo. Há ainda muita resistência por parte da maioria dos museus em adotar, no
mínimo, alguns procedimentos de contextualização e divulgação que usem
dispositivos tecnológicos digitais. Contudo, as instituições percorreram caminhos
diversos e hoje o mundo goza de centros de arte e mídia, devidamente
exemplificados ao longo desta tese, que cumprem papéis museais e patrimoniais.
Na contemporaneidade, os artistas que produzem trabalhos de base tecnológica,
em sua maioria, não tem contribuído com a memória de seus próprios trabalhos.
Talvez não tenham compreendido bem que existe uma nova ontologia dos museus
em nossa era tecnológica. Creio que, de maneira indiscutível, os artistas também
precisam ser um pouco museólogos, sob pena de suas obras se “desmancharem”
no tempo por falta de informações documentais que possam salvaguardar algo tão
efêmero e pertencente a ordem dos artefatos obsolescentes do Museu 4.0.
É aparente o equívoco de tratar a arte de base tecnológica a partir de um
pensamento viciado nas artes de suporte físico tradicional. No contexto da fruição
artística, o apressado ou aquele que não consegue acessar um repertório razoável,
igualmente não consegue alcançar a obra de fato, somente com uma breve e
superficial visualização, ou no caso das artes experienciais, a partir de uma rápida
interação. Proust identificou com clareza que a obra não está em sua materialidade,
mas sim, em algo que está contido nela e que pode ser ativado em nossas mentes
em determinado momento. Ela existe, mesmo que não esteja ativada nas mentes
das audiências, funcionando de fato a partir das ativações que os públicos realizam
em sua relação. No contexto da preservação de obras de arte, Cesare Brandi vai
priorizar, no decorrer de processos restaurativos, a manutenção dos aspectos
estéticos em detrimentos dos materiais, “porque a singularidade da obra de arte em
relação aos outros produtos humanos não depende de sua consistência material e
tampouco de sua dúplice historicidade (momento de criação e momento presente),
mas da sua artisticidade, donde se ela perderse, não restará nada além de um
resíduo” (BRANDI, 2004, p. 32).
O entendimento em relação a escalada histórica do sujeito, da contemplação
até a ideia de sujeito interator, nos revelou o quanto coexistem tipicidades
geracionais no mundo de hoje, o que pressiona por uma resposta por parte dos
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museus que esteja em consonância com as diferenças dos públicos. A
heterogeneidade geracional dos públicos, revela a existência de vários níveis de
instrumentalização tecnológica, o que exige adaptações do museu para cada tipo de
pessoa.
Inevitavelmente, imersos que estamos na cibercultura, mesmo os artefatos
físicos arqueológicos e de todo o tipo de constituição, irão receber a adição de
interfaces tecnológicas de mediação que sobrepõe uma camada de sensibilidade
tecnológica destes artefatos. Essas interfaces não são apenas janelas, mas mídias
que deixam seus rastros nas mensagens por elas emitidas. Longe de prever
qualquer tipo de aniquilamento dos objetos e da materialidade dos museus,
consideramos válida a ideia de que o museu físico está morto no sentido de ser o
marco ontológico do museu. Isso porque não existe mais a exigência de
materialidade para a existência do museu. A morte do museu físico corresponde a
dizer que essa já não é mais uma prerrogativa, mas sim, uma modalidade que
coexistirá com a modalidade do Museu 4.0 e suas outras tipicidades. O futuro dos
museus é a complexidade, e é por esta razão que caracterizamos o Museu 4.0 sem
o aniquilamento das suas outras gerações anteriores.
No decorrer da presente tese, apresentamos e problematizamos uma
variedade de abordagens realizadas por museus e instituições similares que
colocam em prática ações de patrimonialização da cultura que lançam mão de
técnicas digitais e tecnologizadas. Dentre elas, refletimos acerca de fatos como a
aquisição de games por museus; a circulação de arte tecnológica que está inserida
em circuitos e festivais e é adquirida por museus e centros de arte e tecnologia;
sítios patrimoniais que são apresentados aos públicos através de VR remontando
uma realidade a partir do mundo digital; ações de reconstituição de métodos e
técnicas utilizadas por artistas na intenção de performar e remontar a experiência
dos processos artísticos de pintores, como foi o caso da exposição sobre
Caravaggio. Outrossim, apresentamos processos de restauração de arte tecnológica
e outras abordagens diferenciadas que servem de exemplos, mesmo que de forma
panorâmica, das práticas museais que estão ocorrendo na contemporaneidade.
Estes casos foram os objetos de referência para que pudéssemos lançar um olhar
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sobre a relação dos museus com as tecnologias no mundo contemporâneo e
alinhavar algumas considerações que cremos que sejam plausíveis para a
museologia de uma maneira geral.
Notase, que de maneira irreversível, há hoje uma presença bastante
lastreada das tecnologias digitais no diaadia das sociedades, e que isso está em
diálogo com muitos dos museus. Esse processo vem sendo realizado ao longo dos
tempos,

engendrando

novas

características

às

instituições,

alterando

profundamente seus processos museais e abrindo ao campo da museologia novos
temas de estudo que exigem da comunidade acadêmica um exercício reflexivo
urgente, cauteloso e vigoroso.
Se a cibercultura é algo irreversível, ponderamos que se fazem necessários,
cada vez mais, projetos estatais de financiamento que auxiliem os museus públicos
e privados a tecnologizarem suas instituições. Se o mundo sofreu profundas
alterações nos fluxos de informação e de interpretação, os museus, igualmente, não
ficaram ilesos aos paradigmas socioculturais atuais.
O reconhecimento do museu enquanto uma máquina semiótica contribui para
entender os processos que o museu passou até transformarse em uma mídia
singular e distinta das outras mídias encontradas em nossa sociedade. Sendo uma
mídia, o museu recebeu influência direta do advento do museu de massas. Com
isso, a sua capacidade de performar dados, objetos, cenários, edificações e de
utilizar toda sorte de ferramentas de comunicação, transformouo em um aparelho
performático. Logo, o museu ganha a qualidade de produtor de arte e cultura, e não
mais apenas servir como um espaço de depósito, arquivamento ou armazenamento
de objetos. Outrossim, deve funcionar como um dispositivo de acesso e
compartilhamento de patrimônios culturais e artísticos. Não é que o museu do futuro
deva ser apenas tecnológico, mas, também, deve ser cada vez mais complexo
contando com uma lógica sistêmica que é aprofundada pela presença das
tecnologias digitais da contemporaneidade.
Relacionado à isto, a cadeia operatória da museologia sofre diversas formas
de transformação a partir do engendramento do pensamento tecnológico, legado

379

indelével que as tecnologias contemporâneas nos deixaram. A Salvaguarda e a
Comunicação, como os grandes eixos de ação dos museus, se veem pressionadas
a realizar negociações conceituais no âmbito da museologia, e a incorporar
procedimentos tecnológicos em seu expediente ordinário. O Setor de TI ganha todos
os setores do museu e sua pulverização transformao em um sistema interligado,
reconfigurando a organização das instituições, que, também tornamse hiperligadas
por trânsitos tecnológicos sociais “extra domínio” dos museus. Dizese isto, porque
mesmo quando as instituições não investem em tecnologia, por falta de iniciativa
política ou por falta de recursos, os públicos tratam de inserilo no ambiente
cibernético a partir de registros, e, principalmente nos dias de hoje, das redes
sociais. Uma documentação feita pelas audiências corre ao largo do domínios das
instituições.
Assim, somos levados a constatar que, sem uma abordagem que entenda o
tema da experiência estética, os museus estarão fadados a conceber o objeto como
fonte única de importância no escopo dos estudos da museologia. Voltada para a
experiência de público em museografias centradas e orientadas ao usuário, nossa
tese revelou o quanto esse entendimento contribui para um conhecimento mais
apurado a respeito das audiências. Com isso, podese reivindicar uma ação museal
que se utilize do design de experiência e da experiência de público para a obtenção
dos melhores resultados das suas missões museais.
Com o Museu 4.0, queremos deixar claro que não temos apenas as
tecnologias como orientação única do museu do futuro, até mesmo porque isso
geraria o perigo sempre iminente de uma ditadura do digital orientada ao discurso
determinista tecnológico, mas, sim, que o Museu 4.0 consiste na identificação de
um aparelho cada vez mais complexo. Contudo, o museu como instituição deverá
sempre considerar em seu estatuto a realização de comunicações que sempre
contemplem a abertura ao contraditório das narrativas, fazendo a manutenção dos
pontos de reflexão por parte dos públicos e por parte das próprias instituições. A
hipótese de tese que está declarada na introdução, versou sobre a necessidade de
atualização de conceitos museológicos a partir da emergência das tecnologias que
transformam a relação entre sujeitos e objetos nos cenários museais. Como um dos
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conceitos que muda é o da cadeia operatória museológica como até então era
conhecida, passamos a conceber o museu como um dispositivo complexo que
inclusive pode não lançar mão de ferramentas tecnológicas. Essa mudança se
divide em diversas micro mudanças: no âmbito da arte, o artista passa a compor a
cadeia operatória do Museu 4.0 a partir de tarefas museológicas, dando informações
sobre o que ele rejeita e aceita para sua obra no futuro e ao decorrer de sua carreira
museal; a cadeia operatória se torna híbrida, possibilitando ao Museu 4.0 a
codificação de todo o seu corpo para que a Internet das Coisas se faça presente
interconectando todas as partes do museu naquilo que estamos chamando de
cadeia operatória líquida; o público passa a ser concebido como integrantes do
museu e isso ocorre a partir de ações realizadas por intermédio dos dispositivos
interativos digitais e analógicos, em uma tomada social dos museus pelas
coletividades.

Esse

fenômeno

ocorre

pelo

engajamento

que

o

sujeito

contemporâneo exerce em relação ao museu e ao patrimônio cultural de um modo
geral.
O campo da museologia tem se esforçado em analisar a relação entre museu
e tecnologia. Contudo, adicionamos à análise desta relação, a discussão do Fato
Museal, recorrente conceito de larga aplicação no Brasil, sendo uma das
importantes âncoras epistemológicas da tese. Por fim, a incorporação das
tecnologias em relação aos museus não cessará, e, por conseguinte, trará novos
desafios de pesquisa. Em um exercício de esboçar quais seriam os futuros estudos,
enxergamos no horizonte, pelos menos dois grandes temas no vértice entre museus
e tecnologias: Internet das Coisas (IoT) e museu pósdigital.
O futuro dos museus passa: pela sua presença na internet; sua
tecnologização, objetivando a viabilidade de fluxos informáticos; e pela efetivação
de uma subrede de coisas pertencente aos fluxos maiores da IoT. Assim, sua
ontologia deve ser sustentada na sua característica cada vez mais complexa
perante a sociedade contemporânea. O Museu 4.0 é uma antologia de museus
diversos e complementares que convergem para o difícil, mas urgente exercício da
diversidade.
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