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RESUMO 

 

A tecnologia torna visível aos espectadores novos produtos culturais. Porém, a 

relação tensa entre cultura e tecnologia está (re) significando as relações humanas, 

as representações e a comunicação. As imbricações entre arte, cultura e tecnologia 

permitem experiências sensoriais que se materializam através de uma mediação 

sintética. Ferramentas digitais criam possibilidades de fruição através das telas. As 

imagens digitais estão deslocando a representação para uma dinâmica virtual. As 

necessidades de reconhecimento identitários através das redes teleinformáticas estão 

latentes na cultura contemporânea. As artes não estão alheias a este processo. 

Através das imagens digitais é possível acessar e experimentar os objetos artísticos 

por meio de um simulacro virtual. Neste trabalho, propomos realizar uma análise 

alegórica das imagens digitais. O recorte será através da possibilidade de visitar 

virtualmente um museu. A dissertação possui a proposta de analisar as ferramentas 

tecnológicas disponíveis na rede, como o Google Arts And Culture, relacionando-os 

às representações culturais e lançando um especial olhar para a tecnologia, 

responsável pela mediação entre espectador e imagem. As imagens digitais 

ressignificam as possibilidades de acesso e contemplação artísticas. O objetivo é, 

pois, identificar como a tecnologia, através de dispositivos digitais, pode significar uma 

experiência sensório-cognitiva através de uma visita virtual ao museu. Logo é 

necessário evidenciar o deslocamento cultural de uma contemplação mediada por 

imagens digitais, que se materializam por meio de modelos matemáticos (algoritmos). 

Estas novas construções culturais contemporâneas serão apresentadas a partir dos 

pressupostos teóricos estabelecidos por autores ligados aos estudos culturais como, 

Martin Barbero, Armand Mattelart, Guilherme Orozco, Garcia Canclini e Stuart Hall. 

  

Palavras-chave: Cultura Digital. Imagem Digital. Museu Virtual. Google Arts and 

Culture. Representação. Visibilidade. Artes Virtualizadas. Aura Digital. 
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ABSTRACT 
 

 
Technology makes viewers discover new cultural products. However, the tense 

relationship between culture and technology is (re) signifying human relations, 

representations and communication. The imbrications between art, culture and 

technology allow for sensory experiences that materialize through synthetic mediation. 

Digital tools create possibilities of fruition through the screens. Digital images are 

shifting the representation to a virtual dynamic. The needs for identity recognition 

through teleinformatics networks are latent in contemporary culture. The arts are not 

unaware of this process. Through digital images it is possible to access and experience 

artistic objects through a virtual simulacrum. In this work, we propose an allegorical 

analysis of digital images. The cut will be through the possibility of visiting virtually a 

museum. The dissertation proposes to analyze the technological tools available in the 

network, such as Google Arts and Culture, relating them to cultural representations 

and launching a special look at technology, responsible for mediation between viewer 

and image. Digital images reaffirm the possibilities of artistic access and 

contemplation. The goal is, therefore, to identify how technology through digital devices 

can mean a sensory-cognitive experience through a virtual visit to the museum. 

Therefore, it is necessary to highlight the cultural displacement of digital-mediated 

contemplation, which materializes through mathematical models (algorithms). These 

new contemporary cultural constructions will be presented from the theoretical 

assumptions established by authors related to cultural studies such as Martin Barbero, 

Armand Mattelart, Guilherme Orozco, Garcia Canclini and Stuart Hall. 

 

Keywords: Digital Culture. Digital Culture. Digital Image. Virtual Museum. Google Arts 

and Culture. Representation. Visibility. Virtualized Arts. Digital Aura. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação começa com uma história contada por um grande amigo, que 

depositou seu sonho de abandonar a faina, que não representava seus ideais e 

sonhos... Como uma forma de materializar seu desejo e mudar o seu destino, ele 

colocou abaixo do vidro que cobria sua mesa de trabalho um recorte contendo esta 

imagem: 

 

Figura 1: Madonna das Rochas de Leonardo Da Vinci, Acervo Do Louvre, Paris 

 

Fonte: Wikimedia Commons9 

 

Através dos dias, aquele recorte, que representava a Madonna das Rochas, 

passou a representar a necessidade de se libertar daquele tempo-espaço e, como 

toda memória é imagética, e todo desejo se manifesta primordialmente pela 

imaginação, uma pequena imagem virtual tornou-se signo de uma necessidade. 

Alguns anos depois, este amigo estava no Louvre, de costas para a Monalisa 

e de frente para a Madonna. Aquela pequena reprodução cumprira o seu papel, 

poderia enfim ser contemplada presencialmente. A possibilidade de fruir esta obra no 
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museu confirmaria seu valor de culto, esta manifestação aurática somente seria plena 

na presença “iluminada da obra”, sua originalidade, enfim, poderia ser desfrutada e 

sentida (Benjamin, 2012, pp. 65-78). Os sonhos virtuais se materializariam por meio 

da sacralidade contemplativa da obra original. Contudo, aquela pequena 

representação não deixaria de ser relevante no imaginário deste grande amigo, que, 

após décadas, ainda é sensível ao contar esta história.   

O pano de fundo desta dissertação está justamente nesta peculiaridade que o 

virtual pode proporcionar: a capacidade de (re)significar a partir de uma imagem, uma 

construção imagética, na qual virtual e presencial se fundem. Para acrescentar um 

pouco de poivre nesta reflexão, será somada a variável digital (ao universo virtual), 

que traz, em sua cangalha, todo um arcabouço cultural, político, estrutural que 

transcende o virtual de uma construção puramente imagética para uma desconstrução 

interativa, cujo produto final depende do observador e de como este irá interagir com 

a digital. 

Marcel Proust (1871- 1922), em sua obra, Contre Sainte-Beuve, apresenta um 

panorama interessante sobre o papel do observador (neste caso do leitor) em relação 

às obras de arte. Esta obra inacabada tenta demonstrar que os conceitos e elogios de 

Sainte-Beuve eram mal fundados, do que resultava enaltecer escritores de segunda 

categoria (Molé, d’Alton Shée, Daru, etc.), em detrimento dos grandes autores do 

século XIX, como Nerval, Balzac, Baudelaire, Stendhal, Flaubert, não lhes sabendo 

reconhecer a originalidade e grandeza. Todavia, já chegando em suas conclusões, 

Proust discorre sobre a individualidade (do artista e do espectador), da qual a 

percepção das obras artísticas depende, do espectador; e a das obras literárias, do 

leitor. A forma como cada indivíduo interage, contempla e observa uma imagem, seja 

ela presencial ou virtual, está intimamente ligada à sua subjetividade. 

Se somarmos as experiências de um indivíduo que manifesta seus desejos por 

meio de uma imagem, cuja reprodução está exposta no tampo de sua mesa, às 

aspirações subjetivas de interação do criador e do observador demonstradas por 

Marcel Proust; e se colocarmos o resultado desta soma em uma tela de “smartfone”, 

encontramos o principal objeto de pesquisa desta dissertação: a possibilidade de se 

contemplar e interagir com as artes através de uma prótese sensório cognitiva que irá 

mediar a observação dos objetos artísticos. 

Atentemos para o fato de que esta possibilidade de interação e contemplação 

de forma remota, virtual e digital está sendo institucionalizada, adotada pelos 
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principais museus do planeta. Perguntamos, então, como a subjetividade pode ser 

afetada em um momento em que não é mais necessário colocar a reprodução da 

Madonna sobre a mesa, pois basta o deslizar do dedo para acessar a obra 

virtualmente, e dar um zoom para apreciar melhor os detalhes desejados, 

locomovendo-se através da tela? O fato de não precisar ir até o Louvre para saber 

que, ao dar as costas à Monalisa, pode-se encontrar a Madonna das Rochas, altera 

minha percepção sobre a arte? Acessando virtualmente o objeto artístico, pode-se 

alterar a percepção de como eu o observo? Quais são as construções subjetivas e 

imagéticas quando se realiza uma contemplação virtual para, em seguida, fazê-lo 

presencialmente? 

A proposta deste trabalho é investigar a capacidade de a imagem virtual-digital 

representar um recorte especifico do tempo-espaço nos museus. Pretende-se olhar 

estas representações virtuais-digitais a partir das experiências de visitar virtualmente 

os museus MoMa, Louvre e Inhotim. Buscar-se-á um contraponto com a visita 

presencial ao museu Inhotim, procurando entender de que forma elas se contrapõem 

e se completam. Que tipo de experiência cultural a contemplação virtual-digital foi 

capaz de construir em sua de existência? 

Para conseguir chegar a estes objetivos, traçamos um caminho que se inicia 

com uma revisão histórica, passando por considerações teóricas, pela pesquisa de 

campo e por fim por uma análise dos dados coletados. O primeiro capítulo irá abordar 

uma revisão histórica sobre o virtual e a virtualização ao longo da história da arte, em 

especial a partir das reproduções imagéticas. Esta breve revisão histórica pretende 

demonstrar que a memória da imagem não pode ser separada da história da 

virtualização. A própria história da arte, em suas análises mais contemporâneas, 

assume o virtual como a principal forma de representação até o advento da fotografia 

e do cinema. A construção analítica da pesquisa pressupõe uma memória imagética, 

que permite contrapor o virtual-digital ao presencial, considerando aquilo que o 

observador aproxima ou afasta da memória, quando se encontra em uma 

contemplação virtual. 

O segundo capítulo trabalha as mudanças na indústria cultural que permitiram 

o deslocamento de uma mídia de massas para uma mídia das redes (ou mídias 

digitais). Serão analisadas quais foram as mudanças ideológicas e culturais que 

permitiram os deslocamentos informacionais que estavam destacados em uma 

dinâmica de “um para todos” (cultura de massas) para uma dinâmica de “muitos para 
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muitos” (cultura das redes). Esta investigação é fundamental para se verificar qual o 

contexto ideológico e quais identidades estão sendo construídas em uma dinâmica 

cultural das redes. Assim será possível um entendimento do papel da indústria cultural 

e quais são seus interesses diante de uma relação em que o acesso e a manifestação 

(capacidade de emitir opinião nas redes digitais) está ao alcance dos teclados e 

caminha como um anexo em nossos bolsos. 

O terceiro capítulo apresenta os fundamentos teóricos da dissertação. Os 

conceitos de virtual, tecnologia, mediação, museu, visualidade (visibilidade) e 

legibilidade serão discutidos para serem contrapostos em relação à produção do 

problema da pesquisa. Este capítulo também será metodológico, discutindo e 

relacionando estes conceitos como operadores da análise de uma contemplação 

virtual-digital versus uma experiência presencial. A partir deste ponto, será possível 

trabalhar as categorias de análise e os recortes empíricos. 

O quarto capítulo traz a pesquisa de campo e a análise realizada. Particionados 

no recorte empírico, as contemplações virtuais e presenciais serão contrapostas a fim 

de terem suas representações e experiências compreendidas. A partir de uma 

metodologia de pesquisa- ação, foram realizadas visitais virtuais e presenciais a 

museus de arte para fruição de objetos artísticos, bem como foram discutidos (com o 

grupo focal) os mecanismos que influenciam a utilização de ferramentas de acesso 

aos acervos digitais. Ali se discutem, ainda, os processos de contemplação e fruição 

das obras de arte, realizando um paralelo final entre a experiência virtual e a 

presencial. Foram realizadas visitas virtuais aos museus Inhotim (Brumadinho), 

Louvre (Paris), MoMa (Nova York). Para concluir a experimentação, foi realizada uma 

visita presencial ao Instituto Inhotim para se poder fazer uma discussão comparativa 

sobre representação imagética nas experiências física e virtual. 

Na parte final do trabalho, conclusiva, trazemos os descobrimentos e as 

revelações desta dissertação, ali apresentando os desdobramentos epistemológicos 

onde a visita presencial e virtual irão se encontrar. A intenção inicial deste trabalho, 

que era contemplar e relacionar uma visita presencial e virtual ao museu, foi 

ultrapassada no decorrer da pesquisa, na qual se pode demonstrar muito mais que 

esta contraposição. 

Para todos os sujeitos que viveram a experiência de realizar uma contemplação 

virtual (especialmente a virtual-digital) e depois realizá-la presencialmente, propomos 

esta reflexão, relacionando as experiências e o contexto cultural em que as mesmas 
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acontecem. Para aqueles que não vivenciaram esta experiência cultural, subjetiva e 

imagética é um convite para viver esta riquíssima experiência.  

Muito além de uma análise imagética tecnologicamente mediada, esta 

dissertação pretende também dar voz às redes, ressaltando as relações de poder que 

as mesmas podem representar. Como os acessos virtuais-digitais estão a estibordo 

da ideologia das grandes mídias institucionais, vivemos um momento em que não é 

possível dizer se as grandes mídias contêm ou estão contidas na rede. O fato é que 

o imaginário virtual-digital está sendo incorporado pela memória. Que as tramas 

digitais nos guiem. 
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1 VIRTUALIDADE, TECNOLOGIA, MEDIAÇÃO E VISUALIDADE - sobre a 

representação/virtualização das realidades e dos objetos artísticos do século 

XV ao século XXI 

 

Virtual, desde aurora do homem, entregamo-nos  
aos nossos simulacros representativos! 

Marcelo Nova 
 

O objetivo deste capítulo é tratar da relação entre arte e tecnologia por meio de 

uma visão crítica das representações e virtualizações. Inicialmente serão traçadas as 

definições conceituais que nortearão a construção teórica deste trabalho. 

Progressivamente, será apresentada uma breve análise linear em que se relacionará 

Arte, Tecnologia e Estética, partindo do Renascimento até o século XXI. Este capítulo 

buscará compreender culturalmente a tecnologia como elemento mediador das 

representações desde a padronização das técnicas iniciadas na Itália, no século XV, 

até a possibilidade de se realizar uma visita virtual ao museu. 

Para tanto, pretende-se abordar a virtualização das realidades por meio de 

instrumentos de (re) produção em três momentos históricos: O Renascimento, a Era 

da Reprodutibilidade Técnica e a Era Digital.  

O Renascimento e sua considerável efervescência técnica, social e cultural, a 

era da reprodutibilidade técnica e a Revolução Industrial representando um momento 

de profundas alterações da estrutura social e econômica decorrentes da 

maquinização e, por consequência, a substituição (parcial) do homem pela máquina. 

Por fim, a segunda metade do século XX até o século XXI com o surgimento e 

popularização do computador e as profundas mudanças técnicas ocorridas com a 

possibilidade de virtualização do tempo, do espaço e das relações humanas.  

O olhar que será dirigido para estes três momentos está justamente nas 

rupturas técnicas as quais estes três períodos estão diretamente ligados, em especial 

no que se refere às formas de representar as realidades através da técnica e da Arte 

(de fato não é possível separar a técnica da Arte. A separação é apenas uma 

referência epistemológica) como elementos que constroem a virtualização da 

realidade, a qual está presente na história humana desde os primórdios. 

O primeiro momento a ser analisado será o Renascimento, um movimento 

cultural da elite europeia no século XV, baseado na centralidade da razão e no 

humanismo. Este movimento apresenta contribuições representativas na virtualização 
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das realidades e nas representações do homem e do espaço que ele habita através 

das novas técnicas aplicadas às produções artísticas em especial às artes plásticas. 

O Renascimento foi fruto dos enormes avanços técnicos da arte gótica do início 

do século XV, elementos ligados ao humanismo e à natureza são exponencializados, 

técnicas da pintura (gótica) flamengas são aprimoradas em prol da construção de uma 

arte que buscava no passado clássico greco-romano a fonte de inspiração e um 

espelho para a representação do homem e da natureza de forma verossímil. Os 

interesses pelos tesouros intelectuais e artísticos clássicos transformaram a arte 

devocional plana e linear da idade média em uma temática renascentista na qual se 

buscava uma representação realística, naturalística e humanista das relações 

humanas. 

O ponto fundamental para se recortar a história da Arte a partir do 

Renascimento é justamente a ruptura com as temáticas ilustrativas principalmente 

ligadas à religião e à construção de um antropocentrismo representativo em um 

cenário em que a evolução técnica permitiu buscar na Arte a virtualização de 

momentos e instantes, tal qual podia ser contemplado pelo olho humano. É inegável 

que os principais movimentos artísticos que sucederão o Renascimento, destacando 

o Maneirismo, o Barroco, o Rococó, o Grand Tour, o Neoclassicismo, o Romantismo, 

a Arte Acadêmica, o Realismo e o Esteticismo estarão diretamente ligados às 

evoluções técnicas por ele introduzidas (em especial a perspectiva). As inovações 

técnicas implementadas pelo Renascimento criaram um establishment das 

representações artísticas, cujas técnicas reproduziam a necessidade de 

verossimilhança visual. À medida que a tecnologia evoluía, estes movimentos 

incorporavam estas inovações. Todavia, as técnicas de verossimilhança visual 

seguiam as raízes representativas originárias no Renascimento.    

O grande rompimento deste establishment será através das artes modernas 

iniciadas pelo Impressionismo. O movimento técnico introduzido pelo Renascimento 

será interrompido de forma marcante apenas no advento da Revolução Industrial, 

quando, pela primeira vez, a máquina pode representar (mesmo que ainda de forma 

incipiente) as construções materiais e simbólicas do homem. 

O segundo momento a ser analisado é a era da reprodutibilidade técnica 

(consequência da Revolução Industrial). Neste período, a fotografia e, posteriormente, 

o cinema (do ponto de vista técnico o cinema é uma evolução da fotografia) passam 

a figurar como substitutos das virtualizações representativas, as quais eram frutos do 
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trabalho (manual) humano desde o Renascimento (principalmente pela pintura a óleo). 

Neste momento histórico de afirmação e desenvolvimento do capitalismo, a Indústria 

Cultural e a maquinização da produção tornam a fotografia e o cinema mercadorias 

plausíveis para as virtualizações das realidades. 

A chamada Era da Produtividade técnica, período denominado por Walter 

Benjamin (2012, p. 32) com tamanha propriedade, que, mesmo não sendo um período 

histórico de reconhecimento clássico, será adotado no presente trabalho pelo seu 

recorte deveras significativo na evolução da virtualização das realidades. Este período 

compreende algumas mudanças fundamentais operadas pela modernidade em 

especial seu impacto social e artístico: o advento da fotografia e do cinema bem como 

as transformações trazidas pela técnica empregada por estes dois campos mexem 

com o status da obra de arte enquanto representante da realidade, (contextualizando 

para o objeto deste trabalho deve-se ler, como representação da realidade, a 

virtualização) retirando da obra o que Benjamin chamou de “aura”, ou seja, aquela 

característica que a torna única, a experiência da contemplação “aqui e agora” 

(BENJAMIN, 2012, p. 43). Para além do artístico, Benjamin eleva as consequências 

dessa revolução para os campos sociais e políticos. 

O que se pretende analisar neste período que se inicia em meados do século 

XIX e prossegue até meados do século XX, com forte influência da evolução 

tecnológica e das profundas mudanças sociais e políticas proporcionadas pela 

Revolução Industrial, é a consequente substituição dos homens pelas máquinas. 

Novas tecnologias permitem suprimir a criação pelas mãos humanas como é o caso 

da fotografia. O clímax deste período, o qual pretende ser analisado de forma a 

contribuir para a construção teórica deste trabalho, encontra-se justamente na 

capacidade da máquina de representar a realidade e a conseguinte supressão da 

necessidade artística de representar a realidade formal e reconhecível. Foi justamente 

este período de mudanças na construção da virtualização através da máquina que 

proporcionou uma ruptura com as formas clássicas de se observar e representar o 

objeto artístico. A virtualização da realidade a partir deste momento caberá às 

máquinas. A redoma de possibilidades introduzidas pela Revolução Industrial e pelas 

Grandes Guerras da primeira metade do século XX transformaram a representação 

“da máquina para o objeto”, em que a máquina não mais captura o que o olho humano 

vê, mas cria um tempo-espaço que só existe para a própria máquina. Surgem o 

computador e a realidade virtual digital. 
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O terceiro momento atravessa a segunda metade do século XX e desemboca 

no século XXI na chamada era digital, a qual possibilita a virtualização do tempo, do 

espaço e das relações humanas (período do advento do computador) podendo assim 

conceber-se uma realidade virtual digital. As redes de computadores acabam por 

proporcionar a virtualização completa das relações representativas, influenciando a 

estética e a produção artística contemporânea. 

Na segunda metade do século XX até o século XXI, com a massificação da 

comunicação digital, criação das redes informacionais e o surgimento da cibernética, 

uma nova ruptura acerca da representação das realidades ocorre, o que se produzia 

através da máquina e das dinâmicas físico-químicas perde seu carácter existencial 

enquanto uma forma de observar a realidade da máquina para o homem. O caso da 

fotografia pode ser um exemplo clássico que, a partir de então, passa de uma 

concepção analógica para uma dinâmica totalmente digital. 

O advento do digital já não possui qualquer relação de representação com a 

realidade, pois a realidade passa a ser digitalmente virtual. Dispositivos baseados em 

algoritmos constroem e simulam realidades totalmente adversas, a virtualização 

chega à era digital. Com o advento e a popularização das redes e dos computadores, 

as relações sociais tradicionais são colocadas em interrogação. A necessidade da 

presença e da existência física, bem como a possibilidade de construir socialmente a 

vida são parcialmente transferidas para as telas dos computadores e para os 

dispositivos móveis. A rede informacional pode ser observada como uma grande 

sociedade, as fronteiras são repensadas e os valores sociais se deslocalizam. A 

globalização atinge seu ápice, as mudanças socioculturais são de ordem jamais 

vivenciadas em tão curto espaço de tempo. O ponto focal sobre este período, na 

construção teórica deste trabalho, será justamente a possibilidade criada pelos 

equipamentos digitais de se virtualizar o tempo, o espaço e as relações humanas, a 

ponto de poder-se discutir epistemologicamente o papel da tecnologia em uma visita 

virtual ao museu. 

Cada momento apresenta a aplicação de diferentes técnicas e métodos de 

representar os objetos realísticos (homem, tempo, espaço, Artes) sendo a técnica e a 

tecnologia elementos fundamentais para tal recorte histórico. Como forma de se criar 

uma relação entre representação e técnica, podemos pensar nas variações estéticas 

e representativas da pintura de Caravaggio, Andy Warhol e Munch: esses três pintores 

lidam com a produção artística de formas inegavelmente diferentes. O que difere suas 
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obras, do ponto de vista da representação e da virtualização, é justamente a técnica 

e a tecnologia que estão ligadas diretamente ao caráter representativo das Artes. 

Enquanto Carravaggio buscava a representação do homem, Munch se libertava das 

representações naturalísticas do homem e do espaço, enquanto Andy Warhol estava 

totalmente livre da reprodução da realidade reconhecível. 

Ao longo deste período, oposições e contradições às formas de representação 

virtual contribuíram para a formatação da realidade virtual (digital) que pode ser 

observada atualmente, a qual possibilita a realização de uma visita virtual ao museu. 

A análise dos últimos cinco séculos pode sugerir que a revolução da 

teleinformática, tendo o computador como elemento central, extrapola a necessidade 

da presença física para contemplação e fruição dos objetos artísticos, ao ponto de 

poder discutir e comparar as realidades virtuais e presenciais em uma contemplação 

artística que se encontra exposta em um museu. Logo, como postulou Benjamin 

(2012, pp. 62-64), na primeira metade do século XX, que se aplica aos dias atuais: 

são necessários novos conceitos estéticos para compreender as representações 

artísticas no âmbito da virtualização digital. 

 

1.1 A representação: da arte renascentista à ruptura do Impressionismo 

 

O Renascimento, como movimento cultural, apresenta um momento de 

considerável valor na história humana. O humanismo buscando referência nas 

civilizações clássicas (Grécia e Roma) sistematizou o conhecimento e rompeu com os 

valores sociais baseados na religião. Através desta centralidade na razão e nos 

valores humanos, os quais foram elementos centrais do Renascimento, passou-se a 

buscar formas verossímeis de representar o ser humano e o espaço que o mesmo 

habita (seja este espaço real ou imaginário), por meio de técnicas que valorizassem a 

realidade da representação. 

Segundo Argan (1994, p. 67), a pintura renascentista apresenta duas 

características fundamentais ao tratar da representação das realidades 

(especialmente do espaço e do homem): a perspectiva e a técnica do jogo de cores. 

A perspectiva configura uma evolução tecnológica renascentista, pois é uma 

técnica na qual é possível reproduzir em uma superfície plana espaços reais 

proporcionando a noção de profundidade e volume da representação. A técnica do 
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jogo de cores destaca na obra algum objeto ou detalhamento e ainda cria a noção de 

obscuridade em elementos secundários (ARGAN, 1994, p. 68). 

O Renascimento afirma as artes como um valioso recurso cultural, 

promovendo-as como meio de comunicação e instrumento de transmissão do 

conhecimento. Valores como a mimese (conceito aristotélico, que elucida a cópia em 

semelhança e conformidade com o real e o natural) são resgatados como forma de 

afirmação do compromisso das obras de arte em reproduzir o real, criando uma ponte 

entre o valor artístico e a imitação. Em uma análise contemporânea, este conceito 

supera a imitação e pode ser considerado uma forma de virtualização. Valores como 

a mimese estão diretamente ligados à realidade virtual: ao se contemplar virtualmente 

uma obra exposta ao museu, está-se ressignificando a mimese como instrumento de 

mediação que permite a interação entre o usuário, o museu e a obra de arte. 

O século XV, conhecido como o Quattrocento da história das artes, foi um 

marco no que se refere à imitação. Dessa forma, interessa ao presente trabalho lançar 

um olhar sob os valores que a imitação introduz nas Artes como instrumento, o qual 

busca a representação e, consequentemente, a virtualização dos objetos. Lançando 

mão de recursos técnicos como a pintura a óleo, da perspectiva, das regras 

geométricas, dos sistemas de ponto e linha de fuga, somados à incalculável 

contribuição do espírito científico e filosófico racional do período, os artistas criaram 

um complexo sistema representativo das realidades. Este sistema possui o objetivo 

de satisfazer as necessidades figurativas deste período, por meio de representações 

do racional figurativo, do realismo e por fim da fidelidade racional. É interessante 

observar que a preocupação em reproduzir nas artes a representação dos espaços 

está presente desde o Renascimento, logo as imagens digitais observadas em uma 

contemplação virtual, se analisadas como imagens per se, possuem um traço 

representativo no qual o virtual renascentista ainda sobrevive. 

Ao analisar a tentativa de imitação do real no Renascimento Francastel (1990, 

pp. 12-17) postula que tal tentativa não é definitiva nem única, conforme se evoluíam 

as técnicas, os valores existenciais, filosóficos, sociais ou ideológicos, surgiam 

descobertas de outras formas de reprodução que o modelo renascentista não 

representou (FRANCASTEL, 1990, p. 43). A grande mudança deste modelo técnico e 

estético de representação das realidades pode ser observada através da pintura 

impressionista. 
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Ao lançar um olhar sobre a produção dos movimentos que sucederam ao 

Renascimento (sendo os principais movimentos: Maneirismo, Barroco, Rococó, Grand 

Tour, Neo Classicismo, Romantismo, Arte Acadêmica, Realismo e Esteticismo), pode-

se observar diferenças sensíveis nas temáticas, nos jogos de cores e nas técnicas de 

pintura, todavia o compromisso em representar o verossímil, em conformidade com 

um modelo renascentista, esteve presente nestes movimentos. O que diferencia o 

Impressionismo e que se destaca no presente trabalho é o momento histórico em que 

este movimento se inicia (consolidação da Revolução Industrial e consequente 

maquinização da sociedade), em que temática e representação, pela primeira vez, 

perdem a responsabilidade de representar a realidade como os olhos veem. De forma 

incipiente, são dados os primeiros passos para se conceber uma realidade virtual 

digital. 

 A presença do digital que permite a instrumentalização de uma contemplação 

mediada tecnologicamente se inicia com a máquina, ou seja, a tecnologia como 

ferramenta de interação que cria condições para que haja uma relação artística entre 

tecnologia e homem. 

No Impressionismo, novamente, o papel da tecnologia está diretamente ligado 

à evolução das formas de virtualização das realidades. As pinturas de paisagens ao 

ar livre da escola de Barbizon somente tornam-se realidade através da 

industrialização da tinta a óleo em tubos metálicos o que possibilitou a portabilidade 

das tintas e das representações artísticas (COLI, 1990, pp. 78-80). 

Um dos grandes representantes do Impressionismo, Claude Monet, baseado 

nos princípios desta escola, propõe a criação de imagens da vida moderna tal qual 

como a imaginavam, sem a necessidade de ser verossímil. Afinal, mesmo que ainda 

sob muita controvérsia artística, já cabia à fotografia (ainda primitiva), este papel. A 

forma de se reproduzir e virtualizar as realidades estava em radical mudança. Surgia 

a Arte Moderna sem a preocupação de representar o conteúdo e a realidade. A 

realidade virtual, quando observada do ponto de vista das artes, pode ser diretamente 

ligada às construções das artes modernas. Interessa observar que a própria 

sacralidade das artes e, obviamente, dos museus é colocada em xeque nas artes 

modernas. Logo, a realidade virtual e a visita mediada tecnologicamente ao museu 

estão diretamente ligadas às rupturas representativas das artes modernas, em 

especial à ruptura com a representação do presencial, do verossímil e da 

aceitabilidade conceitual da interação entre arte e tecnologia. 
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A próxima evolução tecnológica que acabará por desvincular a virtualização 

das artes plásticas será a fotográfica que surge contemporaneamente ao 

Impressionismo. O surgimento da fotografia é apresentado por alguns autores como 

o “início do fim” do Impressionismo, e está diretamente ligado aos valores 

mercadológicos que impulsionavam a tecnologia neste momento de forte 

desenvolvimento capitalista do final do século XIX. A fotografia e o cinema (reflexo da 

própria fotografia), ressignificam as formas de se representar as realidades. O homem, 

como elemento de construção da representação, é substituído pela máquina. Surgem 

as artes modernas que não mais se preocupam com a realidade e com a 

verossimilhança dos objetos artísticos (FRANCASTEL, 1990, pp. 76-78). A fotografia 

e o processo imagético de transferir o observador para uma lente lançam as bases 

técnicas e conceituais de contemplação da imagem reprodutiva. A visita virtual ao 

museu somente ocorre por meio das mediações entre a imagem capturada pela 

máquina (modificada digitalmente), e o usuário (observador) que utilizará a tecnologia 

como ferramenta de acesso e contemplação destas imagens. 

 

1.2 A fotografia e o cinema: representação das realidades através da relação 
homem máquina 

 

O surgimento da fotografia, na primeira metade do século XIX, ocasionou uma 

revolução nas artes visuais. A forma de se virtualizar as realidades passara a ser um 

artifício técnico e se constituía por meio da relação homem-máquina. A evolução da 

fotografia está diretamente ligada à evolução científica, pois surge dos conhecimentos 

dos astrônomos e das inovações da Física, em especial na experiência da câmara 

escura, utilizada para observação dos eclipses. Com a câmara escura, surgia o 

princípio básico da fotografia. (COUCHOT, 2003, pp. 17-23). 

A divulgação do novo método de (re)produtividade causou grande alarde na 

comunidade artística, pois vinculou-se o surgimento da fotografia ao fim da pintura. O 

Impressionismo realiza um diálogo com a fotografia que acabará culminando nas artes 

modernas e no abandono das temáticas realísticas nas artes plásticas (COUCHOT, 

2003, p. 331). 

A Fotografia somente seria reconhecida como forma de Arte no início do século 

XX, através do movimento do Pictorismo, o qual demonstrava a fotografia como se 

representasse uma pintura (estas fotografias possuíam o foco brandado e cor sépia). 
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Fotógrafos americanos e europeus criaram sociedades para divulgar seus trabalhos 

os quais eram pouco aceitos nos circuitos de artes. Estas sociedades buscavam 

apresentar a fotografia como forma de arte que representava a verdade e empregava 

o naturalismo em sua composição. 

Desde que foi descoberta a fotografia analógica pouco evoluiu, permanecendo 

com seus paradigmas óticos por praticamente um século. Este panorama somente 

seria alterado com o advento da imagem digital. A imagem digital quebra o protocolo 

de captura da fotografia e cria a possibilidade de interação entre a imagem capturada 

e o homem. Não há limites de intervenção em uma imagem digital, logo discutir uma 

visita virtual ao museu é discutir uma imagem digital, que nasce tecnicamente por 

meio da captura das imagens que irão formar o ambiente virtual. 

Da mesma forma, o cinema pode ser considerado um reflexo técnico e histórico 

da fotografia. O fotógrafo inglês Eadweard J. Muybridge desenvolveu um sistema para 

registrar em sequência até 24 imagens de um mesmo corpo em movimento, que 

depois eram apresentadas em um dispositivo chamado zoopraxiscópio. Ele 

apresentava as fotos em sequência e com uma velocidade tal que permitia ao 

observador ter a noção de que as coisas estavam se mexendo (COUCHOT, 2003, p. 

334). 

A realidade virtual está subscrita no cinema. Talvez a principal diferença entre 

a realidade virtual do cinema e a do computador seja a posição do observador: no 

cinema, a realidade está previamente estabelecida e cabe ao observado assisti-la, em 

uma realidade computacional, como em uma visita virtual ao museu, a tecnologia se 

apresenta como uma ferramenta que permite a interação e a modificação desta 

realidade.  

Benjamin (2012) em A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, 

elenca ao cinema a categoria de arte redentora da própria arte. Para Benjamin, o 

cinema acabava com elementos tradicionais e dotados de aura que dominavam as 

obras de arte até então (BENJAMIN, 2012, p. 44). Postulando sobre a fotografia, 

Benjamin deixa claro que esta técnica preparava a substituição da memória 

involuntária pela memória voluntária. As fotos antigas podem ser consultadas para 

ativar novas lembranças (voluntárias). A partir desta postulação, pode se atribuir à 

fotografia uma nova forma de virtualização da práxis política, pois as fotografias: 

“exigem ser acolhidas num certo sentido, e não se prestam mais à contemplação 
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desinteressada. Elas inquietam quem as olha; para atingi-las, o espectador adivinha 

ter de seguir uma via específica” (BENJAMIN, 2012, p. 43).  

Benjamin ainda se manteve de certa forma resistente em relação ao 

reconhecimento da aura na fotografia. Segundo Benjamin, a aura permanecia no rosto 

humano. As recordações de pessoas queridas, todavia distantes ou desaparecidas, 

ainda substituíam a aura e lhes conferia certa melancolia estética (BENJAMIN, 2012, 

p. 44). No capítulo 3 deste trabalho, será apresentada uma revisão a respeito da 

reprodutibilidade técnica benjaminiana e as realidades virtuais que criam reproduções 

capazes de conceber uma visita virtual ao museu. 

Outra questão que pode ser remetida às virtualizações das realidades através 

do cinema e da fotografia é seu caráter de (re)produtividade. Para Benjamin a 

capacidade reprodutiva aproxima uma experiência do encontro da obra de arte com a 

multidão: 

 

Multiplicando as cópias, [as técnicas de reprodução] transformam o evento 
produzido uma só vez em um fenômeno de massas. Permitindo ao objeto 
reproduzido oferecer-se à visão e audição em quaisquer circunstâncias, 
conferem-lhe a atualidade permanente. (BENJAMIN, 2012, p. 51). 

 

A expressão dinâmica da fotografia acontece no cinema. Para Benjamin, o 

poder catártico do cinema seria capaz de liquidar a aura nas obras de arte: 

 

De modo diverso do que ocorre, em literatura ou em pintura, a técnica de 
reprodução não é para o filme uma simples condição exterior a facultar a sua 
exibição maciça; a sua técnica de produção funda diretamente a sua técnica 
de reprodução. A arte de representar como reconhecimento do mundo 
reprodução. Ela não apenas permite, de modo mais imediato, a difusão 
maciça do filme, mas exige-a. (BENJAMIN, 2012, p. 52). 

 

O cinema surge como elemento de virtualização, destinado à massificação das 

representações. Ele se apresentava como uma manifestação artística cuja 

representação das realidades se aproximava do homem moderno. A virtualização no 

cinema se manifesta redesenhando as relações entre tempo e espaço, acentuando a 

velocidade por meio dos choques de situações e simulações de lugares, cenas e 

atuações. A técnica cinematográfica apresentava um novo modo de se contemplar a 

realidade, surge a “Estética da Máquina”: 
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Sua natureza ilusionística é de segunda ordem, o resultado da montagem. 
Em outras palavras, no estúdio, o aparelho impregna tão profundamente o 
real que o que aparece como realidade pura, liberta do corpo estranho da 
máquina, é o resultado de um procedimento especial, a saber, a imagem é 
filmada por uma câmera disposta num ângulo especial e montada com outras 
similares. A realidade aparentemente depurada de qualquer intervenção do 
aparelho torna-se aqui o máximo do artifício: a visão da realidade imediata 
tornou-se uma flor azul (Blaue Blume) no jardim da tecnologia (BENJAMIN, 
2012, p. 57). 

 

Para Benjamin (2012, p. 61), a virtualização do real, apresentada no cinema, 

seria incomensuravelmente mais significativa que outro meio ou instrumento. Esta 

qualidade representativa do cinema ressignifica a relação de representação, pois 

através deste aparelho, que une técnica e arte, se virtualiza o mundo em que o homem 

está inserido: 

 

(...) Procedendo ao levantamento das realidades através de seus primeiros 
planos que também sublinham os detalhes ocultos nos acessórios familiares, 
perscrutando as ambiências banais sob a direção engenhosa da objetiva, se 
o cinema, de um lado, nos faz enxergar melhor as necessidades dominantes 
sobre nossa vida, consegue, de outro, abrir imenso campo de ação do qual 
não suspeitávamos. Os bares e as ruas de nossas grandes cidades, nossos 
gabinetes e aposentos mobiliados, as estações e usinas pareciam aprisionar-
nos sem esperança de libertação. Então veio o cinema e, graças à dinâmica 
dos seus décimos de segundo, destruiu esse universo carcerário, se bem que 
agora abandonados no meio dos seus restos projetados ao longe, passemos 
a empreender viagens aventurosas. (BENJAMIN, 2012, p.62). 

 

Adorno e Horkheimer (ADORNO, 1996, p. 144) apresentaram críticas severas 

às alegações positivas de Benjamin. Tais críticas se apresentavam tanto em relação 

à Arte e à técnica, quanto ao cinema como expressão artística. A crítica apresentada 

se baseava na massificação das representações proporcionadas pela 

(re)produtividade, a qual, segundo Adorno (ADORNO 1996, p. 145), sacrificava o 

trabalho criativo em favor de valores de mercado que se tornariam formadores da 

homogeneização cultural. 

Todavia, Benjamin apresenta, em seu ensaio, uma preocupação com os efeitos 

da reprodução, pois ele atribuía à mesma o carácter de “reprodução das massas 

sociais”, sendo estas catalizadores das estratégias de dominação e controle na 

primeira metade do século XX (BENJAMIN, 2012, p. 65). No início do século XX, o 

cinema como técnica representativa de reprodução de imagens se inseria em um 

momento de fortes manifestações sociais, estando ainda sobre influência das 

Grandes Guerras. A representação cinematográfica do Estado e da própria guerra 
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tornavam-se espetáculos virtuais grandiosos de afirmação hegemônico-ideológica e 

cultural das classes dominantes. 

A política se apropriou do caráter virtual do cinema. Desta forma, surge a 

estetização da política, a qual tinha como esteio a (re)produtividade técnica em massa 

de imagens audiovisuais, as quais faziam do cinema um espaço de espetacularização 

das representações de ideologias. Partindo do pressuposto das (re)produções de 

imagens, o cinema pode ser considerado como um sistema representativo virtual, 

complexo do ponto de vista artístico, social e tecnológico, no qual a textualidade das 

câmeras, as técnicas de iluminação, o manejo de cenários e sons bem como as 

edições compõem elementos ideológicos e políticos. O cinema cria corpos visíveis, 

porém virtuais e imaginários; as representações audiovisuais possibilitam o 

reconhecimento das imagens como sendo reais e em movimento. Logo, as 

representações cinematográficas criam uma relação entre o real e o virtual, o visível 

e o invisível, o significado e o significante, gerando uma relação híbrida entre as 

formas e os conteúdos. 

Portanto, a fotografia e o cinema nascem do advento da Revolução Industrial e 

figuram como novas formas estéticas de representação da realidade. Desde o 

surgimento da fotografia no final do século XIX e a afirmação do cinema, no início do 

século XX, nada mudaria tanto o cenário das representações e virtualizações quanto 

a revolução da teleinformática, que, com o surgimento do computador, passa a 

representar a realidade de forma digital e completamente virtual. 
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1.3 O computador: a virtualização digital 

 

A utilização da computação como instrumento de produção de realidades 

virtuais mudaria completamente o cenário da representação estética das realidades e 

dos objetos. Com a popularização da informática, o cenário da computação (que nos 

anos de 1960 e 1970 eram confinados às grandes corporações e instituições de 

ensino) passa a uma realidade comercial e coorporativa nos anos 1980 e 1990. O 

surgimento da internet nos anos de 1980 e sua afirmação nos anos 1990 mudariam 

as formas de representar, de relacionar e de criar da sociedade ocidental. Uma 

mudança cultural e social iniciada com era digital transformaria por completo a relação 

do homem com a máquina. 

Com a capacidade de processamento dos computadores, tornou-se plausível 

o uso e a manipulação de imagens digitais, não era mais necessária a utilização de 

métodos químicos para se obter uma fotografia. A criação dos chips de 

processamento de dados proporcionou a reprodução digital de uma fotografia de 

forma instantânea. Embora alguns críticos ainda se manifestem a favor da fotografia 

analógica, é inegável que a fotografia digital trouxe o princípio da (re)produtividade 

técnica da imagem ao seu clímax. Pode-se conceituar que, a partir dos anos de 1990, 

a criação e o manuseio de imagens digitais modificaram as relações sociais da 

sociedade capitalista. 

Da capacidade de produzir a manipular as imagens digitais surge a realidade 

virtual. Este conceito se baseia no uso de computadores e interfaces de interação para 

criar o efeito de mundos virtuais e tridimensionais, os quais incluem uma forte 

sensação de presença e participação deste ambiente (SANTAELLA, 2008, p. 89). 

Além disso, a realidade virtual engloba um apanhado de técnicas e tecnologias 

gráficas as quais permitem aos usuários a interação com representações complexas 

em ambiente simulado, em tempo real, suprimindo-se a consciência de que está 

usando uma interface homem- máquina (SANTAELLA, 2008, p. 94). 

As realidades virtuais nos rementem ao ponto extremo das representações. A 

partir do surgimento das simulações digitais, o que está em jogo não são mais as 

formas de se representar ou de se virtualizar as realidades e objetos através de uma 

manifestação artística. A realidade virtual permite a virtualização das próprias artes. 

Segundo Santaella, está-se tratando da possibilidade de se produzir cultura fora do 

corpo (SANTAELLA, 2008, p. 95). 
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A partir da Revolução Industrial, com a ampliação da capacidade de reprodução 

das máquinas e a maximização da reprodução das linguagens, o crescimento do 

cérebro fora do corpo foi exponencializado. Especialmente na externalização dos 

signos visuais e auditivos (fotografia, cinema, fonógrafos, gramofones). Esta 

exponencialização iria se intensificar ainda na revolução eletrônica (rádio, TV, vídeo, 

eletroacústica) e atingiria seu clímax na revolução teleinformática (computador, redes, 

telecomunicações), em que a virtualização dos signos passa a representar a relação 

de significado e significante dentro de uma relação digital. (ARANTES, 2008, p. 27). 

A realidade virtual se apresenta como uma extensão do sistema psico-sensório-

motor, virtualizando os sentidos (tato, paladar, olfato). A computação, as redes e a 

internet trouxeram à tona, no início do século XXI, a possibilidade de virtualização do 

próprio corpo bem como de parte das relações sociais. Os avatares cibercorpos 

inteiramente digitais (que existem apenas dentro do ciberespaço) são manifestações 

de uma cultura digital na qual a identidade do sujeito é expressa através de seu avatar, 

que possui legitimidade nas relações culturais, sociais e políticas dentro do mundo 

digital. 

Stelarc (2007, p. 45) teoriza que o ser humano no século XXI chegou a um 

patamar na evolução que não consegue mais lidar com a quantidade de informações 

e ações necessárias atualmente, sendo preciso criar tecnologia para realizar o que o 

corpo não é capaz. A única estratégia para continuar a evolução seria implantar essa 

tecnologia ao próprio corpo humano, criando um ser humano híbrido que une o 

sintético ao orgânico. (STELARC, 2007, p. 48). 

As representações virtuais em um ambiente de rede multiusuários apresentam 

situações em que a subjetividade ganha novos desafios, pois tanto em indivíduos 

quanto em dispositivos, há processos sígnicos que se espalham e atuam sobre ambos 

sistemas individual e artificial. Portanto, pode-se refletir como funcionam o 

individualismo e a coletividade no ambiente virtual, pois o sujeito se encontra 

multiplicado em bancos de dados através de mensagens eletrônicas, dissolvido e 

rematerializado em pontos diversos da rede. (SANTAELLA, 2008, p. 70). 

A realidade virtual e as interações destas com as redes de computadores 

possibilitaram a experiência de virtualizar por completo um ambiente. As simulações 

computacionais permitiram que as próprias obras de arte, primeiros expoentes das 

representações das realidades, se tornassem objetos virtuais digitais. As visitas aos 

museus de forma virtual expressam a tecnologia como uma forma cultural de 
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ampliação da reprodutibilidade técnica, porém o carácter local/ temporal desta 

reprodução perde sua referência, uma vez que o acesso digital não possui uma 

definição de tempo e/ou espaço.  

A representação das realidades racionalizada no Renascimento, ressignificada 

na era da (re)produtividade técnica (Revolução Industrial), torna-se completamente 

digital na era da Teleinformática. O advento da tecnologia digital é uma realidade no 

século XXI, sua evolução alinhada aos valores do mercado está sendo amplificada 

em uma velocidade impressionante. A tendência à virtualização digital encontra-se 

capilarizada em todos os aspectos sociais, culturais e políticos da sociedade ocidental 

contemporânea. 

Esta revisão histórica permite entender como a virtualização enquanto objeto 

de representação, visibilidade e legibilidade pode ser aplicada para se poder teorizar 

a respeito do virtual como uma mediação tecnológica que permite a interação 

necessária entre arte e tecnologia os quais serão objetos de análise deste trabalho. 
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2 MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA: DAS REPRESENTAÇÕES CULTURAIS À 
TECNOLOGIA 

“São muitos os cidadãos que perdem a opinião, por  
 falta de uso, ou por deixarem a mídia fazê-lo.” 

Eduardo Galeano 
 

Para se construir uma relação possível entre a realização de uma visita virtual 

ao museu, dentro do panorama cultural contemporâneo, é necessário que se realize 

uma breve reflexão a respeito da mediação, sendo necessário buscar arcabouço 

teórico na área da comunicação. Partindo do princípio de que a tecnologia (como 

instrumento) está presente desde os primórdios nas relações comunicacionais e 

midiáticas como elemento que terceiriza os signos primitivos e imprime valor de 

discurso à fala, pode se concluir que o signo (primitivo) da fala seja uma manifestação 

digital. A técnica da linguagem imprime valor de comunicação a todas as relações de 

trocas informacionais ocorridas na construção do falar. Logo a comunicação já surge 

de uma mediação tecnológica, em que a técnica da linguagem media a fala 

(HUBERMAN, 1998, pp. 26-67). 

O olhar que este trabalho irá construir sobre a mediação tecnológica está 

justamente nas relações de construções simbólicas e relacionais que a tecnologia cria 

[e (re)significa] na concepção de uma subjetividade cultural. Barthes (1990, p. 31) 

apresenta uma teoria que ilustra, de forma clara, a construção cultural da 

subjetividade, o autor demonstra que em cada sujeito existe uma pluralidade de 

léxicos, sendo a subjetividade a manifestação da “bagagem cultural” que esta 

pluralidade edifica ao longo da formação do ethos do sujeito. Refletindo sobre tal 

afirmação, no âmago deste trabalho, a tecnologia pode ser entendida como 

exponencializadora de tal pluralidade, uma vez que se torna elemento de mediação 

da “bagagem cultural” de cada sujeito. Ao analisar uma visita virtual ao museu, a 

tecnologia será o elo da relação de contemplação, da experiência virtual e da visita 

presencial. A possibilidade de uma contemplação virtual é um fato que, no atual 

estágio de desenvolvimento tecnológico, não pode ser descartado. Ainda não é 

possível experimentar uma visita virtual sem que a mesma seja intermediada por uma 

plataforma tecnológica, que assume a dinâmica do ato de visitar, enquanto o 

observador interage com a plataforma e não com o ambiente visitado.  

 



31 
 

2.1 De poucos para muitos e de muitos para muitos: da cultura de massas para 

a cultura das mídias 

 

Não há como pensar a cultura da modernidade sem pensar no papel das 

comunicações como veículos que fomentam e instrumentalizam as identidades. 

Discutir a transição da cultura de massa para a cultura digital é uma condição sine qua 

non para o entendimento dos dispositivos que tornaram possíveis a realização de uma 

visita virtual ao museu. Isso pois o caminho que se percorre até a plausibilidade de tal 

visita está intimamente ligado às questões culturais que criam a infraestrutura 

necessária para o imaginário se apoderar das imagens digitais como signos que 

representam não só um significante visual, mas sim que possa se integrar, por meio 

da interação, com os agentes digitais a novos significados que não apenas 

(re)significam a subjetividade da imagem, mas as elevam a uma nova condição 

imagética que passará a existir apenas após a interação e a modificação da imagem 

no plano digital. 

A construção de uma epistemologia sobre a imagem digital em uma experiência 

em que se contrapõe o virtual ao presencial tem exigido a busca de um roteiro 

particular, no qual, a partir de fragmentos e recortes interdisciplinares, torna-se 

possível percorrer este caminho. O essencial é entender mídia e cultura sob a égide 

da imagem digital virtual. A fusão (e desconstrução) dos pensamentos de Santaella 

(1944), Barbero (1937), Orosco (1954) e Musso (1950) foram fundamentais neste 

processo. 

O olhar que este capítulo se dignará a construir estará intimamente ligado ao 

preposto da experiência cabal de se contemplar uma imagem (neste caso, uma obra 

de arte), a partir de uma tela que, por sua vez, está conectada a uma rede. A 

materialidade da imagem na tela sempre será representante de uma construção 

midiática previamente elaborada e mediada tecnologicamente de forma que a pseudo-

subjetividade da interação estará ligada a uma identidade cultural que se constrói na 

grande rede. Para chegar a este ponto, será necessário voltar ao advento da cultura 

de massas e entender como esta cultura centralizada e heterogênea foi sendo 

substituída por uma dinâmica cultural capilarizada e subjetiva: de poucos para muitos 

e de muitos para muitos. 

O fato deste capítulo, às vezes, se afastar do objeto de pesquisa desta 

dissertação é intencional, pois trabalhar mídia e cultura são teoricamente necessários 
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para se entender o cenário produtivo onde ocorrem as imagens digitais e seus 

potenciais desdobramentos como a visita virtual a um acervo artístico. As definições 

conceituais de tecnologia e virtual serão abordadas no próximo capítulo. 

Santaella (2003) inicia sua discussão sobre a transição das culturas de massas 

para as culturas das mídias, relembrando que todas as transformações sociais, desde 

as mais elementares até as mais profundas, apresentam três grandes territórios inter-

relacionados: o econômico, o político e o cultural (SANTAELLA, 2003, p. 51). A relação 

entre três campos evidencia o posicionamento da cultura na sociedade ocidental 

contemporâneas, sendo a cultura a responsável pela construção das identidades e 

infraestrutura necessárias para as principais construções econômicas e políticas. A 

cultura apresenta-se basicamente conceituada em duas concepções básicas, a 

humanística de um lado e a antropológica de outro. As humanistas são seletivas, 

considerando como cultura apenas alguns segmentos da produção humana, como as 

artes visuais, a música e a literatura. A concepção antropológica considera a cultura 

como sendo plural e resultado de toda a produção subjetiva humana. Estas duas 

concepções formam as bases sobre o conceito de cultura do século XX e foram 

rapidamente superadas pelo inegável hibridismo que vem transformando 

drasticamente a cultura a partir da segunda metade do século XX (SANTAELLA, 2003, 

p. 51). 

As reais transformações, que a cultura digital trouxe à baila (deslocamento e 

efemeridade de bens simbólicos), permitiram pensar a imagem digital como 

mediadora de uma relação de contemplação e fruição cultural. Todavia, para refletir 

sobre os deslocamentos e hibridações culturais gerados pelo advento da era digital, 

será necessário realizar uma digressão e retomar brevemente meados do século XIX. 

Na primeira metade do século XIX, era possível vislumbrar dois tipos distintos 

e claros de culturas: a erudita, intimamente relacionada às elites; e a popular, 

produzida e vivenciada pelas classes produtoras. Com a explosão dos meios de 

comunicação de massas, seguidos pelo onipresente e transformador impacto dos 

meios eletrônicos de difusão, criou-se um cenário complexo onde o erudito e o popular 

já não cabiam naquela concepção maniqueísta. Logo, tal construção teórica não era 

mais sustentável. 

A cultura de massas surge exatamente desta antropofagia entre o erudito e o 

popular, em que se mesclam o tradicional e o moderno, o artesanal e o industrial, 

criando uma “salada” cultural que seria instrumentalizada pelos meios de 
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comunicação massivos. O século XX assistiu à explosão da cultura de massas em 

que o enunciado era homogêneo e o consumo cultural seguia a ordem da audiência, 

a mensagem seguia um único fluxo, existia apenas a voz dos grandes veículos de 

comunicação, cabia às massas o papel de espectador (SANTAELLA, 2003, p. 52). 

A cultura de massas dominou o cenário social até meados da década de 1980, 

com o surgimento de novas formas de bens culturais, os quais começam a tender a 

construções de caráter um pouco mais subjetivo, fomentando opções individuais de 

escolha e consumo simbólicos. Com o surgimento de novas formas de consumo 

cultural, que eram resultado direto da efervescência de tecnologias de disponibilidade 

imediata e de duração efêmera (descartável), como as fotocopiadoras, os 

videocassetes, os videoclipes, o videogame, o famigerado controle remoto, seguidos 

pelo surgimento do CD e da TV a cabo. Tornou-se necessário repensar a cultura como 

sendo de massas. Estas novas tecnologias criaram bens simbólicos que levavam em 

consideração a heterogenia e tendiam a uma personalização das demandas culturais. 

(SANTAELLA, 2003, p. 52). 

Na década de 1990, já se visualizava, de forma clara, os trânsitos e os 

hibridismos entre os meios de comunicação. No início desta década, já era possível 

vislumbrar o conceito de rede de telecomunicações, no qual a interdependência dos 

bens simbólicos se tornava latente. Alguns autores, como Santaella (2003), 

denominam este período como sendo o da cultura das mídias. 

Um contraponto destacável, quanto a esta periodização das Culturas, é o fato 

de que, mesmo sendo tipificadas, não existem rupturas entre as denominações 

culturais. Sempre uma cultura estará contida ou hibridizada na outra, ou seja, não 

existe uma virada pontual entre a cultura das massas para a cultura das mídias e sim 

um processo de aculturação que gradativamente assume características peculiares 

que cabem, do ponto vista teórico, em uma nova qualificação. 

Ao conceber o termo cultura das mídias, Santaella (2003) tentava “dar conta” 

destes novos elementos tecnológicos que davam voz à escolha e à heterogeneidade 

dos produtos culturais, derivando processos culturais distintos da massividade 

predominante até então. Os movimentos tecnológicos (computacionais), no início dos 

anos 1990, contrariavam a dinâmica da cultura de massas, pois a tecnologia 

informacional permitia que as produções pudessem ser divergentes, capazes de 

circular ao mesmo tempo por diversas mídias. A cultura das mídias começa a despir 

esta homogeneidade por meio de uma dinâmica em que a interação e a 
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interdependência das mídias iniciam a oferta individual que permite escolhas de 

produtos simbólicos alternativos. 

Esta disponibilidade cultural alternativa pode ser observada neste período por 

meio dos modos que a mesma informação passava a estar disponível em meios 

diferentes, ou seja, a mesma informação transitava de uma mídia para outra: 

passavam do rádio à televisão, continuavam nos jornais, permaneciam nas revistas, 

podiam se transformar em um documentário na TV paga, ou mesmo em um livro ou 

em um filme. (SANTAELLA, 2003, p. 53). Essas transições entre os meios de massa 

tornam-se tão fluidas, que avançam e deslocalizam as camadas outrora chamadas de 

populares e eruditas. Vários livros explodiram em vendas após terem sidos adaptados 

para filmes ou novelas, o consumo de CDs passou a estar intimamente ligado à 

reprodução televisiva (um grande exemplo deste trânsito é a série mundial de 

“Acústicos MTV”).  

Cada mídia, livro, jornal, TV, rádio, CD, etc., possui uma função cultural que lhe 

é especifica, porém, a dinâmica cultural passa a existir apenas na relação em rede 

destas mídias, acelerando-se o tráfego entre as múltiplas concepções, formas, tempos 

e espaços midiáticos (SANTAELLA, 2003, p. 53). 

Dentro dessa dinâmica, as tramas entre as mídias vão se fortalecendo, a 

hegemonia da cultura de massas, vigente até então, começa a ser questionada, pois, 

epistemologicamente, não se sustenta mais. A derradeira concepção da cultura de 

massas irá finalmente sucumbir, quando este cenário da cultura das mídias passa a 

absorver a nova onda tecnológica. A informatização digital, sob a égide do computador 

pessoal, penetra em todas as camadas da vida social, econômica e privada 

(SANTAELLA, 2003, p. 53). 

Walter Benjamim (1985, p; 35) apresenta um legado sobre a dinâmica cultural, 

que se torna fundamental para entendermos o papel da mídia como fomentadora de 

uma cultura audiovisual, que torna possível a contemplação e a fruição artística de 

uma imagem digital remota (como os objetos virtuais dos museus). Para Benjamim, o 

ponto de vista mais fundamental para se conceber a dinâmica cultural é o produtivo. 

Dentro dessa dinâmica, podemos conceber a produção humana como sendo 

arraigada em quatro níveis fundamentais que se tornam uma estrutura única e 

indissociável: a produção humana por si própria, a sobrevivência dos produtos 

culturais através da memória, a circulação e a difusão ligados à comunicação dos 

produtos culturais e a recepção e o consumo dos produtos culturais. (SANTAELLA, 
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2003, pp. 53-55). Dentro dessa ótica, podemos trabalhar este conceito da produção e 

atualizá-lo para o universo das produções culturais digitais virtuais. 

As mudanças que deslocaram o eixo da produção humana para o advento do 

algorítmico não modificam os quatro pilares que podem ser percebidos nos textos de 

Benjamin (1985). O que se altera são as disponibilidades de acesso e a possibilidade 

de interagir com esta produção cultural que torna efervescente a capacidade de 

pensar a produção imagética cultural fora do cérebro. Talvez seja este deslocamento 

o principal papel das redes diante da produção cultural. De forma clara, está sendo 

deslocado o nível da produção simbólica, pois as redes estão ressignificando o papel 

do consumo cultural, não sendo mais possível pensar o consumidor cultural através 

da tradicional dinâmica da audiência. O universo digital concedeu voz a este 

espectador e o caminho que se trilha é que não será mais possível pensar as mídias 

sem a interação e a participação dos consumidores culturais. O lugar da cultura das 

massas estava ligado ao receptor que absorvia a informação do emitente. O 

surgimento das mídias interativas e, posteriormente, das plataformas digitais trazem 

à tona o hibridismo, a interação e a participação como elementos fundamentais nas 

construções culturais pós-massivas ressignificando as fronteiras culturais. 

Se lançarmos um olhar para a cultura, até o final do século XIX, será possível, 

de forma cristalina, determinar os códigos e os gêneros da cultura: belas artes, artes 

do espetáculo e belas letras. Essa tipificação vinha sendo representada desde o 

advento do Renascimento, somava-se estas formas eruditas à cultura folclórica. Com 

os avanços tecnológicos que trouxeram à tona a modernidade capitalista, este cenário 

se tornou complexo. Neste ponto, podemos fazer uma ponte com o pensamento 

complexo de Morin (1967, pp. 28-45), partindo deste conceito, pode-se discutir a 

produção e a hibridação cultural, que se apresenta como reflexo da instrumentalização 

tecnológica que possibilitou a fluência e a multiplexação do conhecimento cultural, das 

formas de se produzir e consumir bens culturais.  

A tecnologia (a partir do advento do vapor) potencializa o próprio homem e este 

passa a ser substituído pela máquina. A resposta cultural também segue esta 

dinâmica acelerada e voraz que, alinhada ao espírito do capitalismo, conseguiu, em 

apenas um século, sair da cultura representada (belas artes, espetáculo e literatura) 

para a massificação das imagens (fotografia), jornais, cinema. Seguindo esta linha 

temporal, em um salto espetacular de apenas 40 anos, a tecnologia conseguiu 
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transpor estes representantes da cultura massiva para uma dinâmica cultural 

interativa e digital.  

Tal dinâmica é explicada pela história da cultura humana, sempre linear e 

cumulativa, reflexo de um ciclo permanente, em que se digladiam tradição, mudança, 

persistência e transformação. O que acelera esta relação são os elementos 

ideológicos que fomentam os meios de produção. A evolução tecnologia pode ser 

vista como o principal elemento de mudança da cultura ocidental dos últimos 130 

anos, estando diretamente ligada aos interesses do capitalismo e de sua óbvia 

apropriação cultural.  

O fato de haver um deslocamento de eixo do “enunciado”, em que, em uma 

cultural digital, todos têm voz e podem interagir com as mídias, não significa que esta 

interação e este acesso ao “microfone” modificam os interesses oriundos das mídias. 

A indústria cultural, que Adorno (1996, pp. 17-34) trouxe à luz, assume uma nova 

roupagem, mas ainda continua arraigada em seus princípios de controle e 

manipulação midiáticos. 

Todo este cenário pode ser traçado como os fomentadores da cultura midiática, 

em que ficam claras as acelerações dos tráfegos informacionais, das trocas, das 

misturas e liquidificações das múltiplas formas, identidades, tempos e espaços 

culturais. Porém, o que transforma a cultura midiática em uma cultura digital são os 

elementos oriundos da globalização e da chamada revolução digital. Embora já 

tratada de forma elementar até este ponto, será necessário dirigir um olhar para a 

cultura digital, pois é dentro desta forma cultural que florescem os acessos digitais 

virtuais, as imagens e, obviamente, a visita virtual ao museu. (SANTAELLA, 2003, pp. 

56-58). 

Em uma expressão midiática digital, analisam-se produtos, performances e 

encenações midiáticas, estando estes elementos diretamente ligados à necessidade 

de representar-se e construir suas identidades por meio dos sistemas informacionais. 

As redes colocam em jogo o fato de que o prazer, a corporalidade, a fantasia, o afeto 

e o desejo, na relação destas com a mídia e seus fruidores, não se restringe a um 

problema de interpretação das mensagens, mas sim a questões de percepção e 

sensibilidade. Tal relação pode ser atualizada do conceito de Benjamin (1985, pp. 45-

46), que novas formas comunicativas criam novas formas de ver e de compreender o 

mundo. A transformação das mídias digitais demonstra estas formas em uma razão 
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de alteração jamais pensada. Há vinte anos não era razoável vislumbrar o acesso às 

redes e ao capital em um dispositivo que caberia dentro do próprio bolso. 

Os produtos culturais contemporâneos possuem, em sua gênese, a ingerência 

de um sentido do capital, que se encontra atrelado ao marketing e às formas de 

posicionamento dos fabricantes dentro das culturas, as marcas se tornaram signos 

culturais capazes de promover mudanças estruturais na construção das identidades 

contemporâneas. A necessidade de consumo de determinadas marcas povoa o 

imaginário e a subjetividade através de uma explosão visual digital que domina as 

redes virtuais.  

As relações entre imagem e produto produzem o real valor de um acervo virtual 

estar aberto ao público. A primeira imagem digitalizada em um acesso virtual é a 

representação da marca: primeiro o da ferramenta (Google) e, posteriormente, a 

marca da instituição que disponibiliza imagens digitais de seu acervo. Podem ser 

observadas ainda marcas de parceiros e patrocinadores que se encontram sutilmente 

digitalizados. Essas brechas na lógica de produção das indústrias culturais digitais e 

obviamente na cibercultura (ou cultura digital) permitem o questionamento de ordem 

estética e cultural destes produtos. 

Conforme já discorrido, as novas tecnologias pós Revolução Industrial 

proporcionaram a transição da cultura de massas para a cultura das mídias de forma 

gradual, miscigenada e híbrida. A cultura de massas ainda sobrevive dentro da cultura 

das mídias. As mídias propiciam uma distribuição (circulação) mais interdependente 

dos meios (em detrimento de apenas um meio de comunicação), construindo redes 

culturais nas quais se articulam gêneros, formas, identidades. Essa dinâmica cultural 

se estrutura através de tramas que se aceleram com o desenvolvimento das 

tecnologias comunicacionais. Esta trama midiática demonstra sua voracidade 

capitalista, explodindo e homogeneizando os produtos culturais sob a pseudo 

sensação de escolha. Um grande expoente deste consumo simbólico travestido de 

opção é o zapping incrementado pela TV a cabo. (SANTAELLA, 2003, p. 59). 

A dinâmica cultural das mídias se torna fundamental para compreender a 

mudança do local da cultura. As contradições que tendem a chocar a tendência à 

heterogeneidade, criada pelos meios de comunicação de massa, com a tendência de 

homogeneização dos produtos simbólicos, com a convergência das mídias, começam 

a gerar uma tensão tão grande que o locus cultural não pode mais ser identificado. O 

que de fato se deslocam são as possibilidades de consumo de uma fonte para várias, 
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porém a escolha ainda é pré-determinada, a interação que irá caracterizar a cultura 

digital ainda é muito incipiente na cultura midiática. 

A cultura das mídias, no final da década de 1980 e início da década de 1990, 

ainda estava baseada em meios de transmissão analógicos, nos quais a transmissão 

continuava seguindo apenas o sentido do emissor para o receptor. Tudo estava 

sempre disponível de uma única forma, a opção estava na escolha destes produtos 

uniformes.  

A partir da segunda metade dos anos 1990, inicia-se a chamada revolução da 

informação, por meio das transmissões digitais1 passa a ser onipresente, estavam 

criadas as bases para a controvertida revolução digital. O digital criou a possibilidade 

de todos os tipos de informação existentes, imagens, textos, sons e vídeos, serem 

reduzidos e compactados em dados binários que podem ser solvidos e 

rematerializados por qualquer equipamento em rede (computadores, tablets, 

smartfones, smartgrids, etc.). A este fenômeno de digitalização das informações e 

meios, a literatura convencionou-se a tipificar como convergência das mídias. 

Lançando um olhar contemporâneo para este fenômeno, seria mais 

interessante tratá-lo como digitalização das mídias, pois a convergência se deu 

apenas em relação aos meios, não houve uma convergência no lato sensu, os 

interesses das indústrias culturais apenas assumiram uma roupagem digital, a 

voracidade do mercado assumiu novas formas e encontrou nas redes digitais um 

campo sem fronteira para manutenção dos seus interesses.  

A partir do advento das redes digitais, as manipulações imagéticas e virtuais 

foram terceirizadas para os algoritmos binários. Levy (1998, p. 99), ao pensar este 

período, teorizou que uma nova antropologia digital estava nascendo. Em um curto 

espaço de tempo, as telecomunicações deixaram de ser onipresentes e tornaram-se 

próteses sensoriais sem as quais não é mais possível pensar o homem e a sociedade. 

O final dos anos de 1990 vivenciaram a inclusão do homem social nas 

comunicações globais (telecomunicações digitais). Esta nova relação com as 

comunicações instaurou uma crise no exclusivismo da mídia tradicional como meio de 

                                                           
1 O que do ponto de vista técnico difere a transmissão digital da analógica é a criação dos sinais 
Ethernet que permite que os fluxos de sinais sejam do tipo TX – RX, onde TX envia a mensagem e RX 
recebe a mensagem. Essa dinâmica altera completamente as comunicações uma vez que as 
transmissões do tipo Ethernet permitem que todos os dispositivos que se comuniquem nesta dinâmica 
sejam emissores e receptores da mesma informação. Dentro dessa dinâmica digital, a cultura sofre um 
grande impacto, pois todos dispositivos podem além de receber, também criar e disponibilizar signos 
culturais. 
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transmissão de informações e o termo mídia foi se ressignificado, passando a ser o 

signo de toda produção, recepção, interação informacional mediado pelo computador. 

(SANTAELLA, 2003, p. 62). 

Da mesma forma que a prensa manual revolucionou a escrita no século XIV e 

a fotografia revolucionou a imagem no século XIX, ambas reformulando a cultura 

enquanto locus da produção humana, a era digital está transformando as formas de 

produção, distribuição e comunicação sendo que, neste momento, o entreposto entre 

a produção e a distribuição não é mais exclusividade do homem, cabe agora à 

mediação computacional uma boa parcela desta produção comunicacional. 

(SANTAELLA, 2003, p. 64). 

O resultado prático desta relação foi apresentado por Canclini (1997, pp. 45-

98), ao relacionar os meios informacionais digitais a uma concepção da cultura 

contemporânea como fronteiriça, fluida e desterritorializada. Acrescentaria a esta 

concepção o termo “escaneada”, pois a cultura atual está completamente disponível 

em cópias digitais. Existe um sem número de representações identitárias, 

heterogêneas à disposição no “GOOGLE”, sem contar que toda produção humana, a 

partir dos anos 2000, somente é válida e visível se estiver disponível em cópias digitais 

nas redes. Esta é uma das “janelas” que possibilitam pensar a imagem digital em uma 

visita virtual ao museu dentro da concepção cultural contemporânea. 

A globalização é um fenômeno diretamente ligado às tecnologias digitais, aliás, 

sem a digitalização das informações ela não teria atingido os patamares observados 

no século XXI. O digital possui a capacidade de abarcar todas as esferas da produção 

humana de uma forma que se submete a ele parcelas de nossa liberdade. Está-se 

diante de um novo estatuto social, o contrato social iluminista foi reformado diante 

deste novo estatuto de liberdade humano. Este lugar que possui um conjunto de 

regras próprias onde a vida digital acontece, convencionou-se chamar de ciberespaço. 

O ciberespaço é um fenômeno complexo. Nele ocorreu uma das principais e 

fundamentais mudanças desde o advento das culturas de massa: o deslocamento do 

eixo da voz que gera os enunciados comunicacionais. No ciberespaço, é possível que 

todos os usuários tenham visibilidade e sejam capazes de não somente receber e 

consumir, mas também de produzir e distribuir. A dinâmica da comunicação passa de 

fato a ser de muitos para muitos. Muitas vozes produzem, distribuem e consomem. 

Apesar dos interesses da indústria cultural permanecerem presentes e vorazes, as 

identidades, as minorias podem ter suas vozes representadas dos meandros do 
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ciberespaço. As redes sociais se tornam pontos de embate político, o “eu” subjetivo 

pode ser ouvido por minha rede e pode viralizar em todos os sentidos e tráfegos na 

rede. 

A liberdade na rede será a liberdade do mercado, o que se virtualizou foram as 

relações de conhecimento, as organizações e o estado. Todos os agentes sociais 

coexistem no ciberespaço, a capacidade de produzir enunciados foi aberta a todos, e 

é justamente nestes polos de enunciação que podem ser observadas as lutas 

identitárias. O heterogêneo pode se articular politicamente, enfim, existem espaços 

onde se pode observar o anti-hegemônico sem uma limitação de tempo e espaço 

específicos.  

Embora seja amplamente discutido pela literatura que o ciberespaço tende a 

ser um oligopólio das mídias, a sua estrutura atual ainda reserva espaço para as vozes 

de minorias. 

Não se espera que o ciberespaço seja uma nova era emancipadora, trata-se 

de um locus que não altera estruturas sociais e econômicas, mas se torna, de forma 

indiscutível, uma arena política e intelectual jamais experimentada por uma parcela 

tão grande da sociedade ocidental.  Embora caótica, as redes digitais que formam o 

ciberespaço, permitem que grande quantidade de vozes sejam ouvidas a um custo 

ínfimo. Isto permite ao ciberespaço uma constituição comunicacional revolucionária, 

na qual organizações, culturas, artes, política e sociedade possuem uma visibilidade 

que não se materializaria em outros meios comunicacionais (SANTAELLA, 2003, pp. 

67-74). 

Este trajeto sobre mídias e cultura permite situar a imagem digital (que 

possibilita a visita virtual ao museu) como sendo um produto do ciberespaço e reflexo 

dos interesses mercadológicos. Para a indústria cultural é interessante a venda de 

bens simbólicos e materiais. Por outro lado, é inegável que o ciberespaço cria a 

oportunidade do acesso e apresenta um certo caráter universalizador quanto ao 

acesso e à disponibilidade dos objetos artísticos.  

A variável tecnológica alavancada pelo advento da máquina permitiu que a 

cultura massiva se estabelecesse, passando pela disponibilidade e convergência da 

cultura das mídias para desembocar em uma cultura digital, na qual ainda resistem 

parcelas das culturas de massa e das mídias. A interação que existe em uma visita 

virtual ao museu é o reflexo máximo dos espaços virtuais digitais que estão 

disponíveis para o consumo artístico-simbólico, sendo reflexo de uma evolução 
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cultural que contém vestígios de várias eras culturais, sendo que a cultura digital é a 

expressão máxima da virtualidade que media uma relação entre a obra, o museu e o 

observador. 

Esse movimento de migração para o ciberespaço foi experimentado por 

praticamente todos os museus a partir da década de 2010, ocorrendo uma catalisação 

radical com a criação da ferramenta Google Arts Project em 2014. Quando este projeto 

de pesquisa se iniciou em 2015 existiam apenas quatro museus brasileiros 

virtualizados. Hoje já se encontram vinte e oito museus disponíveis na plataforma 

Google Arts Project. Acompanhando este processo, os acessos virtuais por meio de 

plataformas digitais como o Google Street, Navegation e City 3D explodiram. Está-se 

diante de um momento de reconfiguração das tecnicidades e de seus reflexos sobre 

as identidades. 

Ao deslocarmos nossa ótica para o cenário cultural latino americano, podemos 

verificar um processo de consolidação da cultura digital que segue a tendência geral 

das indústrias culturais soberanas, sobretudos às ligadas aos inúmeros produtos 

simbólicos conectados ao universo digital do Google. Um quadro interessante sobre 

este tema pode ser observado no capítulo quatro, ao se verificar que tanto o museu 

MoMa (Nova York), quanto o museu Inhotim (Brumadinho), disponibilizam seus bens 

simbólicos digitais por meio da mesma plataforma. 

Dirigindo um olhar especial para a comunicação digital latino-americana, 

Barbero (2006, p. 52) apresenta a mesma como um lugar de confronto entre os 

interesses das grandes corporações que tendem a criar um amálgama entre veículo 

e conteúdo, gerando valores estéticos baratos, somados à crescente necessidade dos 

Estados de “vigiar e punir” os conteúdos informacionais em rede.  

Barbero (2006, p. 53) apresenta a comunicação digital como um novo local 

público e de cidadania, onde habilitam uma pluralidade de atores de leituras críticas, 

transformando o ciberespaço em espaço emancipador e criador de uma cultura 

política de resistência e fomentadora de alternativas. 

Pensar a visita virtual ao museu sob a ótica de Barbero leva a uma indagação 

sobre o papel das artes quando se apresentam de forma virtual, pois, apesar de 

estarem sendo acessadas segundo uma ferramenta concebida por uma grande 

corporação midiática, é possível que haja uma pluralidade de leituras, sentidos e 

significações que superam a racionalidade comercial. A pesquisa de campo 
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demostrou que é possível uma experiência crítica e sensível por meio de uma 

ferramenta midiática.  

O papel cultural, político e de resistência que é inerente aos objetos artísticos 

não deixa de se manifestar, por mais que se discutam as transformações e as 

deformações que a digitalização cria ao se virtualizar uma obra de arte, a visibilidade 

da manifestação e a intenção do artista não serão suprimidas pelos interesses da 

grande mídia. Este talvez seja o maior paradoxo ao se experimentar as artes 

mediadas por uma tela digital. Trata-se de uma fragmentação comunicacional que se 

rematerializa através do olhar do homem.  

Barbero (2006, p. 53) pensa a comunicação como sendo um lugar estratégico 

para os novos modelos de sociedade oriundos do advento da revolução digital, 

considerando o espaço comunicacional como o mais eficaz motor de reorganização e 

inserção de culturas, sendo o principal responsável pela hibridização cultural capaz 

de mesclar etnias, nacionalidades, fronteiras e identidades no espaço tempo do 

mercado e das tecnologias. Este liquidificador cultural encontra sua clava forte nos 

dispositivos de controle inerentes ao capitalismo. 

Discorrendo sobre os mecanismos de controle capitalista, Barbero (2006, p. 64) 

apresenta a construção teórica na qual a imaginação se torna o dispositivo cerne de 

controle do capitalismo (tardio). Dentro do sistema imagético, os meios de 

comunicação são colocados como os principais meios de controle e disciplina 

capitalistas. Para Barbero (2006, p. 65), as mídias digitais possuem uma influência 

fundamental na formação dos padrões de coletivos de dissenso, oposição, 

questionamentos, nos quais emergem formas sociais novas que constroem novas 

convivências humanas.  

Realizando um diálogo com o texto de Barbero (2006), pode-se chegar a uma 

correlação importante sobre como as mídias digitais constroem novas formas de 

relacionamento, em especial aquelas ligadas às mídias que permitem acessar 

remotamente as obras de artes e os museus. Durante o percurso deste trabalho, uma 

questão fundamental pode ser observada em relação às artes e às mídias: a 

divulgação e o acesso às obras e o relacionamento do público com o artista e com as 

obras estão em um novo patamar de relacionamento. 

A ferramenta Google Arts Project permite um diálogo entre a obra virtual, o 

artista ou a curadora através de uma caixa de diálogo que pode ser acionada durante 

a visita virtual. Da mesma forma, qualquer usuário pode compartilhar e convidar mais 
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usuários para acessar aquela página digital. A observação de um grupo que iniciou 

seus contatos através da galeria Tunga (disponível no Google Arts Project no museu 

Inhotim), transformou-se primeiramente em um fórum de discussão, foi levada a um 

seminário do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa e 

desembocou em uma apresentação híbrida entre obras do autor e acesso digital nesta 

Universidade. Este pequeno exemplo pode demonstrar estas novas formas sociais 

não predatórias que podem surgir e existir através do universo social. Estas formas 

sociais abrem um viés para se discutir representação imagética digital e cidadania. 

O papel das artes e dos museus na construção e estruturação da cidadania são 

temas largamente trabalhados pelas ciências humanas, pois a construção das 

identidades representativas está intimamente ligada às construções culturais 

individuais e sociais. Em uma dinâmica cultural digital, questões de reconhecimento 

se tornam fundamentais para se discutir a identidade. Barbero (2006, p. 65) define a 

identidade como aquilo que dá sentido e valor à vida do indivíduo. 

Neste sentido, as redes digitais se tornaram um território fértil para que grupos 

minoritários pudessem manifestar suas escolhas e desejos sem a necessidade de se 

mobilizar pessoalmente. Um movimento global pode surgir nas redes e ser 

representante de grupos feministas, minorias étnicas, evangélicos, homossexuais, 

enfim toda uma gama de grupos anti-hegemônicos.  

A grande poética de se discutir esta representação está na capacidade do 

digital capilarizar-se e ser portador dessas minorias. A mesma ferramenta que pode 

ser utilizada para se realizar uma visita virtual ao museu, também pode dar voz a um 

grupo de transexuais que desejam discutir a relação entre artes e identidades de 

gêneros. 

O objeto principal das redes digitais e da cultura digital são as mediações das 

imagens, que passam das várias formas de cartazes, grafites televisão para um 

espectro digital em que a mesma deixa de ser uma produção puramente humana. 

Barbero (2006, p. 67) apresenta esta mediação das imagens como um mal inevitável, 

um vício proveniente da decadente democracia norte americana, ou uma concessão 

à barbárie dos tempos contemporâneos que encobrem com imagens a falta de ideias. 

O que Barbero (2006) não coloca em jogo é o fato de que, para as novas gerações 

que nascem no seio das mediações digitais, a criatividade e as construções de 

memórias estão contidas neste universo digital e o início da ascensão desta geração, 

que se convencionou chamar de Millennials, demonstrou um potencial de criatividade 
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e de produções culturais e subjetivas relevantes dentro da rede. Esta geração desloca 

o eixo de discussão da democracia, da sociedade e do homem para a existência nas 

redes. 

Ao discutir com esta geração a visita virtual ao museu, evidencia-se a forma 

como os Millennials encara a rede digital. Para esta geração, o ciberespaço manifesta-

se como um campo de representação legítima, chegando inclusive a discutir que as 

obras de artes já deveriam ser concebidas para serem virtualizadas. Não é 

interessante neste momento discutir fruição e criatividade, mas sim verificar que está 

ocorrendo um deslocamento da produção cultural para as redes. Talvez seja o 

momento de retomar o que Benjamin (1985, p. 65) teorizou ao determinar que os 

mecanismos e os meios em que a produção cultural acontece são determinantes para 

o produto cultural que será criado. Dessa forma o que deve ser discutido são quais 

estruturas culturais devem ser redimensionadas diante desta distopia criada pelas 

redes digitais. 

Esta hegemonia da imagem se acha arraigada ao fato de que o reconhecimento 

recíproco, que cria e solidifica a identidade, está cada vez mais ligado ao existir na 

rede, o que se faz, se vive e se constrói só tem valor se existir e puder ser acessado 

na rede. Das ideologias, representações sociais e políticas a uma simples viagem, 

somente possui real valor se estiver disponível para o acesso em rede (o que seriam 

das manifestações e do turismo sem o Facebook). 

O que é produzido nas imagens é uma saída flutuante para a vigente crise do 

discurso que o universo digital produziu. A crescente presença das imagens nos 

debates, nas campanhas e nas ações políticas refletem este imediatismo da imagem 

que as redes digitais produziram. As imagens espetacularizam o discurso até o ponto 

de poder-se confundi-lo com a farsa. (BARBERO 2006, p. 67).  

Todavia, é pelas imagens que se constrói a visualidade do social, e pelas 

imagens são transmitidas as mais fundamentais demandas de reconhecimento. 

Barbero (2006, pp. 68-69) apresenta sua preocupação com o esvaziamento das 

utopias políticas em detrimentos de utopias provenientes do campo da tecnologia 

aplicada às comunicações como: “Aldeia Global”, “Mundo Virtual” e “Ser Digital”. Sua 

preocupação é mais acentuada com a rápida superação dos meios tradicionais de 

representação serem rapidamente superados pela representação digital Barbero 

(2006, pp. 69-70). 
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As tecnologias que criam e dão sustentação às redes digitais não são neutras, 

elas são reflexos de grupos de interesses e principalmente das indústrias culturais, 

apresentam condensações de interesses econômicos e políticos sendo mediadoras 

de conflitos sociais e simbólicos. Estas tecnologias representam uma estaia que teve 

que se fortalecer, pois a dinâmica das redes não suporta a voz da heterogenia, a 

dinâmica da interação apresenta a cada um a oportunidade ínfima de se manifestar e 

ser representado. As imagens digitais, disponíveis em um acervo digital, sejam de um 

museu, sejam de uma organização qualquer, reflete, de forma clara, esta tensão entre 

tecnologia, interesse e representação. 

A convergência da globalização e da teleinformática configuraram um novo 

sistema de linguagens e escritas, a experiência audiovisual expandida pelo advento 

do digital, criaram um estatuto cultural cognitivo ligado umbilicalmente à visibilidade 

cultural da imagem digital. Os imaginários da virtualidade e da efemeridade digital 

estão criando uma razão de pertencimento que somente pode ter sua legibilidade 

através dos instrumentos que são capazes de gerar uma imagem a partir de um 

algoritmo digital (BARBERO, 2006, pp. 70-71). 

Portanto, as culturas, a comunicação e as mídias passaram por uma avalanche 

conceitual que geraram mudanças profundas nas formas de pensar a cultura na era 

digital. O objeto deste trabalho é um dos reflexos da complexidade e efemeridade do 

universo digital. Se no advento da cultura de massas a reprodutibilidade poderia ser 

questionada em um momento digital, ela não faz mais sentido, o que é original quando 

se está no meio Digital?  

Do ponto de vista social, o digital possui a característica de tornar o indivíduo 

visível, mas, ao mesmo tempo, esta visibilidade está submetida a um sistema pré-

concebido. Pensar a visita virtual ao museu é pensar que o acesso e o consumo 

destes templos de contemplação e fruição, assim como as comunicações e a cultura, 

deixaram de respeitar a dinâmica que até então existia onde poucos enunciavam e 

todos recebiam e consumiam, para uma dinâmica onde muitos possuem voz, 

representação, podem interagir, replicar e consumir.  

Mudaram as formas e os meios de circulação das informações, mas não é 

possível se iludir que o fato de possuir voz representa a superação dos interesses das 

indústrias culturais. Como diria Raul Seixas, “não adianta convencer as paredes do 

quarto e dormir tranquilo, quando, no fundo do peito, sabe-se que não era nada 

daquilo” (1985, “Por quem os sinos dobram”). 
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2.2 Da cibernética à mediação informacional 

 

O primeiro passo para a construção de um conceito de cibernética foi traçado 

por Nobert Wiener (1894-1964), que, na década de 1950, apresenta, de forma 

relacional, a construção de um sistema (mediado pela tecnologia) que unia máquinas, 

seres vivos às construções sociológicas e psicológicas. Wiener estava preconizando 

que era o início de uma nova forma de construção ideológica, que se definiria nas 

décadas seguintes como a sociedade da informação (WIENER, 1970, pp. 23-47). 

O pensamento cibernético se consolidou na década de 1960, principalmente 

em relação à inserção do conceito de entropia (segundo a termodinâmica, a entropia 

é um fenômeno natural dos corpos que tende à dinâmica e à desordem), que, para os 

cibernéticos, representa a tendência natural de a tecnologia ser a forma sintética de 

estruturar uma ordem e romper com a entropia inerente à sociedade. 

Para o pensamento cibernético, o avanço da entropia representa o recuo do 

progresso. Dentro dessa dinâmica, a informação passa a ser concebida como um sinal 

físico que será mediado por uma tecnologia capaz de transmitir esta informação 

dentro de um sistema não orgânico, o qual, por meio da eletrônica, irá reduzir a 

entropia (WIENER, 1950, pp. 78-122). 

É fundamental ressignificar este conceito de informação para tratá-lo no âmbito 

de uma visita virtual a um museu. A experiência virtual se encaixa dentro das 

construções teóricas de Wiener, pois o contato virtual acontece por meio de um sinal 

físico em um sistema eletrônico, porém o que a cibernética não leva em consideração 

e que pode ser (re)significado é o fato de que as oportunidades e as experiências 

virtuais na internet mantêm um certo grau de entropia, pois, segundo os interesses 

das industrias culturais, somente se pode criar a ilusão da escolha e da liberdade se 

existir a entropia.  

Torna-se inconcebível conceber a internet eliminando a entropia. Pelo 

contrário, ela exponencializa a dinâmica da informação. Já os meios de transmissão 

da informação vêm reduzindo, de forma drástica, a entropia informacional. 

É fato que a evolução dos meios de transmissão dos sistemas de informação, 

desde a década de 1950 até a década de 2010, aprimoraram de tal forma a redução 

da entropia que, com o advento da fibra óptica, a informação passa a ser transmitida 

por sinal luminoso de forma global, sem que haja qualquer perda, ou seja, não há 

qualquer dinâmica no sinal quando o mesmo é transmitido. Mas como pensar em 
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perda de entropia em uma contemplação virtual ao museu? Por mais que se utilize 

este meio de acesso por fibras ópticas, um usuário brasileiro que acesse um museu 

norte americano ou europeu, irá acessar a mesma informação imagética transmitida, 

mas a sua bagagem cultural e sua fruição irão determinar a leitura desta informação. 

Barthes (1990, pp. 32-46) elucida esta questão quando teoriza que a 

construção do obtuso da imagem estará ligada à concepção cultural do observador e 

não à forma pela qual a imagem (neste caso a informação representada pela imagem) 

é inserida em um sistema capaz de transmitir a mesma. 

Esta oposição conceitual ocorre pelo fato de a cibernética estar 

epistemologicamente ligada à engenharia de sistemas, que pensa a informação tendo 

como transmissor e receptor a máquina. O homem, dentro desta dinâmica, será a 

fonte e o destinatário. A cibernética preconiza a informação como estrutura controlável 

através da mediação tecnológica, por meio da qual seria possível obter a reação ou a 

conduta de um determinado nicho social ou até de forma individual. 

Realizar uma visita virtual é entrar no mundo da cibernética a partir da 

“bagagem cultural” que representa o sujeito. Este irá construir uma fruição própria. A 

experiência do ambiente virtual deixa traços digitais que servem aos interesses 

mercadológicos na construção de um banco de dados informativo a respeito das 

preferências e hábitos deste observador. Estes “bancos” estarão sendo 

simultaneamente construídos no momento da realização da visita virtual. Tais 

construções estarão sendo controladas tecnologicamente. 

Portanto, o conceito de informação possui raízes no limiar histórico da 

descoberta das telecomunicações, está ainda intimamente ligado aos 

desdobramentos evolutivos destas como formas de gestão da sociedade. A utilização 

das telecomunicações, como aparelhos ideológicos, transformou a informação em 

importante instrumento tecnocrático. Os grandes monopólios de comunicação, o 

estado, as forças armadas, as agências de publicidade e demais instituições sociais 

passaram a utilizar a informação como meio de construir e disseminar interesses e 

valores. As indústrias culturais assumem um papel de planificação ideológica a partir 

do advento das telecomunicações. A informação aliada à tecnologia tornou o desejo 

e a necessidade de se entender a influência e o controle sobre amplas distâncias e 

sociedades plausíveis. 
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2.3 O despertar da internet 

 

O nascimento da internet está intimamente ligado aos interesses estratégicos 

do governo norte-americano. No auge da Guerra Fria, o Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos, em meados da década de 1960, estava desenvolvendo um projeto 

que pudesse interligar os grandes computadores, que se encontravam 

estrategicamente pulverizados em todo território. O objetivo principal seria a 

possibilidade de utilização remota destes grandes computadores por pesquisadores 

das forças armadas envolvidos em projetos de defesa e desenvolvimento de 

armamentos. A interligação destes computadores permitiria a continuidade e a 

integridade das informações, mesmo que alguns destes grandes computadores 

fossem destruídos pelos soviéticos. Dessa necessidade surgiu a ARPANET, uma rede 

que, por meio de conexão física, permitiu a interligação de computadores e 

dispositivos de defesa (SIBILA, 2002, pp. 44-52). 

A transformação da ARPANET na internet ocorreria em poucas décadas. Após 

a construção da ARPANET, apenas instituições ligadas à defesa e a universidades 

possuíam acesso à rede. Nos anos de 1970, o acesso se expandiu para instituições 

de pesquisas ligadas às universidades, até que, no final da década de 1980, empresas 

privadas, como a CSNET, NFS e BITNET, passaram a prover o acesso para 

instituições de pesquisa e universidades de todo planeta. Estas redes existentes no 

final dos anos 1980 ainda não podem ser consideradas como internet (CASTELLS, 

2003, pp. 8-21). 

A internet irá surgir da necessidade de interligação dos computadores da esfera 

pública, o que gerou uma demanda crescente por este serviço. Havia a necessidade 

de se criar um protocolo de comunicação único que permitiria a interligação de todos 

os computadores a uma única rede. Este protocolo seria criado por Tim Berners Lee 

(1955-) em 1989 e ficaria conhecido como World Wide Web. Estava estabelecida a 

internet nos moldes que se conhece contemporaneamente (CASTELLS, 2003, pp. 21-

26). 

De uma iniciativa militar de pretensões beligerantes, surgia uma rede que (re) 

significaria as formas de acesso e transmissão da informação. O conceito básico dos 

militares, ao criarem a ARPANET, era que a informação continuasse circulando 

livremente e plenamente disponível mesmo que parte da rede entrasse em colapso. 

Este conceito permitiu que a internet não fosse passível de censura de conteúdo, 
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embora alguns estados totalitários a regulamentassem. Tecnicamente a censura é um 

risco à existência da rede, pois sua razão de ser está ligada à capilarização e à 

redundância da informação. Como uma ironia, a internet não representa a estrutura 

rígida e hierárquica das forças armadas que a originaram. 

A internet pode ser considerada como um projeto civilizatório norte americano, 

em que os pioneiros da comunicação, por meio do computador, acabaram por 

construir um sistema comunicacional que representasse, de forma clara, uma 

ideologia nacional com uma roupagem claramente neoliberal (SOUSA, 2003, pp. 12-

25). 

A utilização da internet como meio para se acessar e visitar um ambiente virtual 

carrega uma forte carga ideológica, onde o prover o acesso está diretamente ligado a 

uma construção imagética e ideológica da utilização da tecnologia como elemento de 

união e de redução das distâncias. A possibilidade de se ter acesso a espaços 

remotos, nos quais, em uma parcela significativa das vezes, o observador não poderá 

estar fisicamente, é de fato relevante e possui grande valor como elemento de inclusão 

social e cultural. Todavia, o caráter construtivo de uma ideologia massificante e de 

uma homogenia cultural, através desta mediação tecnológica, deve ser melhor 

observada. 

Existe um viés claro no “prover” acesso à informação de forma remota sem que 

seja necessário um investimento financeiro para tal ação. O cerne desta questão está 

intimamente ligado ao valor que o observador representa enquanto fonte de dados 

para a indústria cultural, pois, de uma forma geral, todas as ferramentas que 

promovem o acesso virtual solicitam que o usuário preencha um cadastro onde ele 

deve informar seus dados pessoais. Estes dados irão integrar um banco de dados 

macro, que possui alto valor simbólico e financeiro para a indústria cultural e para o 

mercado. Neste sentido, o acesso virtual a instituições, dentre elas os museus, pode 

ser ligado aos valores neoliberais que estão enraizados na internet desde o seu 

despertar.  

A internet é um metacampo de valores mercadológicos infindáveis onde as 

indústrias culturais encontraram terrenos férteis, se instalaram de forma definitiva e 

onipresente, podendo tranquilamente se travestirem da falsa sensação de liberdade e 

escolha que o usuário pensa desfrutar na rede, quando, na verdade, suas escolhas já 

foram pré-estabelecidas pelas indústrias culturais. 
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2.4 Relações culturais e sociais na internet 

 

A internet consolidou o discurso teórico da cibernética. Neste contexto, o 

marketing digital se apoderou deste discurso como forma de representar a ilusão que, 

com o acesso à internet, seja através do computador ou dos dispositivos portáteis, o 

mundo está em suas mãos. Na realidade, com a complexidade cada vez maior da 

rede, em que o número de usuários e dispositivos conectados cresce em proporções 

geométricas, a obesidade informacional se torna uma verdade.  

Além disso, a capacidade individual de se explorar todas as informações é 

totalmente nula e não se pode ignorar que tal obesidade exista, sem que haja uma 

estrutura centralizada de controle. A rede informacional transformou-se em um grande 

império que existe dentro de uma lógica matemática orientada por algoritmos, onde o 

finito, o coordenado e o controlável prevalecem sobre a criatividade e experimentação. 

Esse é um efeito social palpável da mediação tecnológica (SIBILA, 2002, pp. 55-67). 

A internet já deixou sua marca social e cultural, pois os valores culturais e 

sociais já podem ser pensados a partir do “viver” digital, das relações sociais 

tecnologicamente mediadas e da rede como elemento de construção de uma 

identidade cultural. Do ponto de vista cultural, não há como não ser tocado por uma 

inovação tecnológica, visto que a tecnologia, quando é disseminada socialmente, cria 

regimes próprios e o jogo de interesses estará sempre sobrevoando a inovação, 

aguardando o momento de pousar sobre ela e se apoderar desta tecnologia para que 

a mesma possa ser mediadora de valores e interesses. 

A partir da criação de uma tecnologia que permitiu marcar o tempo, pode-se 

refletir sobre os efeitos da criação do cronômetro e do encapsulamento do tempo, as 

mudanças sociais e culturais foram nababescas, o tempo passou a ser unidade de 

medida e valor assim, como os bancos de dados, passaram a ser moeda, com a 

criação da técnica que permitiu armazenar dados digitais (CASTELLS, 2003, pp. 67-

72). A criação da internet introduziu transformações sociais tão expressivas quanto a 

criação do cronômetro e do relógio. 

O atual momento vivenciado pela internet pode ser definido pelos princípios 

tecnológicos que a compõem: a digitalização, a obesidade informacional e a 

velocidade de acesso e comunicação. Estes valores compõem a identidade cultural 

do homem contemporâneo ocidental e seus reflexos sociais são evidentes, basta um 



51 
 

olhar crítico para as crianças entre 2 e 7 anos: a grande maioria desta faixa etária está 

conectada por meio de dispositivos móveis. 

Outra questão de fundamental relevância trata-se do fato que a internet não 

pode ser analisada somente como uma nova mediação tecnológica, nem mesmo 

pode-se relacionar a internet apenas ao campo midiático, ela não se submete apenas 

à lógica da comunicação (SANTAELLA & NÖTH, 1999, pp. 41-49). Para Wolton (2004, 

pp. 18-37), a internet representa uma performance técnica, uma sociedade paralela 

na qual cada ser pode escolher sua própria representação: sua idade, seu sexo, seu 

peso, sua aparência. Pode ser concebida como uma “utopia realizada”, onde não se 

correm riscos físicos, onde não há congestionamentos, onde o comércio funciona sem 

filas (WOLTON, 2004, pp. 62-81). 

A internet pode ser considerada o sistema estruturante inicial da sociedade 

mediada tecnologicamente, pois materializa a lógica de uma nova representação 

social mundial, que se consolida a partir da última década do século XX. A internet 

ultrapassa a comunicação a partir do momento em que não há como determinar o 

enunciado em uma dinâmica fluida e sem local definido. Onde estão os emissores, 

quem são os receptores? Pode se discutir que os meios eletrônicos virtuais que estão 

disponíveis através da internet remontam o homem à ideia de uma representação 

digital que constrói sua identidade, sem que, de fato, se perceba o aspecto prisional 

que esta grande representação possui (DIZARD, 2000, pp. 63-71). A internet não pode 

ser considerada como um meio, mas como uma estrutura representativa social e 

cultural, deslocalizada e condensada pela tecnologia eletrônica. 

Uma ressignificação cultural que está sendo consolidada pelo advento da 

internet e que possui um grande impacto semiológico é a sobreposição da imagem à 

escrita. A explosão de imagens experimentada pela experiência do espaço virtual 

apresenta uma crise de valores, pois, se os textos estão sendo superados, toda a 

base da construção do conhecimento humano está sendo colocada em xeque. Mesmo 

que ainda seja incipiente tocar neste tema, é inegável que, no universo virtual, o 

design está sendo tratado como porta de entrada para o conhecimento (SIBILA, 2002, 

pp. 88-92). 

A lógica da era tecnológica (onde a internet é um dos principais expoentes) 

pode ser segmentada em três processos que desembocam em uma nova relação 

social. A digitalização pode ser considerada como o primeiro processo, todas as 

informações são reduzidas a uma estrutura binária e transformadas em dados, que 
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não possuem um local físico de acesso. A transformação da informação em dados 

permite que o conteúdo e a epistemologia se deslocalizem, ou seja, toda base 

estrutural escrita perde sua construção física e seu local de ser e estar. A cultura está 

sendo digitalizada, ao mesmo tempo em que se torna digital e mais homogênea, a 

cultura está se tornando abstrata, pois os bens culturais estão sendo transformados 

em bits (SIBILA, 2002, pp. 97-103). 

É inegável que a contemplação virtual de um museu se encontra inserida nesta 

dinâmica de digitalização, pois, somente através da digitalização do espaço e das 

obras de arte, é possível de conceber uma visita virtual. Ao se inserir esta parcela da 

cultural contemporânea em uma dinâmica de digitalização e deslocalização, pode se 

pensar a construção da tecnologia como elemento que promove as trocas sensório-

cognitivas entre a contemplação presencial e a virtual. Neste caso, a tecnologia não 

apenas media, mas se torna instrumento de acesso e de contemplação do tempo e 

do espaço (HALL, 2003, pp. 67-99). 

A velocidade pode ser abordada como o segundo processo construtivo da era 

tecnológica. Pensar a velocidade em um ambiente tecnologicamente mediado é 

pensar na sacralidade do instante, na necessidade de agir conforme o momento da 

tecnologia. Nas dinâmicas de algumas mídias sociais, este culto ao instante se 

manifesta de forma clara: quando se recebe uma mensagem em um aplicativo como 

o “Whatsapp”. A necessidade de se sacralizar o instante fica evidente na própria 

simbologia do aplicativo, o emissor tem o controle do instante em que o destinatário 

recebeu e leu a mensagem. Logo a necessidade de resposta chega a gerar certa 

aflição, quando se veem os marcadores do aplicativo tornarem-se azuis, sem que se 

receba uma resposta. 

A velocidade é uma necessidade existencial da era tecnológica, é fundamental 

a reflexão acerca das questões sociais que o culto à velocidade evidencia: a 

prevalência do emocional, a ausência da reflexão, a redução da capacidade de 

escolha, o cerceamento da liberdade no sentido lato. Enfim, todos estes elementos 

compõem uma seara propícia para se conceber um totalitarismo da velocidade (LEVY, 

2001, pp. 81-89). 

Pensar a velocidade como uma estrutura da era tecnológica é pensar sobre a 

aceleração como elemento de fomento social. O controle social está sendo 

transplantado para o tempo, no qual se desintegram o passado e o futuro, restando 

apenas o clique do mouse ou o deslizar do dedo sobre a tela (LEVY, 2001, pp. 96-
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102). A velocidade da era tecnológica exige que a comunicação se estabeleça através 

da imagem (os ícones dos computadores e dispositivos móveis ilustram de forma clara 

esta dinâmica), a experiência é personificada pelo instante emocional gerado pela 

leitura fluida de uma imagem. A construção cultural se realiza por meio da troca 

instantânea das cenas, pelo roteiro visual das tecnologias digitais, e através da 

comunicação em um jogo de enviar e receber bits que são significados como 

mensagens (LEVY, 1993, pp. 12-45). 

Os acessos às instituições como teatros e museus de forma virtual estão 

intimamente ligados ao pilar da velocidade na era tecnológica, a capacidade de se 

satisfazer em conhecer e explorar um espaço por meio de uma tela é um reflexo desse 

totalitarismo do instante que a mediação tecnológica produz. A possibilidade de se 

realizar uma visita a um museu durante intervalos em que a vida cotidiana acontece: 

entre os deslocamentos no trânsito, em uma pausa para alimentação, em um passeio 

a uma praça ou parque, ou simplesmente em um momento diante de um computador 

ou dispositivo móvel, coloca em xeque a “sacralidade” do museu. 

Não é objetivo deste trabalho discutir fruição e aura das obras de arte (o tema 

será melhor abordado no capítulo 4), mas como não pensar no papel da aura sem que 

haja uma sacralidade? O “ser e estar” da obra que Benjamin (1998, pp. 34-49) 

apresentou como elemento que constrói a aura se perde em uma contemplação 

virtual. Como se pensar a fruição mediada por uma tela, como articular artisticamente 

novas formas de uma realidade viva e de se reinventar em uma contemplação virtual? 

É necessário se pensar a velocidade (exponencializada pela tecnologia) como um 

elemento que está reestruturando e modificando profundamente a construção social 

e cultural contemporânea, cujos efeitos estão latentes e visíveis na era tecnológica. 

Por fim, o último processo que define a era tecnológica é o excesso 

informacional. Esta overdose de informações provoca uma neutralização da própria 

informação por meio da abundância disponível. Existe uma clara dispersão do usuário 

e uma incapacidade latente de digerir este volume informacional. Fica claro que este 

excesso é opressivo e que transforma o usuário em um pseudo panótipo. Enquanto 

ele pensa que tudo pode observar, na realidade, o volume informacional é que o 

observa e o direciona através da incapacidade de absorver a quantidade de 

informação disponível. Este direcionamento ocorre justamente pela lógica algorítmica 

digital, uma tecnologia que sugere e molda as informações que serão direcionadas 
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para o usuário de acordo com seus hábitos de acesso e de consumo: materiais e 

simbólicos. 

Ao trazer esse processo para a contemplação dos espaços de forma virtual, a 

“obesidade” informacional e o direcionamento do usuário podem ser observados. O 

próprio acesso a uma instituição de forma virtual é resultado de um excesso 

informacional. É impossível que um usuário tenha condições de contemplar todo 

conteúdo imediatamente disponibilizado, a recém-lançada ferramenta Google Arts 

and Culture2 ilustra esta situação: estão disponíveis mais de quatrocentos mil objetos 

para contemplação virtual. 

O tour virtual sempre é guiado tela a tela, ambiente por ambiente. É fácil 

perceber que o usuário irá “consumir” a visita virtual seguindo seu suposto instinto, 

porém o ritmo algorítmico é quem realmente o guiará, logo tal visita já estará 

programada segundo os interesses de quem a provém, e a obesidade informacional 

sempre deixará o usuário com a falsa sensação de liberdade de escolha e livre arbítrio. 

 

2.5 Internet e subjetividade 

 

Pensar a subjetividade através da internet é pensar a realidade virtual como 

elemento que cria condições de o sujeito “existir” de forma digital na rede. Em uma 

dinâmica veloz dos fluxos informacionais, em meio a uma “obesidade” informacional, 

a subjetividade na rede tende a pulverizar-se nas mais diversas formas de conexão, 

passando o sujeito a interagir com um sistema pré-fabricado que exprime a falsa 

sensação de escolha e liberdade (CASTELLS, 2003, pp. 52-59). 

As empresas de multimídia e as indústrias culturais inserem no mercado digital 

formas simbólicas de subjetividades que são adquiridas e consumidas e descartadas 

instantaneamente. O consumidor age de uma forma pré-reflexiva como se estivesse 

atendendo a um instinto narcisista, adquirindo os desejos efêmeros do mercado 

tecnológico os quais já são inseridos no mercado com prazo de validade determinado 

para, logo em seguida, serem substituídos por outros. A identidade em uma relação 

                                                           
2 A plataforma Google Arts and Culture, de acesso gratuito via web, Android e IOS, é um acervo virtual 
que reúne conteúdos de mais de mil museus e instituições culturais de todo o mundo. Além de fotos 
em alta resolução de várias obras, como pinturas e esculturas, o usuário também encontra vídeos e 
possibilidades de interação em 360 graus, com a já conhecida tecnologia do Google Street View, que 
permite visitas virtuais por espaços culturais de várias partes do planeta. Disponível em 
//www.google.com/culturalinstitute/beta/?hl=pt-BR 



55 
 

tecnológica está diretamente ligada às formas de consumo ou, como muito bem 

teorizou Bauman (2008, pp. 34): a identidade do sujeito está diretamente ligada ao 

consumo simbólico que ele irá representar na rede. 

Estando no ciberespaço, o sujeito quase sempre é obrigado a se manifestar, 

seja pelas redes sociais, seja alimentando os bancos de dados com seus hábitos de 

navegação e consumo. Existe um grande número de microgrupos que discutem e 

buscam elevar suas identidades por meio das redes. O papel de representação e 

mobilização social apresentado pela internet e pelas redes sociais é indiscutível. O 

grande legado da era digital são os meios de manifestação e a liberdade de expressão 

criada pelas redes, por se tratar de um meio que (em linhas gerais) não censura o 

conteúdo.  

O ciberespaço apresenta-se como um plano representativo em que podem ser 

observadas as manifestações heterogêneas e anti-hegemônicas. Nas redes, 

expressam-se e divulgam-se opiniões, postulados e teorias de todos os estilos e 

vertentes ideológicas. Não é difícil encontrar um parceiro para qualquer tipo de 

experiência e/ ou resistência cibersocial (BAUMAN, 2008, pp. 45-63). As diversas 

páginas disponíveis no world wide web possuem a multiplicidade que o usuário 

desejar e, de fato, revelam uma pluralidade subjetiva, na qual a identidade tende a ser 

construída de forma homogênea. Todavia, ainda existe espaço para as minorias e 

para o anti-hegemônico. De forma incipiente, o ciberespaço pode ser observado como 

um plano em que possa existir a multiculturalidade. 

Diante de um ciberespaço socialmente complexo, discutir a subjetividade de 

uma instituição que se apresenta de forma virtual se torna um desafio. Provavelmente, 

a única forma de se pensar a subjetividade desta representação virtual seja por meio 

do usuário, o qual irá construir uma narrativa própria quanto à contemplação virtual. 

Por mais que o espaço virtual seja mediado e que as intenções da indústria cultural 

sejam evidentes, a construção da identidade a partir do espaço virtual está 

intimamente ligada à formação cultural do usuário. O consumo simbólico sempre 

estará ligado à identidade cultural, que, por sua vez, pode ser homogênea e pré-

fabricada, como tende a ser a cultura ocidental contemporânea, como também pode 

estar ligada a uma figuração anti-hegemônica (HALL, 2003, pp. 123-147). 
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Um bom exemplo para se tratar de tal representação de minorias é o projeto 

“Playing For Change”3, em que o ciberespaço é utilizado como elemento de união 

entre grupos étnicos minoritários dos quatro continentes, os músicos em suas 

localidades de origem tocam e cantam conectados à rede para formar uma só música. 

Em toda a produção do “Playing For Change”, as culturas heterogêneas são 

enaltecidas, assim como os interesses das grandes mídias não são relevantes para a 

produção. Porém, existe um viés que demonstra claramente o papel da indústria 

cultural no ciberespaço: quando os vídeos do “Playing For Change” se expandiram 

entre os usuários de forma direta, plataformas da grande cibermídia, como o Youtube, 

passaram a divulgar os vídeos e obtiveram ganhos em escala provendo acesso aos 

mesmos. 

A mão massificante da indústria cultural está capilarizada por todo ciberespaço 

e não importa as origens das representações, desde que as mesmas atendam aos 

seus interesses, a mediação tecnológica estará de braços abertos para as minorias 

(para o anti-hegemônico). Assim que incorpora estas representações minoritárias, o 

mercado as transforma em um bem simbólico que será rapidamente consumido e 

descartado, para que um novo bem seja inserido e reinicie este ciclo. 

 

2.6 A sociedade do conhecimento 

 

O conceito de sociedade do conhecimento vem sendo discutido desde os 

primeiros anos do século XXI. É um conceito interessante, pois, ao denominar o 

momento contemporâneo como sendo o “do conhecimento”, fica a sensação de que 

a sociedade, até este momento, não tem sido uma sociedade baseada no 

conhecimento. Conforme descrito por Amaral (2006, p. 33), a sociedade do 

conhecimento deve ser concebida como a sociedade da informação: vive-se em uma 

sociedade do conhecimento, por ser uma sociedade inundada de informações. 

Será este fluxo informacional, de fato, conhecimento? Para se abordar esta 

questão em uma relação tecnológica, é necessário seccionar o conhecimento em 

                                                           
3 "Playing for Change" é um projeto multimídia criado com o objetivo de unir músicos do mundo inteiro 
em prol de mudanças globais. Integra o projeto a Playing for Change Foundation, uma organização não 
governamental que tem construído escolas de música em comunidades carentes. O projeto produz 
discos e vídeos com músicos como Grandpa Elliot e Keb'Mo junto a artistas desconhecidos de várias 
partes do mundo, tocando versões de canções conhecidas e composições próprias através de um link 
de dados via internet. Disponível em www. playingforchange.com 
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duas categorias: o conhecimento funcional e o conhecimento de sinais. O funcional é 

aquele conhecimento que resulta de ocorrências e/ ou fatos, suas preposições ou 

hipóteses têm a sua veracidade ou falsidade comprovadas através da 

experimentação, de teorias e princípios. Já o conhecimento de sinais compete às 

máquinas e às operações que os usuários aplicam a estas. Ambos reagem 

automaticamente a informações e estímulos, não se preocupam com os fatos, 

ocorrências e teorias, e sim em processar corretamente os dados (AMARAL, 2006, p. 

37-48). 

O conceito de sociedade do conhecimento deve ser relacionado ao 

conhecimento de sinais, baseada na obesidade informacional e na lógica da 

capilarização e deslocalização do acesso à informação. O conhecimento de sinais 

pode ser concebido como conhecimento de dados: estes, do ponto de vista técnico 

são combinações de 0 e 1, que não constroem o conhecimento funcional; pelo 

contrário, apenas fazem com que o volume exacerbado de informações em forma de 

dados cresça sem que destes dados se crie o conhecimento funcional (presencial). 

Este acúmulo de dados está se transformando em uma consciência sem 

história e atemporal. A sociedade do conhecimento acaba por não conhecer a si 

mesma (LASTRES & ALBAGLI, 1999, p. 55). É necessário que se atue diretamente 

neste massivo oceano de informações para que as mídias digitais sejam capazes de 

instrumentalizar a construção do conhecimento funcional. 

Conceber o espaço virtual dentro de uma sociedade do conhecimento é 

identificar como a informação estará ligada a uma contemplação ou a uma visita 

virtual. Ao se visitar virtualmente um museu, está se acessando (tecnicamente) uma 

série de dados logicamente dispostos nos quais somente será criado conhecimento 

através de uma educação previamente conhecida ou pela simples curiosidade 

inerente à natureza humana. O fato de um acervo cultural estar disponível através da 

internet não significa transmissão ou criação de conhecimento, e sim apenas 

disponibilidade de acesso. O acesso virtual deve ser concebido como uma ferramenta 

que, a partir da formação cultural, da educação e da orientação possa ser catalizador 

da construção do conhecimento funcional. Sem o papel construtivo e educacional, o 

acesso virtual não passa de uma projeção de dados disponíveis em uma rede fluida. 
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2.7 Um mundo construído pela ilusão: a realidade virtual 

 

A realidade virtual se tornou um jargão muito utilizado pela mídia digital, ganhou 

contornos do marketing como sinônimo de modernidade para os consumidores de 

produtos de informática e para os simpatizantes das redes informacionais. A realidade 

virtual se apresenta de forma presencial como um espaço simulacral de mediação 

tecnológica imediata. O ambiente criado pela realidade virtual é um ambiente 

necessário para o controle e o encapsulamento do imaginário (BAUDRILLARD, 1997, 

p. 112). 

O ambiente virtual, como pode ser observado em desktops, jogos e vídeo 

games (que estão cada vez mais hiper-realistas), se tornaram um sistema que 

consegue penetrar a percepção humana a ponto de o imaginário ser transportado para 

dentro de um ambiente simulado sem que se perceba que tal ambiente de fato não 

exista. Este simulacro possui a capacidade de imprimir ritmos e sensações aos corpos 

humanos, gerando uma necessidade de consumo tecnológico e informacional em 

moldes jamais vivenciados pela humanidade. É possível de se conceber, através da 

realidade virtual, uma alucinação consensual que envolve um sem número de 

usuários envolvidos com esta realidade (BAUDRILLARD, 1997, p. 124). 

No segundo semestre de 2016, o grande cerne da realidade virtual era um jogo 

da Nintendo no qual as pessoas usavam a câmera e o GPS do smartfone, para 

localizar nos cenários cotidianos pequenos monstros (Pokemons), que apareciam ao 

redor das cidades. Este jogo chegou a gerar tal frisson, que usuários invadiram 

propriedades particulares, foram assaltados, atropelados e causaram danos alheios 

em busca de elementos que existem apenas pela tela do equipamento, mas que usam 

a imagem do ambiente real como cenário. 

O ambiente para que a realidade virtual seja concebida é exatamente o mundo 

comunicacional e informático mapeado e reproduzido através das mídias digitais. A 

realidade digitalmente concebida contribui para a redução de nossa capacidade de 

imaginação. A criatividade está em xeque, exatamente quando as representações 

estão sendo mediadas pelas tecnologias algorítmicas, que não mais dependem da 

construção criativa humana (BAUDRILLARD, 1997, p. 148). 

Pode se aplicar a realidade virtual de forma ficcional no papel de um 

personagem de um jogo, ou de forma não ficcional para acompanhar um cirurgião na 

exploração do corpo humano. O que deve ser discutido é como esta realidade virtual 
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pode ser um instrumento de construção social, pois uma questão pode ser discutida: 

a sociedade caminha a passos largos para ser virtual em detrimento de ser 

presencial? 

A experiência de uma visita virtual ao museu apresenta, de forma clara, o 

transporte do imaginário para uma alucinação, a sensação de estar vivenciando 

fisicamente o local é sensivelmente impressionante: o usuário se perde programando 

o passeio virtual como o faria pessoalmente. Até a possibilidade de comprar uma 

lembrança do local está disponível na loja virtual. Um viés interessante nas realidades 

simuladas das instituições é a supressão de elementos e locais que não se adaptam 

ao simulacro, os bares, cafés e restaurantes estão sutilmente suprimidos do tour 

virtual, o que demonstra que a construção do espaço virtual está intimamente ligado 

à supressão de algumas cognições, que, de forma intencional, estão em sintonia com 

a necessidade de pré-direcionar o usuário, mais uma vez a mediação tecnológica está 

ligada aos valores e aos interesses das indústrias culturais. 

 

2.8 O ambiente cibernético e a imagem do sujeito 

 

O ciberespaço e as realidades virtuais já se tornaram assuntos corriqueiros na 

mídia e na literatura científica, conceitos como inteligência artificial, ciborgues, 

manipulação genética estão intimamente ligados aos valores culturais 

contemporâneos. O ser e estar cibernético figuram-se como intermediários de uma 

subjetividade presencial. O ato de ser representado no ciberespaço se expande desde 

a representação do sujeito (redes sociais), passando pelo consumo simbólico 

tecnologicamente mediado, até chegar ao consumo físico em que se compra a 

imagem em semelhança dos objetos (lojas virtuais), e se conclui a aquisição por um 

meio de pagamento também virtual. A dinâmica do sujeito social contemporâneo 

possui uma relação de simbiose com o ciberespaço, torna-se impossível pensar a 

subjetividade contemporânea sem relacioná-la a uma representação no ambiente 

cibernético (AMARAL, 2006, pp. 67-99). 

O ciberespaço é o local onde o mercado da subjetividade sucumbe às 

estratégias tecnicistas, as tendências de consumo, em especial o consumo simbólico 

(a partir da década de 1990), passam a ser inseridas através do ciberespaço, e se 

viralizam a ponto de se poder discutir plataformas que norteiam, de forma planetária, 
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os anseios e as representações culturais4. O ciberespaço concretiza a pseudo 

promessa de poder realizar tecnologicamente mudanças subjetivas que só existem 

através da representação tecnologia o que produz um dilema subjetivo. A 

subjetividade passa a ser representada em detrimento de ser vivida, as redes sociais 

deixam claras estas apoteoses subjetivas, o sujeito passa a ser orientado pelas ações 

e relações que estão ocorrendo na rede, e toda sua dinâmica existencial passa apenas 

a possuir valor (social e cultural), quando ela pode ser representada e acessada pela 

rede (LÉVY. 1999, p. 67). 

O atual povoamento de equipamentos (portáteis) de acesso à rede está cada 

vez mais, em uma proporção geométrica, transplantando a cultura para o ciberespaço. 

A prática coletivizadora de se estar conectado à internet, em especial nas redes 

sociais, cria ofertas múltiplas de identidades a todos os usuários. As estratégias 

majoritárias de discurso encontram, no ciberespaço, uma tábua de redenção, em que, 

sutilmente, podem direcionar o consumo, sem que seu enunciado possua uma origem 

conhecida. Tal prática não se limita a produtos culturais ou simbólicos, mas se 

estendem às subjetividades de modos de ser e de viver, enfim da construção da 

identidade. 

Os algoritmos que são os verdadeiros criadores do ciberespaço, quando se 

apresentam como aplicativos nas redes, possuem força para direcionar o imaginário 

e manipular o desejo. A existência mediada na rede modifica o tempo e os processos 

perceptivos do corpo, moldando sutilmente modelos pré-fabricados de subjetividades 

(BAUDRILLARD, 1997, pp. 48-55). Segundo Amaral (2006, p.88), a cibernética 

simplificou a noção de consciência ao relacionar o software à mente, sendo esta 

dependente do hardware, que é associado ao corpo. Esta associação contradiz o 

conceito do homem científico (que age à luz da razão), e passa a conceituar o homem 

como máquina cognitiva, concebendo assim todos os corpos como informacionais. A 

construção do conceito científico de ciborgue parte desta associação entre máquina 

cognitiva ligada a uma rede informacional através de próteses (tecnologias ligadas ao 

corpo) sensório-cognitivas. 

Wiener (1970, pp. 88-101) supôs que todas as relações humanas somente 

seriam possíveis a partir da troca informacional. Desta relação, todas as construções 

                                                           
4 As ferramentas do Google, as mídias sociais como Facebook, Instagram, twiter se apresentam como 

dispositivos que constroem, relacionam e direcionam o consumo simbólico contemporâneo. Pode se 
pensar a cultura ocidental do século XXI a partir destas plataformas.  
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existenciais e simbólicas entre homem e máquina seriam possíveis. Quando se reflete 

sobre os últimos avanços da biotecnologia e da nano medicina, pode-se concluir que 

Wiener, ao propor a teoria da cibernética, estava seguindo uma construção 

epistemológica correta. Estas duas ciências oferecem, de forma plausível, interseções 

entre corpo e tecnologia, onde a informação pode fluir de um sistema para outro. 

As plataformas portáteis cumprem este papel, uma vez que a sociedade está 

cada vez mais conectada e mediada tecnologicamente. Não é mais possível pensar a 

sociedade sem o acesso à rede através de dispositivos móveis. Pode se conceber os 

dispositivos móveis como próteses sensório-cognitivas, sem as quais não é mais 

possível se integrar socialmente. A própria opção por ignorar estes dispositivos 

transporta o sujeito para o lado de fora do jogo social contemporâneo. 

O ambiente cibernético está diretamente ligado à aceleração da velocidade das 

relações sociais e culturais, em especial a velocidade do consumo simbólico. Esta 

velocidade exacerbada está criando a necessidade de se romper com os limites 

biológicos do corpo. A existência no ambiente cibernético não possui finitude nem 

necessidades carnais. Logo, a subjetividade passa por uma interrogação. Como 

pensar o sujeito em um ambiente onde sua representação não é finita? Pensar o 

sujeito cibernético é pensar a subjetividade fora do corpo? O corpo e a mente 

representados pela tecnologia podem ser traduzidos como um software sem 

hardware, ou seja, a construção de uma subjetividade mediada que só possui uma 

identidade quando se manifesta através da rede (SANTAELLA, L. & NÖTH, W, 1999, 

pp. 18-26). 

A concepção de um desvinculamento entre mente e corpo, através da 

tecnologia em uma dinâmica, em que, a partir da conexão lógica, a mente possa existir 

em um sistema informacional, levou à construção do conceito de pós-humano. O pós-

humano seria a apoteose pós-evolutiva de poder desvincular-se da carne e habitar o 

cibermundo. Seria a transferência total da subjetividade para os sistemas 

informacionais. Como este conceito é ainda muito controverso e não há uma 

convergência da literatura sobre o tema, para este trabalho, interessa pensar a 

subjetividade cibernética como uma representação em que se entregam parcelas da 

existência humana a uma relação mediada pela tecnologia. De fato, quando se pensa 

o ciberespaço atualmente, está se pensando em um ambiente tecnologicamente 

mediado no qual a representação do sujeito se dará através de uma prótese sensório 
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cognitiva5, a qual servirá de plataforma entre o mundo existencial e o mudo cibernético 

(LÉVY, 1999, p. 77). 

Os meios técnicos digitais estão em uma ascensão que os tornarão 

onipresentes (se já não são), os fluxos informacionais que estes meios produzem 

percorrem os ambientes em rede, visando controlar e moldar a reprodução das 

subjetividades. Na convivência cotidiana com imagens digitais, os ritmos ficcionais 

estão de tal forma interiorizados nas representações que o sujeito não consegue mais 

perceber a transição entre o presencial e o virtual. Os fluxos informacionais 

tecnológicos penetram no corpo e modificam o mesmo do ponto de vista 

representativo (BAUDRILLARD, 1997, pp. 89). 

Os onipresentes meios técnicos digitais produzem, continuamente, fluxos 

"multi-informacionais", que percorrem o ambiente das redes, visando controlar, de 

modo sub-reptício, a reprodução de nossas subjetividades. E isto se dá de maneira 

cada vez mais veloz, intensiva e sutil. Na maioria do tempo de convívio com as 

imagens digitalizadas, nem sequer notamos mais que os fluxos tecnológicos se 

tornam cada vez mais importantes para o controle dos ritmos corporais, porque esses 

fluxos simulam novos meios de extensão, de virtualização do próprio corpo. Significa 

que as elites tecnocráticas não se contentam em fornecer a ele grandes braços virtuais 

ou um cérebro ampliado: os fluxos que seus dispositivos técnicos produzem penetram 

nosso corpo, modificando-o, já que não raro alcançam extrapolar as nossas relações 

psicomotoras naturais. 

A subjetividade encontra-se em uma relação de profundas mudanças 

conceituais e existenciais. Pensar a subjetividade através da representação virtual 

leva à concepção que o sujeito está sendo descontruído e (re) significado no 

ciberespaço. Quando se reflete a respeito das artes como uma representação da 

natureza criativa humana, a mesma desconstrução ocorre, quando esta arte é 

representada no ciberespaço. 

A visita virtual ao museu, como objeto de análise, está intimamente ligada à (re) 

significação do sujeito e de suas representações em um ambiente virtual mediado 

tecnologicamente. Conceber uma visita virtual ao museu perfaz repensar o tempo e o 

espaço em uma correlação com o ciberespaço. Não existe um limitador físico entre o 

                                                           
5 Os computadores, notebooks, tablets, smartfones, óculos de realidade virtual, dentre outros 

dispositivos portáteis podem ser considerados próteses tecnológicas as quais são utilizadas para a 
representação do sujeito no ciberespaço. 
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acesso virtual e o museu, nem tampouco o momento que a visita irá acontecer é 

relevante. O “ser e o estar” de uma contemplação virtual é delegado à tecnologia, que 

é a provedora do momento de contemplação. 

A sacralidade do museu, enquanto templo de fruição das artes, encontra-se em 

interrogação na mesma proporção que o sujeito também se encontra na 

representação do ciberespaço. Novos conceitos culturais são necessários para se 

conceber o sujeito e suas representações no espaço virtual. Destarte, os interesses 

das indústrias culturais e os inúmeros desdobramentos da sociedade em rede, é 

fundamental que se (re) signifique a subjetividade, não há mais como conceber o 

sujeito sem suas representações virtuais. 

O acesso virtual ao museu e as novas formas de contemplação das artes são 

um desdobramento de uma nova epistemologia cultural que resulta da mediação 

tecnológica. A tecnologia é o cerne de toda esta mudança, sua evolução está 

intimamente ligada ao mercado, e toda esta ebulição social decorrente do viver 

tecnicista está (re) significando o sujeito em uma experiência de representação virtual. 

Fica evidente que a tecnologia está modificando a percepção humana, a expansão 

dos sujeitos nas mídias permite teorizar sobre uma nova natureza do sujeito, um 

sujeito híbrido com grandes parcelas de artificialidades digitais. Logo, se este sujeito 

está se transformando em uma relação híbrida, a possibilidade de se contemplar um 

museu virtual é um reflexo das “demandas” (pré-determinadas) deste sujeito (re) 

significado e tecnocrático. A visita virtual representa uma externalização de uma 

sociedade que caminha a passos largos para um pacto social virtual, homogêneo e 

mediado tecnologicamente.  
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3 A (IN) VISUALIDADE DAS ARTES: EPISTEMOLOGIA E CONCEITOS  

 

“Uma das principais tarefas da arte sempre foi criar  
um interesse que ainda não conseguiu satisfazer 

 totalmente.” 
Walter Benjamin 

 

Neste capítulo serão construídos os fundamentos teóricos deste trabalho. 

Buscar-se-á a definição conceitual dos pilares epistemológicos necessários à 

discussão do recorte empírico que seguirá a este capitulo. Também serão discutidos 

os temas e dilemas sobre contemplação e aura das obras de artes, realizando um 

paralelo entre os textos de Benjamin (2012) e Vidal (2015). Pretende-se, por meio 

deste capítulo, apresentar a capacidade de contemplação artística em um ambiente 

tecnologicamente mediado, onde se possa discutir a (in) visualidade e a legibilidade 

das representações virtuais. 

A chamada “era digital” criou uma revolução na reprodutibilidade técnica. A arte 

midiática, em especial a disponibilidade da arte na rede, proporcionou uma 

interatividade com as imagens que se torna difícil distinguir as formas como as 

imagens são absorvidas pelo imaginário. Não se pode mais referenciar a imagem 

como sendo uma imagem presencial ou virtual, as reproduções digitais estão 

ultrapassando o conceito de contemplação da imagem presencial e localmente 

identificada. 

As novas técnicas digitais para gerar, reproduzir, distribuir e representar as 

imagens criaram, através dos computadores e dos dispositivos móveis, a 

possibilidade de “entrar”, interferir e interagir com a imagem. A partir destes conceitos, 

é possível conceber a realidade virtual como uma interação entre a reprodução de 

imagens e o corpo humano. A visita virtual ao museu é um exemplo elementar acerca 

das interações entre a reprodução imagética e o corpo humano. Ao se avaliar, de 

forma prática, a experiência de uma visita virtual ao museu, o olhar, o visível, o invisual 

e o invisível se ressignificam em uma experiência estética que está intimamente ligada 

à dança das imagens digitais. 

Portanto, pretende-se traçar, neste capítulo, uma releitura entre os elementos 

ópticos, imagéticos, cognitivos e imaginários que compõem a música que permite dar 

fluência e dinâmica a uma relação de corpo e tela em uma contemplação artística 

virtual.   
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3.1 Tecnologia, conceitos e considerações 

 

Conceituar e problematizar a tecnologia dentro deste trabalho requer abordar 

duas questões fundamentais: a tecnologia, como ferramenta que permite a 

representação técnica, imaginária e simbólica; e por fim a tecnologia como evolução 

inerente à produção humana, que tem como foco a exponencialização dos sentidos. 

Como o objeto deste trabalho busca as representações das artes através de imagens 

digitais, que podem servir como mediadoras de uma visita virtual ao museu, discutir a 

tecnologia sob estas óticas se torna uma questão desejável e necessária. 

A experimentação e a pesquisa de campo deste trabalho partem de uma 

premissa tecnológica, pois a visita virtual ao museu somente pode ocorrer através de 

uma mediação tecnológica, em especial a que ocorre no ciberespaço do Google Arts 

na Culture. Esta ferramenta que permite a visualização de obras de artes em diversos 

museus e espaços públicos está se transformando no locus virtual onde a fruição e a 

contemplação podem ocorrer de forma remota.  

A possibilidade de vislumbrar o conceito de aura virtual (que será abordado 

posteriormente) surge da observação e da interação quase orgânica entre máquina, 

homem e imagem. O Google Arts and Culture instrumentaliza, por meio de sua 

tecnologia embarcada, uma possibilidade única de se pensar o “aqui e estar da obra” 

de forma digital, enfim pensar o Google Arts Project é pensar uma tecnologia cultural 

contemporânea. 

A tecnologia pode ser pensada como uma ferramenta que potencializa a 

técnica de se (re) produzir algo, é uma exponencialização dos sentidos que eleva a 

capacidade produtiva humana, não é mais possível pensar a produção humana sem 

pensar a tecnologia, desde o momento em que o homem descobre as pedras como 

extensões de suas capacidades motrizes até o advento da era digital, o 

desenvolvimento das sociedades humanas é reflexo (e/ ou é refletido), pela evolução 

das tecnologias. 

Segundo Musso (2006, p. 191), a técnica desempenha um papel simbólico 

fundamental nas sociedades, e as redes são a expressão máxima de uma inversão 

polar que desloca a tecnologia do ambiente físico para o ambiente virtual. 

Acrescentaria a esta construção teórica o fato de que as redes, além de provocar esta 

inversão polar, estão subvertendo a tecnologia. Nas redes, a tecnologia é o 

instrumento que constrói as tramas virtuais, ao mesmo tempo em que é a principal 
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ferramenta para a criação de signos, que nascem digitais e se transferem para a 

memória e para o imaginário. 

Barbero (2006, p. 54) apresenta a revolução tecnológica como sendo o 

fenômeno que introduz do cotidiano social não somente uma enorme quantidade de 

máquinas, mas um novo tipo de relação entre os processos simbólicos (que 

constituem o cultural), mas instrumentaliza um novo modo de produzir, associado a 

um novo modo de comunicar que transforma o conhecimento em uma força produtiva 

direta. 

Quando Barbero (2006) apresentou este ensaio, não era possível vislumbrar 

uma ferramenta de produção e consumo simbólico como o Google Arts and Culture. 

Ao atualizarem-se os conceitos de Barbero em relação a esta tecnologia, fica evidente 

que o conhecimento presente em uma ferramenta que se propõe a virtualizar boa 

parte do acervo artístico e cultural disponível para a humanidade, está, de fato, 

transformando conhecimento em uma força produtiva direta. Quantos trabalhos, 

abstrações, teorias, ações culturais e turísticas podem ser derivadas do Google Arts 

and Culture? Sem dúvida, as possibilidades de produção diretas e indiretas, a partir 

desta tecnologia, são incomensuráveis. 

O lugar da cultura está sendo deslocado quando a tecnologia passa a ser 

mediadora da comunicação não mais de forma instrumental, mas passa a representar 

uma estrutura que sustenta a produção cultural. A tecnologia contemporânea não 

pode mais ser remetida a aparelhos, computadores e dispositivos móveis. Ela é 

significante de novos modos de percepção, de linguagens, de imaginários e de 

escritas (BARBERO, 2006, p. 54). 

A tecnologia desde o advento da modernidade está deslocando os saberes 

para uma esfera cada vez mais pulverizada, reestruturando os estatutos cognitivos e 

institucionais, reduzindo as fronteiras entre razão e imaginação, saber e informação, 

natural e artificial, arte e ciência (BARBERO, 2006, p. 54). É a partir desta (des) 

localização que se contrapõem as estruturas culturais vigentes (até meados do século 

XX), ao novo estatuto cognitivo digital, que está inserida a tecnologia no objeto deste 

trabalho. Pensar a visita virtual ao museu materializada pelo Google Artes and. Cultura 

(nas telas), é poder apresentar uma ferramenta tácita da evolução tecnológica como 

um instrumento que cria uma nova forma cognitiva de poder produzir e consumir bens 

simbólicos. 
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Esta concepção aproxima a definição de tecnologia deste trabalho ao conceito 

de “Tecnologia da Inteligência”, ao integrar as construções imagéticas humanas a uma 

força de produção cognitiva que une imaginário, hipertexto, em uma constante 

ressignificação simbólica, que é resultado da simbiose entre homem e suas próteses 

sensório-cognitivas (LÉVY, 1993, p. 23). 

Os principais vieses sobre a indústria cultural e seus interesses já foram 

previamente tratados, cometeres Paris. É fundamental apresentar o Google Artes and. 

Cultura como uma parcela da tecnologia digital que permite a representação técnica, 

imaginária e simbólica, reflexo da produção humana digital que permite a 

exponencialização dos sentidos.  

Por mais que se possa discutir as reais e ainda significantes diferenças entre a 

disponibilidade física e virtual, como fechar os olhos diante de uma tecnologia que 

permite acesso à grande parcela da cultura humana? Como não perceber este 

deslocamento cognitivo? Como não colocar em “xeque” fruição e contemplação em 

seu sentido clássico? Como não pensar em uma aura digital? O “aqui e estar” 

auráticos não são mais exclusividade da obra e do artista? A aura digital seria uma 

estrutura complexa que permitiria este momento único a partir das hibridizações de 

todos os acervos disponíveis em uma plataforma de acesso remoto como o Google 

Arts and Culture? 

A tecnologia das redes alinhada aos computadores e dispositivos móveis, 

através de suas manipulações de símbolos estão inaugurando uma fusão entre corpo 

e tecnologia. Talvez seja este o principal conceito da tecnologia em rede, elas deixam 

de ser observadas como elementos distantes (que dependem de conhecimento 

técnico para serem operados), para se tornarem extensões do homem. 

A interatividade criada pela tecnologia como instrumento contemporâneo de 

mediação comunicacional, ao hibridizar sons, imagens e textos está deslocando o eixo 

da produção humana de sensório-motor para sensório-simbólico (BARBERO, p. 57). 

Do ponto de vista produtivo, uma visita virtual ao museu não é mais que uma 

experiência sensório-simbólica. 

A tecnologia contemporânea que possibilita a visita virtual ao museu é o reflexo 

de um caminho evolutivo que, em seu estágio digital, está hibridizando modos e meios 

de produção, valores, comportamentos, linguagens, hábitos e relações sociais. A 

tecnologia se tornou, ao mesmo tempo, ferramenta, estrutura e meio através do qual 
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a produção e a representação humana podem acontecer, ser produzidas, modificadas 

e consumidas. 

A tecnologia, por meio de seu empoderamento simbólico, transporta os 

sentidos e o imaginário para dentro das telas. A imagem digital torna-se o principal 

representante simbólico da tecnologia em rede. Todos os sentidos humanos são 

exponencializados na tecnologia digital por meio da visualidade. Toda a legibilidade 

das redes se inicia no visual. A imagem digital é o estopim tecnológico para a 

ampliação dos sentidos nas redes. O Google Arts and Culture consegue conduzir um 

observador através do museu, transferindo a sensação de mobilidade, texturas e sons 

apenas por intermédio da visão. Através de uma tela, esta ferramenta do Google é 

capaz de transportar o observador de seu Facebook ao MoMa, do Louvre para seu e-

mail, passando pelo Instituto Inhotim. 

Dentro desta catarse criada pela tecnologia, a representação se transformou 

em uma arena antropológica digital. É possível definir a visita virtual ao museu, então, 

em uma das expressões máximas de produção e consumo culturais-digitais, que 

somente podem existir e serem representadas por meio de uma tecnologia híbrida, 

que abarca uma diversidade de produções de conhecimento e sentidos que nascem 

de forma digital para então povoar a subjetividade, o imaginário e a memória. 

  

3.2 Mediação: uma relação entre tecnologia, observador e ferramenta 

 

Conceituar a mediação se torna fundamental para entender a dinâmica da 

pesquisa realizada neste trabalho. O ato de mediar, em sua conceituação original, 

está diretamente ligado aos meios de comunicação que se tornaram um intermediário 

entre a informação e o receptor. Todavia, discutir a mediação em uma visita ao museu 

infere uma grande quantidade de sentidos, valores e ideologias que estarão sendo 

representados entre o interlocutor e as obras presentes no museu. Discutir o conceito 

de mediação tecnológica em uma visita virtual ao museu representa substituir o 

interlocutor por uma tecnologia, que não é neutra em seu papel mediador. 

O conceito de mediação foi introduzido no âmbito das comunicações como 

propriedade exclusiva dos meios: mediation. Barbero (1987) usou o termo para 

significar a descentralização da comunicação das mídias, passando assim a cultura a 

representar a principal forma de mediação (OROZCO, 2006, p. 81). Entender o jogo 

da mediação tecnológica requer uma premissa fundamental: deixar de conceber a 
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mediação como sendo oriunda dos meios e que estes são de uma expressão da 

mediação. 

A mediação, em uma dinâmica tecnológica digital, em que é possível se realizar 

uma visita virtual ao museu, é resultado de um processo estruturante, que vem de 

diversas fontes tecnológicas e sociais. O que a ferramenta Google Arts and Culture, 

se incube de materializar são as diversas estruturas que envolvem as redes, a 

comunicação social do museu, o enunciado dos artistas, a estrutura lógica e física dos 

museus, os interesses sociais e culturais dos curadores e do próprio museu. 

Remeter a mediação tecnológica a uma dinâmica representativa da 

globalização, ou a um reflexo do capitalismo tecnológico (tardio), não é a questão 

fundamental a ser discutida sob a égide deste trabalho, mas sim apresentar, definir a 

mediação tecnológica como um conjunto de meios que se torna possível através de 

uma ferramenta digital que consegue materializar todos estes meios, interesses e 

estratagemas sociais em uma construção imagética capaz de iluminar um acesso 

virtual entre uma instituição, seu acervo e o usuário. O ponto de consolidação destes 

três atores é uma ferramenta criada e gerenciada pelo Google, capaz de miscigenar 

estas tensões e criar, através de imagens digitais o ambiente virtual onde, de fato, a 

mediação possa ocorrer, gerando, a partir dela, a visita ao museu. 

A mediação tecnológica é capaz de criar e recriar ambientes, pois, ao unir os 

meios, como o vídeo, o áudio e a escrita, as telas se tornam confortáveis à experiência 

do contemplar e do fruir. Ao criar uma realidade simulada, o Google Arts Project 

consegue recriar uma situação que, desde então, somente poderia ser experimentada 

de forma presencial. Esta mediação se difere da mediação das imagens impressas, 

pois a imagem digital permite a recriação do ambiente do museu e da obra, permitindo 

ainda que a tela se desloque como uma simulação do olhar e do caminhar.  

A mediação humana em museus, segundo Gama (2012, p. 20), é uma 

provocação que instiga o outro a perceber diferentes e inusitados ângulos, criando 

perspectivas diferentes do próprio pensamento do observador, em que o mediador se 

coloca como uma ponte entre o observador e a obra, despertando interesses e 

interrogações. 

A mediação tecnológica está destinada a ser esta ponte, porém sua concepção 

é pré-formatada sem a capacidade de aguçar o interesse. Durante a pesquisa de 

campo, esta questão se tornou clara. Embora as possibilidades criadas pela 

ferramenta de acesso virtual ao museu sejam quase inesgotáveis, a falta de uma 
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mediação humana é latente. Todavia, a mediação tecnológica cumpre o papel de ser 

uma ponte entre espectador e obra, mas a capacidade de estimular interesses e 

questionamentos se apresenta reduzida. Talvez do ponto de vista estrutural seja este 

o maior desafio (em termos de melhoria), para o Google Arts and Culture. 

Gama (2012, p. 29), apresentando uma experiência de mediação no museu Oi 

Futuro6, demonstra uma preocupação clara com as barreiras sociais brasileiras acerca 

de exposições de artes visuais, em que a mediação realizada pela equipe do museu 

acaba por estruturar ações que visavam a formação e aproximação do público, 

estimulando a fruição do público e a expressão dos mesmos sobre as artes.  

A mediação tecnológica possui algumas características importantes. A 

possibilidade de acesso às obras em escolas, associações, grupos de interesses, se 

bem explorada, permite uma maior aproximação entre arte e público. Dentro de ações 

educacionais, a mediação tecnológica pode criar um ambiente propício à fruição e à 

interpretação das artes de forma remota. Este dado torna-se interessante quando é 

sabido que uma grande parcela da população não possui acesso direto às artes e/ou 

aos museus. 

Um bom exemplo de como a mediação tecnológica pode ser um instrumento 

relevante, para a aproximação entre obra e público, foi experimentado pelo projeto OI 

Futuro – Museu das Telecomunicações com a experiência de ferramentas e jogos 

disponibilizados em estações através do museu, que, sem a presença de um 

educador, estimulavam a fruição e a discussão sobre as obras. Aquela experiência 

demonstrou, para os organizadores do museu, como a tecnologia poderia ser aplicada 

de forma efetiva para aproximar as obras do público. O resultado destas ferramentas 

como mediadoras foi uma maior interação entre o público e as artes. 

Bretas (2012, p. 41) apresenta a mediação em museus como uma relação que 

deve estar aberta ao fortuito, onde a diversidade dos grupos e sua bagagem cultural 

devem ser levadas em consideração na construção desta relação. O diálogo é 

                                                           
6 “O museu das telecomunicações do Oi Futuro é um espaço para vivenciar a interatividade. Viajar pela 

aventura da comunicação humana, com olhos abertos para o passado, para o presente e para o futuro. 
Inspirado no conceito de hipertexto, as camadas de informação são reveladas aos poucos, em um 
formato lúdico e interativo, pioneiro no Brasil. Dessa forma, cada visitante pode viver uma experiência 
diferente, descobrindo os conteúdos no seu próprio tempo e respeitando sua própria curiosidade. Visitar 
o museu é uma viagem surpreendente e divertida pela história da comunicação no Brasil e no mundo. 
Atualmente, o Museu das Telecomunicações existe apenas no Rio de Janeiro, após oito anos de 
atividade, o projeto Oi Futuro foi encerrado em Belo Horizonte”. Disponível em 
http://www.oifuturo.org.br/cultura/museu-das-telecomunicacoes/ 
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apresentado como uma forma elementar para o sucesso da mediação, ampliando as 

possibilidades e o espectro de compartilhamentos possíveis. Tais observações são 

fundamentais para se pensar a visita virtual ao museu, pois a mediação tecnológica 

não consegue abordar, no momento da visita, questões de diversidade e identidade. 

Durante a pesquisa de campo (visita virtual por meio do Google Arts and Culture), o 

grupo focal demonstrou certa inquietação com esta padronização. Todavia, não houve 

nenhuma inferência sobre tal fato ser um impeditivo à realização da visita. 

Honorato (2012, p. 51) apresenta uma construção sobre o público na relação 

mediada, evidenciado o papel do enunciado em uma mediação que deve levar em 

consideração para quem se fala e o que se fala. Honorato (2012, p. 52) apresenta 

ainda a inquietação que a mediação cria entre público e mediador, pois a mediação 

tende a provocar, instigar, impactar e transformar a percepção e o imaginário. Esta é 

uma questão fundamental, pois a mediação não é neutra, a mediação deverá sempre 

provocar uma reação ao público e ao próprio mediador. 

Em uma relação de mediação tecnológica a presunção de uma neutralidade do 

mediador deve ser refletida. A ferramenta Google Arts and Culture apresenta-se de 

forma interessante neste aspecto, ela subverte a mediação subjetiva ao museu, que 

fica responsável por todas as informações que deverão ou não constar na visita virtual. 

Ela se torna neutra em relação ao conteúdo, mas paradoxalmente ela não é flexível 

quanto a forma que a mediação irá ocorrer. Esta homogeneidade da forma evidencia 

que a ferramenta está cumprindo seu papel de consolidação dos meios em uma 

ferramenta que tende à universalidade, abstendo-se dos interesses, valores e 

ideologias das instituições. 

Um dos principais desejos em uma relação mediada (especialmente em um 

museu) é a autonomia. Neste quesito convergem a mediação humana e a tecnológica, 

pois ambas são resultado das construções sociais e culturais de mediadores e 

mediados. A relação de mediação é uma realidade cada vez mais fissurada pela 

tecnologia. Com o advento da era digital, a tecnologia computacional está se tornando 

mediadora da vida social. Discutir a mediação em uma visita virtual ao museu é 

realizar um recorte da mediação tecnológica que está digitalizando o viver e o 

representar da sociedade contemporânea. 
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3.3 Museu, sacralidade e laboratório 

 

Conceituar um museu no âmago deste trabalho requer inicialmente ressignificar 

estes templos de sacralidade e fruição artística. Assim como todas as esferas do 

conhecimento e da vida social, os museus, desde os mais tradicionais, sofreram os 

impactos da informatização. O Google Arts and Culture, ao digitalizar os acervos dos 

principais museus em escala global, provocou uma revolução silenciosa: os museus 

e suas produções estão ao alcance dos dedos de qualquer usuário do planeta. Como 

um passe de mágica, pode-se saltar do acervo de Amílcar de Castro para uma 

exposição de Caravaggio. Com um simples comando, pode-se saltar de uma sala do 

Jüdisches Museum para o Museu do Chiado. 

Ainda que uma grande parte da literatura considere o museu como um espaço 

de fruição e dotado de uma sacralidade para com as artes, uma breve navegação 

através do Google Arts and Culture, demonstra que a sacralidade destes templos de 

fruição está em xeque. No capítulo quatro, será apresentado um panorama entre as 

experiências virtuais e presenciais, todavia o que, neste ponto, pretende-se esclarecer 

é que não é possível deixar, em segundo plano, o fenômeno da digitalização, que está 

rompendo as fronteiras e as estruturas dos museus, e também pulverizando a fruição. 

Gama (2012, p. 20) apresenta uma definição de museu, oriunda da sua vivência 

em museus tecnológicos (Projeto Oi Futuro) que apresenta uma interessante 

fecundidade: 

 

“Museu: laboratório de experiências a partir de interações com objetos e onde 
podemos refletir sobre sua dimensão social, sobre as relações sobre a 
materialidade das coisas e as experiências que elas possibilitaram nos 
tempos passados e presentes, os museus oferecem uma oportunidade de 
refletir sobre os objetos e seu papel privilegiado na sociedade, nos permitem 
repensá-los e percebê-los e a nós mesmos de maneira renovada” (GAMA, 
2012, p. 20). 

 

Este conceito de museu como um espaço aberto à experimentação e às novas 

possibilidades de fruição, cadenciando as experiências culturais às tecnologias que 

possibilitam uma nova forma de viver, contemplar e engajar com os objetos expostos, 

representa uma definição de museu em sua vertente virtual. 

Ao interagir com um museu através do Google Arts and Culture, é necessário 

se despir de toda a sacralidade que determina a concepção ocidental de museu. É 

necessário ainda vislumbrar uma nova forma de fruição, onde a interação entre a tela 
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e o público criam formas diferentes, mas não descartáveis de experimentar e vivenciar 

os objetos à disposição em um museu virtual.  

Benjamin (2012, p. 123) já apresentava, em meados do século XX, a 

necessidade de novas formas estéticas diante da cópia automatizada. Este conceito 

pode ser ressignificado diante da proposta de uma visita virtual ao museu, sendo 

necessário pensar em uma estética digital. Somente através de uma estética digital, 

será possível conceber a fruição e a aura em uma contemplação virtual. O Google 

apresenta sua ferramenta de virtualização como um espaço virtual, onde é possível 

realizar uma fruição digital. Não existe a preocupação com a representação simulada, 

mas fica clara a proposta de redefinir as formas como a fruição ocorre em uma 

dinâmica virtual. A percepção de que é possível uma estética digital abre as portas 

para que seja concebida uma aura digital. 

O museu, tal qual apresentado pelo Google, é um desdobramento lógico de 

uma sociedade em rede, sendo que, para a realidade artística latino-americana, as 

possibilidades de se construir projetos aglutinantes e reeducadores, partindo do 

Google Arts and Culture, são infinitas e ainda pouco exploradas. A própria 

possibilidade de usar esta ferramenta como instrumento de criação de renda e 

divulgação midiática ainda se encontra em estágio larval (especialmente nos museus 

brasileiros). Não é mais possível pensar que a digitalização dos museus seja uma 

tentativa midiática de exploração simbólica. Os museus, em suas formas virtuais, são 

uma realidade que merece atenção. 

Salcedo (2012, pp. 77-97) apresenta uma experiência em mediação 

tecnológica, realizada no Museu Inhotim, com alunos da região de Brumadinho (Minas 

Gerais), que trocavam experiências cotidianas e artísticas com jovens londrinos 

ligados aos Turbinegeneration do Tate Modern. As trocas de informação entre estes 

grupos ocorriam via Skype, internet e Google Maps. Toda a experiência era mediada 

por ferramentas tecnológicas em rede. 

A primeira conclusão que este grupo chegou foi de que as tecnologias utilizadas 

não conseguiriam eliminar completamente a distância entre Brumadinho e Londres. 

Estes jovens trocaram impressões sobre geografia, clima, semelhanças e diferenças 

entre as duas cidades. Os grupos foram estimulados pelo artista colombiano a Nicolás 

Paris a refletir sobre tecnologia e artes, trocando experiências sobre a construção e a 

fruição de obras, a partir da bagagem cultural de cada grupo. Os grupos deveriam 
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registrar estas conclusões em meio virtual, possibilitando a interação cultural entre 

brasileiros e britânicos. 

As trocas de experiências entre os grupos de Londres e Brumadinho passaram 

a ser registradas através de Blogs que eram alimentados diariamente. Por fim, o 

projeto se encerrou com a visita presencial entre os dois grupos que já podiam 

reconhecer a identidade e a representação subjetiva do outro. Esta experiência 

mostrou como a tecnologia pode trabalhar para que se possam estabelecer práticas 

de formação, difusão, exposição e produção de conhecimento em uma relação 

mediada. 

A experiência com os grupos relatados por Salcedo (2012, pp. 77-97) ocorreu 

entre 2011 e 2012, quando ainda não existia o Google Arts and Culture. Se 

somássemos esta ferramenta à experiência de trocas de informações sobre o 

cotidiano cultural dos grupos, às reflexões sobre artes, seria possível aos grupos 

conhecer e relacionar os dois institutos e seus acervos através do Google Arts and 

Culture. Poder-se-ia utilizar o próprio Google como grupo de discussão e as 

experiências de produção cultural de ambos os grupos seriam digitalizadas no espaço 

virtual de cada instituição. 

Dessa forma, estar-se-ia criando um espaço de produção cultural híbrido e 

aberto à criatividade sem limites de interação e fronteiras. Diante de uma possibilidade 

destas, é impossível não pensar em uma fruição digital, ou pelo menos discutir o 

conceito clássico de fruição em uma relação mediada pela tecnologia digital. 

Conceituar o museu dentro de uma dinâmica digital em que a própria instituição 

pode virtualizar-se (a ferramenta Google Arts and Culture permite a virtualização de 

qualquer museu, sem qualquer custo), é defini-lo como um espaço aberto às 

experiências, interações, hibridizações sem que haja uma relação de tempo-espaço 

definidos para que a contemplação e fruição possam ocorrer. É localizar o museu em 

um espaço que perde a sacralidade do locus em detrimento das telas. A experiência 

física de estar e vivenciar o museu ainda estão longe de ser suplantadas de forma 

plena pela experiência virtual. Todavia, não é mais possível se definir o museu sem 

que se leve em consideração os impactos e ressignificações decorrentes de sua 

versão virtual. 
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3.4 Virtual: uma simulação que possui a intenção de se tornar actual 

 

O conceito de virtual deste trabalho parte de uma experiência das redes digitais. 

O virtual como simulação de uma realidade experimentada faz parte da cultura do 

homem desde os primeiros desenhos nas cavernas, aqueles desenhos visavam 

retratar uma realidade experimentada pela visão ou pelo imaginário. O digital retira a 

prerrogativa da experimentação para a definição de virtual. 

O virtual, quando representado pelo homem ou capturado por uma tela 

analógica, sempre representará um recorte do espaço tempo real ou imaginário. Em 

uma dinâmica virtual, não existe este recorte de espaço tempo, o virtual digital se 

materializa de acordo com os comandos algorítmicos que são acionados. A pesquisa 

de campo realizada neste trabalho deixou claro esta questão. Todos os participantes 

acessaram o Google Arts and Culture ao mesmo tempo, obtendo experiências 

completamente diversas de uma mesma representação virtual digital. A forma como 

cada participante acionou o algoritmo permitiu que a ferramenta retornasse com 

espaços e tempos completamente diversos. 

No espaço virtual digital, o estatuto do corpo se modifica, é como se a mente 

se separasse do corpo para viver a experiência do virtual. Nos acessos virtuais, é 

possível vivenciar a experiência de se locomover por um local indefinido, tendo a 

sensação real de movimento, mesmo estando estático diante da tela (MUSSO, 2006, 

p. 209). 

Esta é questão preponderante para se definir o virtual digital: trata-se de uma 

simulação algorítmica, em que o papel do usuário diante deste é imprescindível para 

como esta simulação irá materializar-se. É a decodificação das telas tentando 

significar uma relação emulada que tem a intenção de tonar-se atual (em ação). Logo 

a virtualização é o ato de criar ambientes algorítmicos que permitem a construção de 

um sistema, que tende a materializar, através de imagens, um simulacro digital. 

 

3.5 Visibilidade e legibilidade 

 

A concepção de visibilidade e legibilidade para este trabalho é o resultado de 

uma releitura dos textos de Foucault, associados à inserção do Google como matriz 

geradora da disponibilidade de acesso às artes e à cultura. O aplicativo Google Arts 

and Culture pode ser considerado como um dos maiores reflexos da valorização 
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cognitiva da imagem inerente ao advento da cultural digital (cibercultura). Neste 

aplicativo, a imagem assume um caráter discursivo e significante, que pode ser 

acessado em qualquer parcela do tempo espaço. 

O Google Arts and Culture representa uma construção discursiva de 

possibilidades infinitas que podem ser acessadas, ressignificadas, alteradas e 

posteriormente, como um passe de mágica, ser inseridas dentro de um bolso (ou 

bolsa), para ser então novamente retomadas. O ciclo discursivo pode ser interrompido 

e retomado a qualquer momento, não há um limite para as construções simbólicas 

que se desencadeiam. A cada momento a visibilidade e a legibilidade do Google se 

ampliam, e os reflexos no Google Arts and Culture são automáticos. 

Foucault (1999, pp. 21-87) associa a economia discursiva e a imperatividade 

lógica das imagens como sendo a nova forma de visibilidade e a nova identidade 

lógico-numérica da imagem. Pensar a visibilidade de uma visita virtual ao museu é 

conceber a imagem digital como uma consequência dinâmica desta economia 

discursiva elevada às últimas consequências pelo estatuto imagético das redes 

digitais. 

Barbero (2006, p. 73), apresenta esta lógica como sendo a emergência de uma 

nova figura de razão, em que a lógica do discurso resulta dos algoritmos e as imagens 

digitais representam a visualidade de um discurso que somente pode ser realizado 

por meio da mediação dos sistemas informacionais (computadores, periféricos, 

dispositivos móveis). 

A discursividade e a visibilidade de uma visita virtual ao museu estão na 

amálgama que o Google Arts and Culture consegue realizar, ao conseguir construir 

um discurso interativo e híbrido por meio dos comandos realizados pelo usuário, que 

serão arautos de uma materialização visível nas telas através da imagem digital. Essa 

hibridização transporta a visualidade das imagens digitais para um hipertexto digital 

onde não é mais possível separar textos, sons, imagens. Esse momento de 

representação nas telas cria uma densidade simbólica que é representante de uma 

abstração numérica, possibilitando que a visualidade destas imagens possa ser 

concebida como uma conexão entre o mundo real e o mundo virtual. 

Foucault não chegou a conhecer o advento de aplicativos que conseguissem 

sublimar a discursividade e a visualidade a uma relação puramente numérica em sua 

concepção e legíveis apenas em sua aplicação digital. Todavia, dispositivos como o 

Google estão conseguindo criar uma nova dinâmica discursiva, na qual a visibilidade 
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passa a ser resultado de uma interação humana aliada a uma preposição numérica. 

A visibilidade discursiva supera a imperatividade lógica das imagens, transformando-

as em preconcepção digital imagética, cuja lógica está ligada às linguagens binárias 

e a economia discursiva se exponencializa no silêncio assombroso das redes digitais. 

Uma das reordenações dos regimes de visibilidade que estão em curso na 

sociedade contemporânea são as reconstruções dos espaços de representação pelas 

tecnologias digitais. As formas de ver e ser visto estão em franca expansão, os 

dispositivos de acesso às redes se transformaram nas principais formas de exercer a 

visibilidade. A principal preocupação de grande parte da população é estar visível 

através de seus aplicativos digitais. As redes sociais refletem, de forma clara, esta 

necessidade de visibilidade em rede. Não basta mais viver um momento se o mesmo 

não puder ser visível nas redes. 

Na cultura digital, as relações entre vigilância e visibilidade se confundem, o 

panótipo deixa de visualizar o entorno, para, em sua versão virtual, poder ser sentinela 

de uma visualidade que pode ir até aonde as redes informacionais forem. É certo que 

cada época e cada sociedade possuem um regime de visibilidades próprios. Contudo, 

vive-se um momento em que um dispositivo como o Google Arts and Culture possui a 

capacidade de criar um regime de visibilidade que não apresenta um alcance social 

definido. Portanto, ele está aberto à construção de uma visibilidade universal. 

Não seria possível pensar o Google Arts and Culture como arauto desta 

visibilidade universal, pois um regime de visibilidade consiste não tanto no que é visto, 

mas no que torna possível o que se vê? As redes informacionais permitem a unificação 

dos dispositivos de vigilância e de visibilidade, ao mesmo tempo em que, através do 

Google, é possível constituir a visibilidade das imagens artísticas. Outro dispositivo 

(do próprio Google) permite que se acesse e acompanhe câmeras em tempo real 

(FOUCAULT, 1987, pp. 34-65). O YouTube pode ser concebido como o maior sistema 

de vigilância em funcionamento na sociedade contemporânea. O que é uma visita 

virtual ao museu senão outra aplicação de um dispositivo de vigilância? 

A visibilidade e a legibilidade em uma visita virtual ao museu estão intimamente 

ligadas aos meios (dispositivos) que permitem a construção do discurso virtual, que 

tornará visível a experiência de se acessar remotamente um acervo cultural. A 

ferramenta Google Arts and Culture, como mediadora de um acesso virtual pode ser 

concebida como uma espécie de panótipo experimental, sem se esquecer que a 

visibilidade nas redes é uma armadilha que não se pode ver, pois sua estrutura é 
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numérica e seus chamarizes representam belas imagens nas telas (FOUCAULT, 

1987, pp. 51-72). 

 

3.6 Imagem: sobrevivência e (re) construção digital 

 

Ao iniciar o projeto de pesquisa que originou esta dissertação, não seria 

possível dimensionar como o universo das imagens seria preponderante na 

construção do recorte empírico que viria a ser trabalhado. O caminho metodológico 

demonstrou que este trabalho somente pode ser concebido dentro de uma 

epistemologia imagética. Conceituar a imagem em uma dinâmica simbólica virtual 

significa ressignificar a memória, a sobrevivência e a representação do visual. Implica 

ainda pensar como ferramentas como o Google Artes and. Cultura, estão deslocando 

o eixo epistemológico da cultura visual através de dispositivos que permitem o acesso, 

a manipulação e o intercâmbio quase sem limites das imagens na rede. 

Para discutir o conceito de imagem dentro de uma vertente digital serão 

relacionados os textos de Barthes (1990 e 1984) e Huberman (1998) aos prodígios 

digitais estabelecidos pela “Era Google”, levando em consideração as novas formas 

de relacionamentos entre o estatuto cultural da imagem e o universo digital. 

Benjamin (2006) apresenta a imagem (presente e passada) como uma 

sobrevivente, por meio da qual é possível realizar a legibilidade da memória. Todavia, 

como pensar em sobrevivência na imagem digital? Cantinho (2015) traça um paralelo 

sobre a legibilidade da memória imagética nos textos de Benjamim e Warburg, 

concluindo que a imagem se constrói por meio da significância visual dos signos, que 

são resgatados para se construir a imagem memorativa. Porém, ao pensar que as 

imagens digitais são resultado de um resgate de uma combinação binária, que 

representa pontos de luz em na tela, como construir uma memória imagética?  

Benjamin e Warburg realizaram seus trabalhos em um momento em que a 

imagem somente era concebida como uma representação da realidade ou do 

imaginário. A imagem digital rompe com esta relação representativa, pois os 

algoritmos podem representar imagens que não possuem qualquer relação com o 

imaginário e/ ou com a realidade visual. 

A imagem digital pode mudar de acordo com o comando e reagir de forma 

interativa e instantânea através da manipulação do usuário. Da mesma forma que é 

necessário pensar em fruição e aura digital, a imagem digital também anseia por um 
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novo estatuto representativo. O pathos digital não está ligado às reações emotivas, 

pelo contrário, representa uma neutralidade matemática. Warburg define a imagem 

como um “fenômeno antropológico total”, o espaço-tempo em que a cultura pode ser 

legível. A imagem digital rompe com este conceito. Ela não pode ser concebida como 

um “fenômeno antropológico total”. O Google é um representante legítimo de como 

imagens digitais se afastam da concepção antropológica e se alinham com os 

fenômenos mecatrônicos. 

As imagens digitais não existem como construção humana, elas são apenas a 

materialização da luz nas telas. O que gera esta luz são os sistemas digitais 

complexos, que podem materializar imagens que nunca ocorreram no imaginário nem 

tampouco foram visualmente existentes ou experimentadas. A representação digital 

está criando um novo estatuto imagético no qual a liquidez dos algoritmos está 

transformando a experiência da visualidade e da legibilidade (VIDAL, 2015, p. 312). 

Barthes (1990, p. 27) faz uma análise etimológica da palavra imagem, que está 

ligada à raiz imitari, conectando imagem à representação mimética. Esta definição 

avança de forma semiológica para chegar à construção linguística: “imagem é 

representação, isto é, ressureição e sabe-se que o inteligível é tido como antipático 

ao vivenciado” (BARTHES, 1990, p. 27). De forma quase poética, Barthes apresenta 

a legibilidade da imagem por meio de uma relação de significação em que a 

capacidade cognitiva da visão aciona a memória para se chegar a uma textualidade 

do que se vê, gerando um renascimento imagético que pode não ter sido 

experimentado, mas se manifesta de forma inteligível. 

Pensar um arcabouço imagético, como o disponível no Google, confirma esta 

definição semiológica de Barthes: as imagens digitais podem ser acessadas sem que 

haja uma fronteira temporal, permitindo uma ressureição imagética. Através de 

fragmentos memorativos, é possível chegar a uma legibilidade, que exponencialmente 

não foi experimentada ou vivida. Este renascimento desconectado da vivência poderá 

ser observado durante a visita virtual ao museu, como veremos adiante. A textualidade 

da imagem explodiu ao permitir que um grupo focal (que não possuía fluência em 

francês) realizasse uma vista virtual ao Louvre. As imagens digitais, em sua transição 

na tela, conseguiam ser textuais a ponto de mediar uma visita ao museu, mesmo a 

maioria do grupo não possuindo qualquer conhecimento prévio do Google Arts and 

Culture e/ou do museu em questão. 
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Barthes (1990, pp. 28-33), continua sua análise semiológica lançando um olhar 

crítico para as imagens publicitárias. Segundo ele, nestas imagens, a significação é 

intencional. Na clássica análise sobre a imagem publicitária das massas Panzani, 

Barthes apresenta os aspectos denotativos e conotativos da imagem, onde se 

encontram respectivamente os aspectos simbólicos e icônicos das imagens. Em uma 

dinâmica digital, tendem a ser exacerbados os aspectos simbólicos das imagens e 

reduzidos os aspectos icônicos, uma vez que a imagem digital apela para as relações 

de significância para que sejam legíveis. A conotação nas imagens digitais mingua-

se, uma vez que os ícones podem simplesmente ser meras figurações virtuais, que 

apenas remontam a um ícone pré-concebido. 

O Google pode ser analisado como um espaço que opera de forma plena a 

textualidade das imagens, enaltecendo seu aspecto simbólico. Através das diversas 

ferramentas do Google é possível vivenciar a conotação imagética apresentada por 

Barthes em uma dinâmica digital. Toda a experiência de navegação através do Google 

pode ser traduzida pela análise de imagem publicitária de Barthes. 

A mensagem linguística (como nas massas Panzani) encontra-se 

estrategicamente localizada nos rodapés da ferramenta, apresentando uma função 

clara: acrescentar cadeias flutuantes de significados, de modo a combater o terror dos 

signos incertos. 

A função denotativa está clara nas imagens iniciais da ferramenta, os ícones 

do sistema deixam claro que tipo de navegação escolher: para acessar uma pintura a 

óleo existe um quadro; para mudar de cidade, existe o ícone de um mapa e todas as 

demais funções possuem ícones específicos. 

Todavia, é na exponencialização da conotação que o Google consegue 

manifestar seu gigantismo virtual. Toda experiência de navegação está representada 

por uma cadeia de representação simbólica que já é impossível de pensar a produção 

humana, sem que um de seus estágios não esteja imageticamente representado no 

Google. A explosão de acessos e de usuários ocorre quando o Google deixa de ser 

um site de busca e pesquisa, para ser um provedor de imagens que simbolizam o 

texto que foi inicialmente digitado. Caso Barthes pudesse vivenciar o turbilhão 

simbólico provocado por uma simples palavra digitada, talvez ele pudesse ter 

vislumbrado uma retórica da imagem em expansão (por meio das redes digitais). 

A retórica da imagem em Barthes (1990, pp. 34-42) é construída através da 

legibilidade da mensagem simbólica, que é descontínua, mesmo havendo uma 
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relação de significância que, a priori, possa parecer abranger toda imagem. É ainda 

um signo separado dos demais que são necessários à leitura plena da imagem. O que 

de fato irá compor a visualidade simbólica da imagem será a bagagem cultural de 

cada indivíduo, pois a originalidade do sistema imagético está justamente nas 

possibilidades de leitura de uma mesma lexia (VIDAL, 2015, p. 199). A diversidade 

das leituras não é, entretanto, anárquica, depende do saber investido na imagem. 

O léxico é uma parte do plano simbólico (da linguagem) que corresponde a um 

conjunto de práticas e de técnicas; é exatamente o caso das diferentes leituras da 

imagem: cada signo corresponde a um conjunto de atitudes. Há, em cada indivíduo, 

uma pluralidade de léxicos. Em Barthes (1990, pp. 38-42), a imagem é inteiramente 

ultrapassada pelo sistema do sentido. A língua da imagem não é apenas o conjunto 

de palavras emitidas, é também o conjunto de palavras recebidas. A retórica aparece 

assim, como face significante da ideologia. A retórica da imagem barthesiana só 

poderá ser constituída a partir de um inventário cultural suficientemente vasto, que 

permita a legibilidade da distinção estrutural entre mensagem literal e mensagem 

simbólica. 

O trabalho de Barthes (1990), em “O óbvio e o obtuso”, representa um olhar 

semiológico a respeito da imagem. Pensar a semiologia da imagem digital deste 

trabalho é entender como se constrói o discurso do Google em relação às imagens 

digitais. Os sistemas Google realizam a construção das imagens através da união de 

fragmentos informacionais, que irão representar a textualidade das imagens digitais 

por meio de pixels, significando o elo discursivo entre os oradores: o homem e o 

dispositivo computacional. 

Não é possível realizar um recorte imagético como Barthes o fez em relação à 

publicidade das massas Panzani. Todavia, ao lançar um olhar para as imagens 

disponíveis no dispositivo Google Arts and Culture, evidencia-se a atualidade do texto 

barthesiano. Em uma ferramenta de acesso às artes e culturas mediadas pelo banco 

de dados do Google, toda imagem se torna publicitária dela mesma. Logo, é possível 

notar, de forma clara, as mensagens textuais (que localizam dentro da virtualidade o 

usuário), a clara denotação que deve remeter o indivíduo a um local físico que seja 

diretamente reconhecido (Nova York, Paris, São Paulo) e, por fim, de forma não 

experimentada por Barthes, ocorre uma explosão simbólica, pois a interação com a 

ferramenta (o deslocar pelo museu) cria novas imagens. 
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Ao criar novas imagens, o próprio sistema torna-se portador de uma pluralidade 

de léxicos, que irá somar-se à bagagem simbólica de cada indivíduo, criando uma 

projeção geométrica de lexias jamais pensada em relação às imagens. Este é o 

resultado de uma relação simbólica digital, em que as máquinas (computadores, 

smartphones e dispositivos portáteis) podem criar signos através de sistemas 

numéricos. Para se pensar uma retórica da imagem digital, é necessário ceder à 

possibilidade de uma semiologia das máquinas. 

A retórica da imagem barthesiana está contida nas imagens digitais. Entretanto, 

o que deve ser elucidado, em uma releitura deste texto, é a evidente maximização da 

mensagem conotada. A conotação tende a ser a mensagem suprema contida nas 

imagens digitais, pois a hibridização, a possibilidade de interagir e criar imagens pelo 

próprio sistema estão transformando a imagem digital em uma representação 

majoritariamente simbólica. 

Acessando o Google, escolhendo a busca por imagens, inserindo na linha de 

pesquisa a palavra museu, o sistema, em menos de um segundo, irá retornar mais de 

um milhão de imagens. Diante dessa possibilidade, a relação de conotação será 

majoritária, pois a mensagem textual é praticamente inexistente, a mensagem 

denotativa perde sua legibilidade diante de um oceano de imagens (não há como 

enumerá-las como na imagem das massas Panzani. O excesso de ofertas faz com 

que a conotação seja bloqueada), o que leva o indivíduo a escolher uma imagem é 

justamente esta relação simbólica, conotada, que permite um reconhecimento léxico. 

É a bagagem simbólica do indivíduo que permite que ele acesse uma dentre 

um milhão de imagens. O Google Arts and Culture se apresenta dentro do universo 

de imagens disponíveis no Google como um mediador, que permite filtrar quais 

imagens serão representadas em um acesso, podendo ser um Caravaggio ou todo o 

acervo do MoMa. A ferramenta digital assume a mediação denotativa, o usuário 

entrega uma descrição icônica ao Google e recebe de volta uma seleção conotativa. 

A imagem digital desordena a relação retórica apresentada por Barthes (1990) 

em um reinado imagético, onde o Google é o soberano, a mensagem textual é 

acrescentada por meios de um dispositivo eletrônico nas imagens reproduzidas na 

tela. As ferramentas Google se apoderam da mensagem icônica (denotativa) e 

materializam, nas telas, imagens digitais que representam o que foi solicitado 

textualmente. Ao indivíduo fica delegada a mensagem simbólica e a lexia, que não 
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são premissas exclusivas destes, são compartilhadas e hibridizadas através da 

interação e do surgimento de novas lexias e simbologias digitais. 

A reflexão sobre um estatuto digital da imagem demonstra que é necessário 

despir-se de alguns fantasmas teóricos e de alguns paradigmas acadêmicos. Talvez 

seja necessário estar como o homem nu de Lévi-Strauss, que busca reconquistar a 

cultura. Barthes em A Câmara Clara (1984), coloca-se como este homem, que, se 

despindo, pode abordar outro ponto de vista imagético: o do olhar. (BARTHES, 1984, 

p. 20).  

Ao elucidar o ponto de vista do observador (spectator e operator), Barthes está 

premonizando o advento das imagens em rede. As imagens disponíveis na rede 

seguem esta dinâmica de forma clara, a imagem digital interessa apenas ao 

observador. Na realidade, ela somente se materializa para o observador, se não há 

um observador. Então, a imagem digital não passa de uma possibilidade eletrônica. 

O spectator é o usuário, que está à mercê dos jornais, livros, álbuns 

fotográficos, redes sociais (todos) virtuais, que existem apenas enquanto imagens 

digitais. As ferramentas como o Google Arts and Culture assumem o papel do 

operator, pois são responsáveis por espiar, enquadrar e colocar em perspectiva as 

imagens que estão acessíveis às telas. 

Barthes (1984, pp. 21-38) trata a fotografia como um novo tipo de imagem, 

diante da qual é necessário colocar-se diante da mesma como um homem ingênuo, 

não cultural, que não cessaria de se admirar com fotografia. Em uma narrativa de rara 

beleza, Barthes conduz o leitor em viagem ao imaginário da simbologia imagética: 

através de reações memorativas, a fotografia possui o poder de despertar anseios, 

reflexões e pensamentos através da imagem. 

Através do mito da mãe (pano de fundo de “A Câmara Clara”), Barthes (1984, 

p. 42) apresenta a imagem capturada, como sendo uma tentativa do homem de lidar 

com a realidade, a vida e a morte, revivendo os mitos através da imagem. Partindo do 

pressuposto do imaginário, a imagem digital acaba por romper com esta relação; ao 

se tornar virtual, uma fotografia pode ser manipulada, alterada, hibridizada, rompendo 

com esta relação de realidade, vida e morte. 

Continua-se, porém, revivendo os mitos através da imagem. A cada busca 

realizada no Google, mitos são revividos, reconstruídos e ressignificados através da 

imagem. O Google é o próprio mito da imagem digital, ele não pode ser concebido, 
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acessado ou materializado, senão através da imagem digital. O Google é o studium 

das imagens digitais.  

Barthes (1984, p. 40-41), apresenta o studium como sendo o registro da câmara 

escura, a condensação da imagem que está disponível ao olhar e ao intelecto. É 

justamente este o papel do Google Arts and Culture: condensar através de imagens 

digitais a simulação de uma visita virtual ao museu, que se oferece ao olhar através 

das telas digitais, criando uma vivência intelectual de fruição e contemplação 

mediados tecnologicamente. 

No entanto, A Câmara Clara (Barthes, 1984) apresenta um conceito que 

demonstra a atualidade do texto barthesiano: o punctum. A construção barthesiana 

apresenta um olhar ligado à afetividade e não ao intelecto. Este momento de alvura 

que torna a imagem gritante ao corpo e não ao intelecto, o indizível e/ou inesgotável 

da imagem é o que Barthes define como punctum. Nas palavras de Barthes: “uma foto 

é sempre invisível: não é ela que vemos” (BARTHES, 1984, p. 18). 

Na segunda parte de A Câmara Clara (Barthes, 1984), o punctum assume uma 

outra dimensão, a do tempo que, implacável, demonstra o prenúncio da morte, do 

passado. Em suma, o punctum é um suplemento, o algo mais além da imagem pura 

que se contempla, é um sentido que supera a significação linguística, que está ligado 

às reações afetivas. 

De forma elementar, a afetividade despertada pelos desejos, a temporalidade 

contemplativa do momento passado, estão presentes nas imagens digitais assim 

como Barthes (1984, p. 36) preconizou, o punctum está presente na fotografia e em 

toda imagem estática. Não importa se a imagem existe ou é uma simulação 

computacional, a capacidade de transparecer para cada indivíduo uma reação afetiva 

sobrevive em todas imagens (digitais ou não). Esta sensibilidade é inerente ao 

imaginário, pois está ligada à subjetividade e não ao meio. 

Em um rápido passeio pelo Google Arts and Culture, qualquer imagem que se 

projete na tela é passível de despertar uma invisualidade que está ligada às relações 

afetivas de cada indivíduo que a contemple (VIDAL, 2015, p. 620). Durante a 

realização das visitas virtuais aos museus, os participantes puderam experimentar o 

punctum das imagens projetadas na tela, quando as mesmas falavam do que 

conseguiam sentir através da visita virtual.  De forma inconsciente, elas estavam 

descrevendo o punctum de cada visita virtual, que representava aquela parcela da 

visita virtual ao museu. 
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Para finalizar esta definição conceitual da imagem, é necessário refletir sobre 

a capacidade crítica da imagem, Didi-Huberman em sua obra “O que vemos, o que 

nos olha” (1998), dedica um capítulo à imagem crítica. Didi-Huberman (1998, p. 169) 

inicia sua análise através dos potenciais tautológicos da imagem, evocando a dialética 

da imagem, por meio da qual a imagem é constituída não por pura sensoriedade, nem 

por pura memoração, mas sim pela aura. Segundo Didi-Huberman: “Falar de imagem 

dialética é lançar uma ponte entre a dupla distância dos sentidos” (1998, p. 170): os 

sentidos sensoriais, o ótico e o tátil, e os sentidos semióticos (com seus equívocos, 

seus espaçamentos próprios). 

Retomando o texto de Benjamin, Didi-Huberman (1998, p. 170) parte para a 

definição de origem como uma forma de conceituar a dialética da imagem. A origem 

não emerge dos fatos constatados, mas diz respeito à sua pré e pós-história. A origem 

não é a fonte, não tem por tarefa nos contar a “gênese das coisas”, a origem é um 

“turbilhão no rio”, a origem surge como um sintoma. 

Para Benjamin (2006, p. 345), “somente as imagens dialéticas são imagens 

autênticas”, neste caminho Didi-Huberman (1998, p. 171) propõe que uma imagem 

autêntica deveria se apresentar como uma imagem crítica. Uma imagem em crise, 

que critica a própria imagem, seria uma imagem que lança um olhar sobre o 

observador e, ao fazê-lo, obriga a olhá-la reciprocamente para poder textualizá-la, não 

de forma transcritiva, mas constitutiva. 

Segundo Benjamin (2006, p. 354), a ambiguidade é a imagem visível da 

dialética, compreendida como uma ritmicidade em choque, que constrói a beleza da 

imagem e lhe confere também seu valor crítico, entendido como valor de verdade, 

complementa Huberman (1998, p. 172). Logo, a verdade se apresenta como conteúdo 

da beleza: “é maior grau de luz performático da imagem” (HUBERMAN, 1998, p. 172). 

É neste momento crítico que pode ser observada a dialética imagética. 

Não há imagem dialética sem um trabalho crítico da memória, confrontada a 

tudo que resta, sendo indício daquilo que foi perdido. A memória apresenta uma 

construção arqueológica na qual os locais onde foram encontrados os objetos, dizem 

tanto quanto os próprios objetos (HUBERMAN, 1998, p. 172). A experiência cognitiva, 

ética e estética permite significar e situar a imagem dialética como lugar por excelência 

onde se poderia considerar o que nos olha verdadeiramente no que vemos 

(HUBERMAN, 1998, p. 187). 
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Didi-Huberman, apresenta a imagem crítica como sendo uma significação da 

imagem dialética. Todavia, como pensar em uma imagem dialética em uma dinâmica 

digital? Uma imagem crítica digital deve ser observada diante de uma estética digital 

que permita deslocar a sensoriedade e a memoração para o campo da mediação 

tecnológica. A origem, nas imagens digitais, não pode ser precisamente estabelecida, 

elas se comportam de acordo com as dinâmicas computacionais, o “turbilhão no rio” 

pode ser interrompido a cada manipulação ou intervenção virtual. 

A imagem digital possui a capacidade de não dirigir seu olhar ao observador, 

mas sim entregar-lhe em essência, para que este não somente a olhe, mas manipule-

a para constituí-la fisicamente e não de forma cognitiva. A ambiguidade de uma 

imagem digital pode ser intencionalmente manipulada, e se assim o for, como falar de 

valor de verdade? Como pensar em valor de memória em uma relação de significância 

que pode ser indiferente à criação humana? Se a linguagem é o local onde se podem 

encontrar as imagens dialéticas, qual o local das imagens digitais, a linguagem das 

máquinas? São necessárias maiores discussões e estudos para poder conceituar as 

imagens digitais em uma relação dialética. Somente será possível discutir a dialética 

na imagem digital, a partir de uma construção em que os valores memorativos, 

estéticos e antitéticos também possuam sua vertente digital. 

Portanto a imagem digital, como instrumento fundamental que possibilita a 

visita virtual ao museu, é resultado de uma complexificação das imagens, onde o local 

de existência e criação são indefinidos, sua relação de legibilidade se manifesta 

majoritariamente de forma simbólica. A mensagem icônica das imagens digitais 

encontra-se terceirizada às ferramentas tecnológicas como o Google Arts and Culture, 

cabendo ao observador o papel de apresentar a mensagem textual para então receber 

a contextualização através das telas. 

As imagens digitais se materializam apenas sobre o aspecto do observador, 

mantendo a capacidade de sensibilizar e despertar sentimentos e sensações. Ainda 

não é possível definir uma imagem digital como sendo dialética e/ ou crítica. Nesta 

concepção estrutural das imagens digitais, é fundamental destacar que, embora sejam 

efêmeras, fluidas e mediadas, estes simulacros tecnológicos estão ressignificando as 

formas de produção e consumo simbólico. A cultura digital é um reflexo da explosão 

imagética nas redes, o simbolismo digital encontra sua matriz cultural no universo das 

telas. Conceituar as imagens virtuais em rede é definir o Google como tempo-espaço 

onde elas navegam à espera de um chamado das telas, para então serem 
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hibridizadas, consumidas e alteradas e então voltarem a navegar sob outra forma e 

com outra roupagem. 

 

3.7 Reprodutibilidade, autenticidade, aura, ritual e política 

 

A proposta deste subcapítulo é realizar uma releitura do ensaio de Benjamin “A 

obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” (1994), apresentando uma 

relação entre o texto original e seus possíveis desdobramentos, diante de uma 

realidade em que a reprodução das artes se tornou virtual e não mais é capturada 

pelas máquinas, e sim recriada digitalmente por uma representação virtual que se 

materializa através de um algoritmo. Portanto, tal representação só existe através de 

uma estrutura binária representada em telas. 

Esta releitura não pretende aprofundar ou revisar os conceitos benjaminianos, 

mas apresentar uma construção teórica acerca da reprodução das obras de arte em 

uma visita virtual ao museu. 

Benjamin (1994, pp. 118 – 132) inicia o ensaio “A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica” (1994), apresentando a construção teórica acerca da 

reprodutibilidade. Segundo Benjamin (1994, p. 98), toda obra de arte sempre foi 

reprodutível. O trabalho do homem sempre poderia ser mimetizado (copiado) por outro 

homem. As cópias artísticas (até o advento da máquina: revolução industrial) eram 

praticadas por aprendizes dos ateliês, pelos próprios artistas com o intuito de difundir 

suas obras e também por terceiros que visavam apenas o pró-labore. 

Em oposição às cópias realizadas por meio do trabalho humano, a reprodução 

técnica se apresenta sob um novo aspecto, os avanços tecnológicos (em crescimento 

cíclico, porém constante) passam a sublimar a intervenção humana. Com o 

desenvolvimento tecnológico da xilogravura, o desenho tornou-se, pela primeira vez, 

tecnicamente reprodutível, muito antes da imprensa utilizar-se de tecnologia 

semelhante para reproduzir a escrita e provocar uma grande revolução tecno-social. 

À xilogravura, na Idade Média, seguem-se a estampa em chapa de cobre e a água-

forte, assim como a litografia, no início do século XIX (BENJAMIN, 1994, p.99). 

Com a litografia, as técnicas de reprodução alcançam um novo patamar, 

permitindo às artes gráficas disponibilizar no mercado produções em massa sempre 

renováveis e novas. A partir do advento da litografia, as artes gráficas adquiriram 

meios para ilustrar a vida cotidiana (BENJAMIN, 1994, p.100). Todavia, a litografia, 
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ainda em seus primeiros passos evolutivos, foi ultrapassada pela fotografia. A partir 

da tecnologia da câmara escura, a mão se libertou das responsabilidades artísticas, 

que agora caberia ao olhar e seria tecnologicamente capturado e reproduzido.  

Como o olho aprende mais rápido que a mão desenha, o processo de 

reprodução de imagens ganharia a mesma frequência e status-quo da palavra 

oralizada (BENJAMIN, 1994, p. 102). Benjamin (1994, pp. 102-105) apresenta um 

panorama, no qual relaciona que um jornal ilustrado está contido virtualmente na 

litografia, assim como o cinema falado contém virtualmente a fotografia. 

Realizando uma releitura acerca deste panorama, pode-se dizer que, com o 

advento da tecnologia digital, as redes informacionais estão virtualmente contidas nas 

representações humanas. Sobre este panorama, a visita virtual (ao museu) se 

apresenta como uma evolução tecnológica que permitiu a reprodução digital, não 

somente das obras de artes, mas também do acesso às mesmas, sem que de fato 

exista uma cópia física. 

Para Benjamin (1994, pp. 103-107), mesmo a reprodução que mais se 

aproxime da perfeição, um elemento sempre estará presente: o aqui e agora da obra 

de arte, sua existência única, no lugar em que ela se encontra. Benjamin (1994, p. 

105) evidencia que, somente nesta existência única, a obra de arte acontece e pode 

ser concebível como história. O “aqui e o agora” estão contidos apenas na obra 

original, materializam a sua autenticidade, e certificam a sua tradição como sendo 

aquele objeto único, sempre igual e idêntico a si mesmo. A concepção da 

autenticidade, em um sentido lato, não é possível em uma cópia oriunda de um 

processo de reprodutibilidade técnica (BENJAMIN, 1994, p. 108). 

Todavia, Benjamin (1994, p. 108) demonstra que o objeto autêntico preserva a 

sua autoridade em relação a uma cópia manual, a qual normalmente é definida como 

falsificação, mas tal autoridade não se sustenta mediante a reprodução técnica, 

primeiramente pelo fato de a reprodução técnica possuir mais autonomia em relação 

à reprodução manual. Este fato normalmente ocorre devido à reprodução técnica 

utilizar-se de matrizes.  

Neste ponto, é interessante realizarmos um paralelo entre as matrizes e os 

algoritmos que permitem que uma contemplação imagética virtual ocorra. Pode-se 

atualizar a construção teórica de Benjamin, pois, em uma reprodução virtual, a 

autoridade se perde de forma plena, as possibilidades de acesso deslocalizado e as 
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possibilidades de interação e manipulação das imagens digitais colocam em xeque a 

autoridade. Estaria o ambiente virtual substituindo a autoridade pela interatividade? 

Benjamin (1994, p. 108), demonstra a maior autonomia da reprodução técnica 

em relação à reprodução manual através da fotografia, que é capaz de acentuar ou 

reduzir determinados aspectos da imagem original através da ótica e da manipulação 

de enquadramentos que não estão acessíveis ao olhar humano.  

O segundo argumento apresentado por Benjamin (1994, p. 108), em relação à 

maior autonomia das cópias técnicas, é o fato de a reprodução técnica poder trabalhar 

a cópia de tal forma que insira o original em situações impossíveis ao mesmo. Tal fato 

é ilustrado por Benjamin (1994, p. 108), com a possibilidade de aproximar o indivíduo 

da obra por meio da fotografia e do disco: “A catedral abandona seu lugar para 

instalar-se no estúdio de um amador; o coro, executado numa sala ou ao ar livre, pode 

ser ouvido num quarto” (BENJAMIN, 1994, p. 109). 

Estes argumentos podem ser atualizados em relação à reprodução digital 

gerada nas telas, ao se realizar uma visita virtual ao museu. A autonomia das 

reproduções digitais supera os limites da cópia física. Elas existem apenas na rede e 

estão ao alcance das mãos. Assim como a catedral abandonou seu lugar para instalar-

se em um estúdio amador, os museus e as obras de arte, em uma dinâmica digital-

virtual, abandonam seu local de existência e passam a flutuar nas redes, podendo 

instalar-se em uma tela de computador ou estar adormecida em um bolso, pronta para 

despertar ao deslizar dos dedos em um smartfone (ou qualquer outro dispositivo 

móvel). 

Benjamin (1994, p. 109) argumenta que, por mais que as reproduções deixem 

intactos os conteúdos das obras, elas desvalorizam o seu “aqui e agora”. A 

autenticidade de um objeto é a parte mais pura (quintessência), de tudo que foi 

transmitido pela tradição, desde o “nascimento” do objeto, passando por sua 

existência material até o seu testemunho histórico. Como estes elementos só podem 

ser concebidos a partir da materialidade da obra (e tal materialidade está ligada à 

produção original do artista), quando a reprodução se afasta do homem e se aproxima 

das tecnologias, o testemunho da obra se perde e, se perdendo o testemunho, perde-

se também a autoridade e a tradição. 

Ao se refletir sobre o testemunho de uma obra de arte em um ambiente virtual, 

estaríamos amplificando a perda de autoridade, a tradição apresentada por Benjamin. 

A concepção de uma reprodução digital-virtual enseja a perda da tradição e da 
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autoridade da obra. Todavia, é necessário lançar um olhar referente aos valores 

sociais relativos à primeira metade do século XX (período em que Benjamin escreve 

seu ensaio) e as duas primeiras décadas do século XXI. Se os valores referentes à 

autenticidade, à autoridade e à tradição se perdem em uma representação digital, os 

valores antropológicos e sociais que norteiam a concepção contemporânea de acesso 

às artes e ao imediatismo de consumo simbólico sustentam a experiência de acessos 

virtuais. O que pode ser percebido é que, com o advento da era digital os valores 

estéticos e a forma sensorial de acesso às imagens estão em um processo de 

mudança. Talvez seja necessário repensar os conceitos de testemunho, autoridade e 

tradição em uma sociedade que está tendendo a construir uma estética digital. Para 

prosseguir com essa relação, é necessário revisitar o conceito de aura apresentado 

por Benjamin (1994). 

Benjamin (1994, p. 170) apresenta o conceito de aura como sendo “uma figura 

singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma 

coisa distante, por mais perto que ela esteja” (BENJAMIN, 1994, p. 170). A aura 

benjaminiana é composta essencialmente pelos elementos da autenticidade e a 

unicidade. Para Benjamin (1994, p. 171), o que se perde (atrofia) nas reproduções 

técnicas é a aura. Quando se perdem a autenticidade e a unicidade da obra, está-se 

destruindo a aura da obra (BENJAMIN, 1994, p. 171). Este aspecto é apresentado 

não somente em relação às artes, mas também em relação à tradição como elemento 

de construção de toda a produção cultural humana. 

À medida que a reprodução aumenta, substitui-se a existência única da obra 

por uma existência serial. Quando se amplia a técnica como elemento reprodutivo, as 

cópias se aproximam dos espectadores, atualizando o objeto reproduzido 

(BENJAMIN, 1994, p. 171). Benjamin (1994, p. 171) apresenta uma conclusão 

segundo a qual estes dois panoramas resultam em um abalo substancial na tradição 

e ligando tal ruptura às mudanças sociais vivenciadas pela explosão tecnológica 

vivenciada desde o final do século XIX. Ao analisarmos revolução tecnológica gerada 

pelo advento das telecomunicações e da era digital, a segunda década do século XXI 

se encontra diante de uma explosão tecnológica semelhante à descrita por Benjamin. 

Ao se refletir sobre a aura em uma reprodução digital, é necessário repensar 

em que condições de reprodução o ambiente virtual está inserido. O acesso à rede 

não possui limites para reprodução, ele existe independente da existência de uma 

matriz ou de uma cópia. A cópia digital se materializa enquanto imagem quantas vezes 
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for necessário, e ainda é possível alterar a mesma sem qualquer relação com a obra 

digital. Será possível pensar em uma aura digital? Seria a aura de uma expressão 

digital o momento único em que ela se materializa nas telas? Ou será que a aura, 

segundo o conceito benjaminiano, encontra-se totalmente destruída em uma 

existência digital-virtual? 

Benjamin (1994, p. 171) relaciona o fenômeno da produção técnica com os 

movimentos de massa, sendo o cinema um dos principais expoentes dessas 

manifestações massivas. O cinema, na concepção benjaminiana, seria o promotor da 

grande liquidação da tradição: 

 

“Sua função social não é concebível, mesmo em seus traços mais positivos, 
e precisamente neles, sem seu lado destrutivo e catártico: a liquidação do 
valor tradicional do patrimônio da cultura. Esse fenômeno é especialmente 
tangível nos grandes filmes históricos, de Cleópatra e Ben Hur até Frederico, 
o Grande e Napoleão. E quando Abel Gance, em 1927, proclamou com 
entusiasmo: “Shakespeare, Rembrandt, Beethoven, farão cinema”... Todas 
as lendas, todas as mitologias e todos os mitos todos os fundadores de novas 
religiões, sim, todas as religiões... aguardam sua ressurreição luminosa, e os 
heróis se acotovelam às nossas portas" ele nos convida, sem o saber talvez, 
para essa grande liquidação. ” (BENJAMIN, 1994, p. 171) 

 

Benjamin (1994, p. 172) retomando o conceito de aura e analisando a sua 

destruição por parte da reprodução técnica, utiliza-se do aspecto social efervescente 

do início do século XX para descrever o declínio da aura. Os já citados movimentos 

de massa são antropofagicamente citados por Benjamin (1994, p. 172) como 

detentores dos desejos de consumo que corroboram para o declínio da aura. O desejo 

de fazer as “coisas” ficarem mais próximas é citado como uma paixão das massas 

que atua em conjunto com a tendência massiva de superar o caráter único de todos 

os fatos por meio da reprodutibilidade (BENJAMIN, 1994, p. 172). 

O consumo é observado por Benjamin (1994, p. 172) como uma necessidade 

das massas de possuir os objetos, na forma mais próxima possível, ou seja, na 

reprodução através da cópia. Uma releitura sobre o desejo de consumo deve ser 

plausível para o início do século XXI. Os movimentos de massa ainda continuam 

sendo um dos principais expoentes da indústria cultural. Todavia, o desejo e a 

necessidade de possuir o objeto (a cópia) foram ressignificados. O desejo do consumo 

das massas torna-se mais simbólico em detrimento de ser físico. O acesso virtual não 

necessita mais de que se tenha a posse de uma cópia. Esta encontra-se dispersa na 

rede. Todavia, do ponto de vista ideológico, os movimentos de massa continuam 
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sendo fomentadores de uma indústria cultural que apenas alterou sua atuação, 

substituindo as cópias por mídias digitais. A possibilidade de se visitar virtualmente 

um museu encontra-se exatamente nesse contexto massivo, dentro de uma dinâmica 

digital. 

Retomando o ensaio de Benjamin (1994, p. 172), a reprodução passa a ser 

objeto de oferta mercadológica pelas revistas, pelos jornais, pela música, pelo cinema 

e pelas imagens, aliando, de forma íntima, a unidade e a durabilidade em detrimento 

da transitoriedade e da repetibilidade ocasionadas nas reproduções. Dessa forma, 

estar-se-ia, por meio dos movimentos de massa e das reproduções, manifestando 

seus desejos de consumo, retirando-se a aura do objeto: 

 

“Retirar o objeto do seu invólucro, destruir sua aura, é a característica de uma 
forma de percepção cuja capacidade de captar "o semelhante no mundo” é 
tão aguda, que graças à reprodução ela consegue captá-lo até no fenômeno 
único.” (BENJAMIN, 1994, p. 172). 

 

Pensar a aura benjaminiana dentro de uma realidade virtual seria como despir 

completamente o objeto de seu invólucro. Em uma visita virtual ao museu, não há 

como pensar em um fenômeno único, este ocorrerá apenas em uma visita presencial. 

A possibilidade de, por meio de uma visita virtual, contemplar uma obra, é um 

elemento que se torna interessante para discutir a aura do objeto. Se por um lado está 

se acessando uma imagem digital, por outro lado não se está contemplando uma 

cópia, e sim acessando remotamente o original. Sobre essa ótica, seria então uma 

forma de suprimir a cópia e poder discutir uma aura digital? Esse tema precisa ser 

melhor pesquisado e não é o objeto principal deste trabalho. Contudo, não deixa de 

ser uma reflexão interessante ao pensar na sacralidade da obra e no seu acesso 

virtual. Ademais a própria sacralidade do museu, enquanto espaço de contemplação, 

torna-se fluido ao se discutir um ritual de visita virtual ao museu. 

 

3.8 Valor de culto e acesso às artes 

 

Para conceber uma relação entre reprodutibilidade técnica e ambientes virtuais, 

é necessário realizar uma releitura do texto de Benjamin (2012), no qual se buscará 

elementos que conjuguem a relação entre reprodução, contemplação e aura em uma 
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dinâmica onde a digitalização exponencializa (viraliza) as formas de reprodução 

técnicas das artes em representações virtuais. 

Benjamin apresentou o conceito de “inconsciente ótico” (1994, p. 94) com o 

objetivo de apresentar a construção teórica de que “a diferença entre a técnica e a 

magia são uma variável totalmente histórica” (1994, p. 95). Para se trazer essa 

conceituação à realidade do início do século XXI, é necessário acrescentar a variável 

tecnológica-digital, na relação de dependência entre as construções de “valor de culto” 

e “valor de exposição” proposta por Benjamin: “Como a fotografia, o valor de culto 

começa a recuar, em todas as frentes, diante do valor de exposição”. (Benjamin, 1994, 

p. 174). 

A definição de valor de culto existe desde a concepção da arte como forma de 

representação, origina-se do registro de imagens pelo homem com o objetivo de 

demonstrar ações, valores, crenças ou simplesmente da vontade de transformar em 

imagem um momento ou instante. Também pode ser atribuída pela concepção de 

aprendizagem (ensinamento), e ainda pode ser concebida como objeto de 

contemplação à qual Benjamin (1994, p. 104) atribui os efeitos mágicos. 

Os temas apresentados por esta arte (mágica) eram as representações do 

homem e seu meio. Neste momento histórico até o advento das artes clássicas, a 

sociedade acreditava na técnica como forma ritualística de representação. No período 

clássico, a arte se mantém por longo tempo no ocidente a serviço da magia (da 

representação), e passa então à tutela religiosa. No período do Renascimento, o valor 

de culto se manifesta nas formas ortodoxas e profanas de culto ao belo. Essa breve 

avaliação sobre o valor de culto, desde o primórdio das artes, revela uma intima 

ligação do culto com os ritos de representação, que apenas se manifestam através 

das mãos humanas. 

Benjamin (1994, pp. 121-124) considera que a relação umbilical da concepção 

artística ao rito, que desencadeia a tradição de culto à obra de arte, sofrerá abalo 

incomensurável com o surgimento da primeira técnica de reprodução, a fotografia, a 

qual levou a arte a uma profunda crise que redefiniria suas concepções 

representativas e estéticas. Para Benjamin (1994, pp. 126-134), a reprodução técnica 

destitui a obra de arte de seu valor de culto fundado na aura de um objeto único e 

original, e na sua apreciação diante da presença física (presencial), no aqui e agora 

único da obra original, a favor do acesso mais democrático da obra de arte 

reprodutível. A perda da aura, em detrimento da reprodutibilidade técnica, 
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desencadearia uma modificação na função social da arte, tendo em vista a 

possibilidade de democratização e universalização da estética. 

 

Com a reprodutibilidade técnica, a obra de arte se emancipa, pela primeira 
vez na história, de sua existência parasitária, destacando-se do ritual. 
(Benjamin, 1994, p.171). 

 

A posição de Benjamin não apresenta alinhamento ideológico com seus 

contemporâneos na escola de Frankfurt.  Adorno e Horkheimer acreditam que a obra 

de arte original é acessível a uma elite, que distorce interesses e manipula aqueles 

que não possuem condições socioeconômicas de acessar as obras originais, logo 

postulam que a reprodução é fator preponderante para a extinção da originalidade. 

Benjamin considera que a reprodução, por meio da técnica, cria meios necessários à 

emancipação do valor de culto intimamente ligado à obra de arte desde o surgimento 

da arte e de sua concepção no contexto da tradição. O valor de culto através da 

reprodução seria inversamente proporcional ao valor de exposição. 

Com a reprodução, crescem as oportunidades de exposição (apreciação), a 

obra torna-se disponível a maior número de apreciadores (ou observadores). Se o 

valor de culto apresenta como premissa o contato com a obra original; logo, a 

contemplação é limitada por grupos restritos. Com a reprodutibilidade, a arte se 

tornaria exponencialmente acessível; logo, o valor de culto cederia lugar ao valor de 

exposição. 

Ao lançar uma luz sobre a visita virtual ao museu, pode ser observado que as 

questões sobre valor de culto e ampliação de acesso, apresentadas por Benjamin 

(1994) são deveras atuais, uma das maiores questões que se observa na literatura 

acerca da contemplação virtual das artes, está justamente na deslocalização (perda 

da sacralidade do museu) e na explosão do número de usuários que podem consumir 

as representações artísticas através das mídias digitais. Ao se realizar uma releitura 

do texto de Benjamin (1994), pode se observar que a chamada “revolução digital” está 

mais uma vez modificando o panorama de acesso e contemplação às artes. Será 

possível pensar em valor de culto em representações virtuais? Como conceber a 

originalidade em imagens que estão representadas por algoritmos? As 

representações digitais estão ressignificando as concepções de valores de 

contemplação e acesso às artes. 
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Após a apresentação dos principais valores que constroem a narrativa 

benjaminiana sobre a reprodutibilidade técnica das artes, é necessário realizar uma 

releitura para situar a obra de Benjamin (1994), em uma relação de significância 

digital. Se pensarmos o Google enquanto tempo-espaço, onde as “obras” (em formato 

de imagens) navegam e se oferecem à efemeridade de um clique ou de um comando 

de voz, está sendo desconstruído o valor de culto. Não há qualquer sacralidade em 

se visitar o Louvre enquanto se espera para ser atendido por um médico. 

Uma mudança radical implementada pelos acessos virtuais é, sem dúvida, a 

desconstrução do rito, entrega-se o rito à mediação do dispositivo. O rito de uma visita 

virtual ao museu está contido no Google Arts and Culture, não cabe ao usuário o ritual, 

ele simplesmente está digitalizado em uma forma padronizada e disponível a todos. 

Se existe equivalência cultural de formato e contemplação, o ritual dissolve-se. O texto 

de Benjamin (1994, p. 172), pode ser evocado para confirmar esta construção: “À 

medida que as obras de arte se emancipam do seu uso ritual, aumentam as ocasiões 

para que elas sejam expostas”. 

A explosão imagética criada pelos acessos virtuais aos museus está tornando 

a exposição onipresente, ela sempre estará ao alcance do usuário. Se existe alguma 

sacralidade digital, ela está sendo realizada pelas ferramentas do Google que criaram 

um pequeno ritual digital, no qual você deve se manifestar para existir dentro da 

ferramenta, ou seja, seu login e senha, que carregam uma carga digital que contém 

sua marca cultural digital. 

Todavia, duas releituras também são fundamentais para situar o texto de 

Benjamim em uma contemplação imagética digital das artes: autenticidade e aura. 

Pensar esses dois conceitos, em uma versão digital, é fundamental para a discussão 

de uma visita virtual ao museu. Lançar um olhar epistemológico sobre autenticidade e 

aura, em uma existência digital, possui complexidade acadêmica para se elaborar 

uma tese, o que se pretende é apenas lançar um olhar digital sobre estes dois 

conceitos. 

Uma obra de arte virtualizada é representada por uma construção imagética 

digital, que pode ser reconstruída de forma semelhante em todos os dispositivos. Ao 

observar o funcionamento do Google Arts and Culture, verificamos que esta 

plataforma possui a capacidade de criar os ambientes virtuais para que se possa 

realizar uma contemplação de um museu ou de uma obra, porém, a forma como os 

dedos conduzem o olhar irão determinar as várias formas (da obra de arte em 
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questão) que serão materializadas na tela. Todavia, existe, neste momento, um 

paradoxo no conceito de reprodução, o Google Arts and Culture transporta para a tela 

uma cópia digital que permite contemplar a história da obra, as transformações que 

ela sofreu com a passagem do tempo e de sua estrutura física. Em uma visita virtual 

mediada pelo Google Arts and Culture, a reprodução se dá no campo da imagem, a 

obra não está sendo reproduzida de forma técnica, a cópia digital ocorre como se 

fosse um recorte do espaço-tempo do local onde a obra se encontra. 

Não é possível realizar uma analogia da visita virtual ao museu, ou de todo 

acervo artístico disponibilizado pelo Google, apenas com a fotografia. As imagens 

projetadas na tela não possuem enquadramento e nem representam um recorte 

específico de uma objetiva. As imagens se movimentam de acordo com o desejo do 

observador. A análise das imagens digitais interagindo com o usuário e com as obras 

de artes criam uma espécie de “aqui e agora” da obra, que permitem remeter-se à sua 

autenticidade. 

Por estar em uma relação de contemplação com a obra exposta (original), em 

um olhar apenas contemplativo, a autoridade de produção manual original está sendo 

preservada e, quando se interage ou se altera digitalmente a obra que está sendo 

contemplada nas telas, não há qualquer interferência em relação ao original. Dessa 

forma, a autonomia da cópia técnica em relação ao original perde sua relação 

comportamental, conforme descrito por Benjamin (1994, p. 172). As alterações e as 

interações digitais em relação às obras de arte virtualizadas, ocorrem no campo 

imagético. É possível acentuar determinados pontos, ampliar outros, alterar as cores, 

a iluminação, mas a ótica natural da obra estará mantida em seu original exposto. 

O que ocorre em relação à autenticidade das obras, em uma visita virtual ao 

museu, está diretamente ligado à dessacralização dos museus e das próprias artes 

que a imagem digital estatizou. As imagens digitais se desligam das reproduções 

técnicas, que necessitam do original para existirem. Nessa dinâmica, o Google 

assume o lugar da catedral e leva o estúdio amador para a nave principal. Uma obra 

de arte disponível digitalmente não destrói a autenticidade do original, pelo contrário, 

ela passa a ter uma autenticidade própria, fluida e inerente às redes. 

Uma imagem digital busca seu “aqui e agora” no imaginário digital, a tecnologia 

torna autêntica uma imagem que só pode ser concebida pela própria tecnologia. Vive-

se um momento em que desconsiderar tal autenticidade é fechar os olhos ao 

crescimento da cultura digital. Durante a pesquisa de campo, essa noção de 
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autenticidade se tornou latente, ao realizar a visita virtual ao museu Inhotim e, 

sequencialmente, ao realizá-la presencialmente, a noção de reconhecimento de que 

havia sido acessada a obra original foi unânime. 

O acesso artístico através do Google Arts and Culture demonstra, em um 

primeiro plano, que se está acessando o original, a cópia está no universo das 

imagens que é apenas o meio pelo qual o virtual se oferece. Não se discute, neste 

momento, as formas como a ferramenta Google está virtualizando, ou se esta 

consegue transmitir a mesma fruição que a obra original. Dessa forma, é necessário 

pensar em uma autenticidade digital, que é autêntica em relação ao imaginário, mas 

que, em sua fluidez digital, não prejudica a originalidade da obra, mesmo que se 

interaja e altere a mesma. A autenticidade digital se manifesta não no campo físico da 

reprodução, mas no imaginário das telas. 

Sendo possível abordar uma autenticidade digital, consequentemente é 

necessário refletir sobre uma aura digital. Segundo Benjamin (1994, p. 172), de forma 

geral, pode se dizer que a técnica da reprodução destaca o domínio da tradição: o 

objeto reproduzido. Na medida em que ela multiplica a reprodução, substitui a 

existência única da obra por uma existência serial, logo, a reprodução atrofia a aura. 

Pensar uma aura digital é entregar-se a uma forma digital de conceber a existência 

única da obra enquanto elemento físico e considerar que sua existência única também 

pode estar disponível em uma forma virtual. 

O que transformou o Google no maior conglomerado digital do planeta foi 

justamente a capacidade que este locus possui de tornar possível uma existência 

única informacional através das redes. Ao se entrar com uma informação em um 

sistema do Google, está-se criando uma experiência existencial única em relação 

àquele objeto pesquisado. Embora efêmero, aquele momento em que a informação 

se materializa em forma de uma imagem digital, representa um “aqui estar” únicos, 

que, embora fluido e com uma estrutura tradicional que dura apenas o tempo de sua 

exposição na tela, é uma experiência única e autêntica. 

Ao realizar um recorte dentro do universo Google, buscando apenas as 

referências contemplativas do Google Arts and Culture, ao acessar um museu ou uma 

obra de arte, existe uma razão experimental única. Esse momento contemplativo 

enseja uma aura, que contém uma razão única espacial e temporal. Ocorre uma 

experiência invisual, que é deveras diferente da presença física da obra, mas é certo 

que existe algo que enseja um momento contemplativo único. A representação digital 
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permite que seja experimentada uma fruição elementar, que ocorre de forma mediada, 

mas que não pode ser ignorada. 

A aura digital reside na explosão da reprodução imagética nas telas. A 

capacidade de interagir e modificar a imagem em tela, sem que haja qualquer 

intervenção no original, não gerando uma cópia técnica do mesmo, torna possível a 

manifestação dinâmica da aura digital. A interação do usuário com a obra em formato 

digital cria um momento único, que constrói uma aura que reside na invisualidade das 

imagens digitais: o seu existir numérico que possibilita a legibilidade imagética através 

da interação entre corpo e tecnologia (VIDAL, 2015, p. 287). 

Para conceber e perceber a manifestação de uma aura digital em uma relação 

mediada pelo Google Arts and Culture, ao realizar uma visita virtual ao museu (ao 

acessar uma obra), é necessário despir-se de um academicismo tradicional, e lançar 

um olhar especial para as novas formas (virtuais digitais) de se poder contemplar, 

consumir, (re) produzir, interagir e (re) significar os objetos artísticos e simbólicos. 

Assim como Barthes (1984), despiu-se do semiólogo para analisar a fotografia em “A 

câmara clara”, é necessário despir-se dos conceitos estéticos e filosóficos que 

construíram a aura benjaminiana, para poder “enxergar” o momento único que existe 

em uma contemplação digital. Aquele espaço-tempo elementar que acontece nas 

telas, que transporta o imaginário para além da visualidade, que suga o usuário para 

uma construção simbólica além do representado, que se entrega à interação é o lugar 

onde sobrevive a aura digital. 
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4 ANÁLISE 

“A equação me propõe, computador me resolve. ” 
  Tom Zé, 2001 

 

Para realizar a análise deste trabalho, utilizou-se do método da pesquisa-ação, 

por estar situado na esfera das práticas sociais, que destacam a práxis e a construção 

do discurso crítico. Esta prática, embora um pouco esquecida no meio acadêmico se 

tornou estruturalmente fundamental para realização da pesquisa apresentada. A 

inserção do pesquisador no meio pesquisado permitiu a construção de uma análise 

baseada na busca dos sentidos representativos. O elemento estrangeiro inserido 

nesta metodologia foi a variável digital, que desloca o papel do pesquisador, uma vez 

que uma parcela da pesquisa se deu através da mediação das telas, situação que, 

substancialmente, conota dar as costas ao pesquisador. Esse deslocamento 

demandou uma reflexão mais profunda sobre a variável tecnológica. 

Conforme já explicitado, a pesquisa de campo partiu da constituição de um 

grupo focal (representado no quadro abaixo), em que se buscou a representação de 

diversas identidades, etnias, gêneros e idades, para que fossem realizadas, em duas 

etapas, as visitas virtuais e a presencial aos museus. As visitas virtuais foram 

realizadas aos museus Inhotim, MoMa e Louvre. Já a visita presencial foi realizada ao 

museu Inhotim. 

 

Quadro 1 Identificação, formação e idade dos componentes do grupo focal 

Nome Formação Idade (Anos) 

Ana Freitas Pedagoga 40 

Fabiana Barbosa Jornalista 33 

Fernanda Barbosa Psicóloga 34 

Heloisa Borges Comunicação Social 32 

Izabel Cruz Designer de Moda - Mestranda em Estudos Culturais 25 

João Victor Ribeiro Gastrônomo 29 

Jullian Oliveira Estudante 26 

Karoline Braga Psicóloga 49 

Leandro Garcia Ensino Médio 44 

Leonardo Abrantes Não Informado 31 

Marcelo Guimarães Ensino Fundamental 19 

Pollyana Silva Engenharia Civil 30 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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As visitas virtuais aos museus MoMa, Louvre e Inhotim foram realizadas no dia 

26 de novembro de 2016, de forma individualizada. Cada membro do grupo focal 

estava em posse de um computador, possibilitando a subjetividade da experiência e 

da análise. Ao final de cada visita, foram realizados debates em formato de fórum para 

discutir, analisar e criticar a experiência. A visita presencial foi realizada no dia cinco 

de dezembro de 2016, na qual o grupo focal realizou a experiência de visitar o 

paisagismo e as galerias previamente visitadas virtualmente no museu Inhotim. 

Para uma melhor construção analítica, serão adotadas duas metodologias de 

análise, sendo que a primeira abordará a ferramenta e a mediação tecnológica na 

visita virtual ao museu e, na segunda, serão discutidas as percepções sensoriais, as 

sensibilidades e a fruição aurática durante as visitas virtuais e presenciais. Essa 

organização permite uma análise que irá lançar um olhar para a tecnologia e para as 

artes, dentro de um panorama cultural. Essa divisão segue a ordem temporal em que 

a pesquisa foi realizada, permitindo realizar uma construção evolutiva do pensamento 

do grupo. 

A não predominância de imagens, e sim de links para acessar os conteúdos 

das visitas virtuais é intencional, pois a representação por imagens estáticas não são 

suficientes para traduzir a dinâmica das ferramentas que materializam na tela a visita 

virtual. 

4.1 Visão objetiva sobre a visita virtual ao museu 

 

A visita virtual aos museus MoMa, Louvre e Inhotim ocorreram após uma 

reunião inicial do grupo focal. Foram apresentados os objetivos da pesquisa, sendo 

esclarecido para o grupo a metodologia e as formas de sistematizar uma pesquisa-

ação. Após esse relato, iniciou-se a visita virtual ao MoMa. Esse museu utiliza a 

ferramenta do Google Arts and Culture para mediar a visita. Esse foi o primeiro contato 

do grupo com a ferramenta, que, ao ser questionado sobre o prévio conhecimento do 

Google Arts and Culture, de forma unânime, as respostas foram negativas. 

A segunda experiência realizada pelo grupo foi a visita virtual ao museu Louvre, 

que é mediada por meio de ferramenta desenvolvida pelo próprio museu para criar a 

ambientação necessária à visita. Foi intencional a escolha desse museu, pois a 

experiência da visita por meio de outro tipo de tecnologia mediadora permite ao grupo 

e ao pesquisador a construção de um contraponto objetivo em relação à visita. 
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Por fim, foi realizada a visita virtual ao museu Inhotim, que ocorreu em três 

etapas: a primeira, realizando uma visita livre pelo paisagismo do instituto e, 

posteriormente, foram visitadas três galerias pré-selecionadas, em detrimento da 

realização da visita presencial que ocorreria nessas mesmas galerias. 

Dentro dessa análise objetiva, interessa analisar as formas como a imagem 

digital se transforma em um objeto que permite a experiência de realizar uma visita ao 

museu. Logo, interessa o “como” esta visita se materializa e quais são as construções 

culturais deste universo digital, que se apropriam de significantes para transmitir por 

meio das imagens digitais uma sensação de pertencimento e de identidade dentro de 

um espaço virtualizado. 

O ponto de partida para realização da visita virtual ao museu foi a ferramenta 

Google Arts and Culture, que utiliza técnicas do dispositivo Google Street View7 para 

permitir que o usuário se locomova através do museu. Associadas a esta 

disponibilidade de locomoção, são acrescentadas as informações sobre as obras bem 

como a digitalização destas para que possam ser ampliadas na tela.  

Sobre a apropriação cultural dessa ferramenta, é interessante notar que o 

Google não a vincula em sua página inicial, e tampouco não há um tutorial sobre como 

operá-la. O Google Arts and Culture se apresenta como uma continuidade das 

ferramentas do grupo, replicando as formas de navegação e controle já estabelecidas 

em outros dispositivos como o Street View, Earth e Maps. O Google tem utilizado essa 

metodologia operacional, criando um status quo de acesso, que está sendo enraizado 

na cultura digital global, assim como os signos primitivos são transmitidos de forma 

automática, sem que seja necessário um aprendizado sistêmico sobre a ferramenta. 

A aculturação digital ficou latente na parcela do grupo focal com idade até trinta e três 

anos. Esses participantes, embora não conhecessem o Google Arts and Culture, 

conseguiram reconhecer, na visualidade gráfica da ferramenta, uma continuidade de 

suas atividades rotineiras na rede. 

  

                                                           
7 Google Street View é um recurso do Google Maps e do Google Earth que disponibiliza vistas 
panorâmicas de 360° na horizontal e 290° na vertical e permite que os usuários (utilizadores) vejam 
partes de algumas regiões do mundo ao nível do chão/solo.  
Disponível em https://www.google.com.br/maps 
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4.2 Google Arts and Culture 

 

Após breve apresentação do roteiro sobre as visitas virtuais, todos os 

participantes foram alocados em suas respectivas estações de trabalho, tendo, à sua 

disposição, computadores com acesso à internet. Foi, então, encaminhado para os 

participantes o link8 de acesso ao MoMa. A figura 2 representa a tela inicial acessada 

pelos participantes. 

 

Figura 2 - Tela de entrada para realização de visita virtual ao MoMa 

Fonte: Google Arts and Culture (2017). 

 

A dinâmica para realização da visita é bem simples: ao passar o mouse pela 

tela, o mesmo se transforma em uma seta que serve para se deslocar através de 

cliques. Os movimentos do mouse são traduzidos como se fossem a visão do 

observador, simulando os movimentos longitudinais da cabeça e latitudinais da coluna 

cervical. Os participantes realizaram um passeio livre pelo MoMa, realizando uma 

visita, como se estivessem pela primeira vez no museu. 

                                                           
8 Link para visita virtual ao museu MoMa: https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/moma-
the-museum-of-modern-art?hl=pt-BR 
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Após os primeiros minutos de visita, o grupo descobriu que a parte inferior da 

tela possuía atalhos para determinadas galerias, bem como informações sobre as 

obras e seus respectivos artistas. A fase inicial da visita virtual foi de descoberta e de 

euforia. Em seguida, se iniciaram as dificuldades, especialmente para os participantes 

da faixa etária acima dos 33 anos, que não experienciaram a evolução do Google e 

seus dispositivos de forma linear. Ao final de 20 minutos, finalizou-se a visita virtual 

ao MoMa e iniciou-se um fórum sobre a ferramenta Google Arts and Culture.  

O fórum iniciou-se em atendimento à solicitação do pesquisador para que cada 

participante apresentasse sua experiência em relação à ferramenta que cria a visita 

virtual ao museu: o Google Arts and Culture conseguiu criar um ambiente que 

representasse uma visita ao museu? Este fórum levou a três grandes questões: 

primeiro, a capacidade “sensacional” de poder visitar um museu que se encontra a 

mais de oito mil quilômetros de distância; a segunda questão tratava da tecnologia 

como elemento que não pode mais ser seccionada da cultura e, por fim, a terceira 

questão, ligada à dificuldade de se locomover através da ferramenta. Este último 

especialmente ligado à parcela do grupo com idade superior a trinta e três anos. 

A capacidade que o Google Arts and Culture possui em reduzir as distâncias 

foi o primeiro fator que chamou a atenção do grupo. O primeiro contato com a 

ferramenta evidenciou como a tecnologia pode ser utilizada como mediadora de uma 

experiência cultural. Todos os membros do grupo já possuíam plena consciência do 

papel da tecnologia em reduzir as distâncias entre os indivíduos (telecomunicações). 

Todavia, a experiência cultural se mostrou como uma novidade. O comentário de uma 

das participantes lustra esta experiência:  

 

“A possibilidade de visitar virtualmente é incrível, estamos em Belo Horizonte 
olhando para as obras e as exposições em Nova York, por mais que a 
experiência possa perder em termos de percepção a possibilidade de se 
acessar remotamente um objeto artístico é incrível. A tecnologia vem para 
cobrir este buraco que existe entre Belo Horizonte e Nova York.” (Izabel Cruz, 
26/11/ 2016). 

 

A tecnologia, como mediadora da distância, como uma possibilidade de 

contemplar (ou acessar) um museu foi considerada uma grande descoberta pelo 

grupo. O desconhecimento de todo o grupo focal da existência e funcionamento da 

ferramenta Google Arts and Culture como dispositivo que permite a realização da 

visita, ampliou a euforia em relação a esta possibilidade. Dentro desse viés do 
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rompimento do locus do museu pela tecnologia, a questão levantada pelo grupo foi 

em relação à não divulgação dessa ferramenta. O comentário de Fabiana Barbosa 

aborda essa questão: “Como uma ferramenta que possibilita que qualquer pessoa 

tenha acesso aos principais museus do planeta não é divulgada, e nem sequer 

aparece em minha página inicial do Google? ”. 

Talvez seja esta a grande questão que este trabalho não consegue esclarecer: 

de fato não existe no Brasil uma política de divulgação e marketing da ferramenta 

Google Arts and Culture, o sistema de ajuda e contato do Google é direcionado para 

cada ferramenta e, de forma surpreendente, o Google Arts and Culture, não figura na 

lista de ajuda on-line. Acredita-se que a ferramenta possui um grande potencial de se 

tornar um expoente cultural digital, pois não há como limitar sua capacidade de 

disponibilizar e divulgar os produtos culturais da humanidade. Portanto, ela deveria 

ser melhor divulgada, devendo, ainda, figurar dentro do sistema de ajuda on-line do 

Google. 

A segunda questão levantada em relação à ferramenta como objeto que 

possibilita a visita virtual ao museu é o fato de “não ser mais possível separar 

tecnologia e cultura”. É importante destacar que esta análise foi realizada em relação 

ao objeto e não à produção cultural. O cerne do debate foi relacionado às formas como 

as ferramentas de acesso e mediação estão criando uma significação virtual da 

representação humana, gerando uma tendência à universalidade da forma e do agir 

nas redes. 

O debate em relação à apropriação cultural da tecnologia iniciou-se com a 

seguinte questão levantada pelo participante João Victor Ribeiro: “Ok, a ferramenta 

possibilita um brasileiro acessar o MoMa, mas, se fosse um (sul) coreano, como ele 

faria? ” Após essa indagação, foi proposto ao grupo descobrir como seria a visita 

virtual ao MoMa por um sul-coreano. De forma rápida, o participante Marcelo 

Guimarães acionou a pesquisa do Google e verificou que a ferramenta “Google Arts 

and Culture” é única para todo o planeta e que a mesma está ligada ao Google 

Tradutor que possibilita a tradução imediata do Arts and Culture para o idioma 

instalado no equipamento do usuário. Ele alertou ainda ao fato de que existe o 

aplicativo para smartfone “Google Arts and Culture”. 

Partindo dessa exposição, o grupo passou a discutir a cultura digital, que está 

padronizando os objetos e os meios de acesso. A navegação pelas ferramentas do 

Google foi apresentada pelo grupo como uma vertente (cultural), demonstrando que, 
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na cultura ocidental, não é mais possível pensar a produção humana sem que a 

mesma esteja ligada à esfera digital. A noção de pertencimento e identidade, dentro 

de uma cultura digital, passa pelo domínio e conhecimento dos objetos (ferramentas) 

digitais. O comentário de Heloisa Borges demonstra o conceito de unidade entre 

cultura e tecnologia que o grupo concebeu:  

 

“Para que uma pessoa atualmente seja reconhecida pelos outros, ela 
deve ter seus representantes nas redes sociais, deve no mínimo saber 
pesquisar e acessar um e-mail do Google, enfim são todas 
ferramentas como o Google Arts and Culture, que você acessa da 
mesma forma em qualquer parte do mundo, ou seja, para ser cultura 
tem que estar na rede, e estar na rede é dominar estas ferramentas. ” 
(Heloisa Borges, 26/11/2016). 

 

É interessante notar como a ferramenta Google Arts and Culture, despertou 

uma noção de pertencimento cultural através do domínio das ferramentas digitais, 

pois, ao final da discussão sobre a relação entre a cultura e tecnologia, o grupo conclui 

que o agir na rede (navegar, acessar as redes sociais, pesquisar sobre o clima, sobre 

o trânsito, sobre artigos acadêmicos, dentre vários outros citados) está relacionado a 

uma ferramenta que sobrevive nas redes. Ao final desse debate, a participante Izabel 

Cruz conclui, de forma clara, a construção do grupo sobre ferramenta, tecnologia e 

cultura: “A visita virtual ao museu é um reflexo da cultura digital. Se hoje é necessário 

existir na rede para ter legitimidade, por que o museu e as artes devem ficar de fora? 

É a cultura digital! ”. 

A terceira e última questão objetiva, debatida em relação à visita virtual ao 

MoMa, foi o funcionamento da ferramenta Google Arts and Culture como instrumento 

que permite transitar e visualizar o espaço e as obras do museu. A locomoção pela 

ferramenta é possibilitada (conforme descrito anteriormente), pelo manuseio do 

mouse que simula os movimentos longitudinais e latitudinais do corpo, sendo possível 

também por meio de cliques se deslocar pelo espaço do museu. Essa última função 

pode também ser exercida pelas setas do teclado.  

A Figura 3 ilustra a locomoção virtual pelo museu. O X marcado no chão 

representa o local para o qual o usuário irá se deslocar e a seta representa o sentido 

do deslocamento. 
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Figura 3 - Locomoção em uma visita virtual ao MoMa 

Fonte: Google Arts and Culture (2017) 

 

Em relação ao deslocamento através da ferramenta, o grupo se comportou de 

três formas distintas, dois participantes se adaptaram rapidamente à proposta de 

locomoção apresentada pelo Google Arts and Culture. Esses dois participantes 

relacionaram essa facilidade de adaptação às experiências antecedentes que 

possuíam com a ferramenta Google Maps, cujo modus operandi é similar ao Google 

Arts and Culture. O comentário de Leonardo Abrantes demonstra essa relação: “Eu 

achei tranquilo, estou acostumado com a ferramenta Google Maps, o que talvez eu 

acrescentaria seria um filtro de busca por categoria de obras. ” 

O participante Marcelo Guimarães utiliza o Google Maps em sua rotina de 

trabalho e seu comentário esclarece sua facilidade de lidar com a ferramenta Google 

Arts and Culture: “No primeiro contato com o Arts and Culture, percebi que sua 

dinâmica era muito parecida com o Maps. Logo em seguida, eu estava me movendo 

como faço pelas ruas de BH através do Maps”. 

Esses dois casos deixam clara a intenção de padronização cultural que o 

Google vem implementando em suas ferramentas de acesso à rede. A intenção de se 

criar um dispositivo cujo foco principal são as artes e a cultura está diretamente ligada 

à construção de uma identidade do usuário através das plataformas disponibilizadas 
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pelo Google. Não se discute, neste momento, a intencionalidade, mas que existe uma 

menção clara de estabelecer um padrão de acesso à cultura digital. Do ponto de vista 

semiológico, o que está sendo implantado é uma linguagem universal através das 

imagens digitais. 

A segunda e majoritária parcela do grupo, formada pelos participantes: Fabiana 

Barbosa, Fernanda Barbosa, Izabel Cruz, João Victor Ribeiro, Jullian Oliveira e 

Pollyana Silva, demonstrou que, ao iniciar a visita por meio da ferramenta Google Arts 

and Culture, deparou-se com certa dificuldade para se deslocar pela plataforma 

virtual. Todavia, essa dificuldade foi sendo superada durante a visita virtual, o grupo 

atribuiu esta evolução performática à absorção das capacidades operacionais que são 

decorrentes da práxis. O comentário de Fabiana Barbosa demonstra essa percepção:  

 

“Ao iniciar a utilização da ferramenta de acesso, tive uma certa dificuldade 
para me localizar e locomover pelo MOMA, o funcionamento do mouse, 
principalmente do zoom, torna a experiência complicada em um primeiro 
momento. Ao descobrir a locomoção com as setas do teclado, melhorou a 
experiência. Ao final da visita ao MoMa, conseguia me locomover 
tranquilamente pelo museu. ” (Fabiana Barbosa, 26/11/2016). 

 

Os relatos da segunda parcela do grupo demonstram a capacidade de 

sociabilidade cultural que o “Google Arts and Culture” proporciona, à medida que a 

tecnologia vai sendo significada através das imagens, evidencia-se a noção de 

pertencimento e identidade, quando o usuário passa a se reconhecer como indivíduo 

dentro da ferramenta, as barreiras simbólicas vão sendo rompidas a ponto da 

participante Fabiana Barbosa falar em locomoção pelo museu. Essa dinâmica 

vivenciada por esta parcela do grupo demonstra como a tecnologia enquanto 

plataforma orienta os sujeitos para se aculturarem digitalmente. 

Deve-se evidenciar que a aculturação sempre foi observada como um 

fenômeno paulatino e tenso. Todavia, o tipo de aculturação digital vivenciado por essa 

parcela do grupo foi extremamente voraz e célere, apropriando-se de algo que grande 

parcela da sociedade ocidental já possui: um conhecimento prévio da tecnologia 

digital. Esse conhecimento de “como” se desenrolam os fluxos informacionais nas 

redes foi o que permitiu essa aculturação. Esta absorção cultural inicia com a 

dificuldade simbólica da descoberta, que transforma a significação, através do poder 

das imagens, de acionar a memória e o imaginário. 
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Para esse grupo, o Google Arts and Culture funcionou como uma ponte que 

permite (re) significar aquelas imagens digitais através da experiência sensória de se 

deslocar e caminhar em um determinado espaço. Este é um exemplo de como o virtual 

está sendo transformado em um dos principais dispositivos da representação cultural 

digital. Este processo tende a romper as barreiras tecnológicas através de uma 

semiologia das imagens. Através do Google Arts and Culture, significado e significante 

se hibridizam para realização de uma experiência simbólica que retira do corpo a 

capacidade de produzir signos, terceirizando a produção simbólica para as 

plataformas informacionais que estruturam a cultura digital. 

Finalmente, a última parcela do grupo apresentou grande dificuldade com o 

manuseio do Google Arts and Culture, não conseguindo movimentar-se através do 

museu conforme as diretrizes visuais da plataforma. Pertencem a essa parcela do 

grupo, os seguintes participantes: Ana Freitas, Heloisa Borges, Karoline Braga e 

Leandro Garcia. Observa-se que este grupo é formado por participantes com idade 

superior a 32 anos, fato que as coloca em uma geração pré-Google, demonstrando 

que a aculturação digital se torna mais lenta em indivíduos que não passaram por um 

processo de formação intelectual baseada na esfera digital. 

De forma majoritária esta parcela do grupo clamou por um roteiro (“passo a 

passo”) que os orientasse a respeito da ferramenta. Mais uma vez é evidenciado que 

esta parcela do grupo possui distinta concepção da tecnologia como elemento de 

construção cultural. A tecnologia digital quebra o enciclopedismo que reina no cenário 

cultural até meados dos anos de 1980, a dinâmica da cultura digital a qual o Google 

se apropria e antropofagiza é do “aprenda fazendo”, a velocidade inerente à cultura 

digital não permite que sejam gerados roteiros ou manuais de instrução. Neste ponto, 

é interessante uma pequena reflexão, os smartfones atuais são produtos altamente 

tecnológicos e não vêm acompanhados de manuais ou roteiros de como operar. 

Quem não aprendeu a operar um smartfone a partir da práxis? 

O universo digital expõe as vísceras da cultura no tempo atual, demonstrando 

que, cada vez mais, a identidade e a representação estão ligadas ao “ser e estar” nas 

redes. Notou-se, na parcela do grupo que apresentou essa dificuldade, uma 

autocrítica em relação ao conhecimento tecnológico. O comentário de Ana Freitas 

demonstra essa situação: “O conhecimento prévio em tecnologia ajudaria na utilização 

da ferramenta de acesso virtual. Como não tenho esse conhecimento, senti falta de 

uma explicação básica de como utilizar a ferramenta”. 
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Lançando um olhar generalista sobre a experiência com a ferramenta Google 

Arts and Culture, durante a visita virtual ao museu MoMa, sendo este o primeiro 

contato de grande parcela do grupo com uma ferramenta que cria uma realidade 

virtual, verificou-se que esses dispositivos estão se enraizando nas relações culturais 

contemporâneas, e que a cultura digital está em um processo de consolidação. 

Todavia, foi a capacidade de aculturação criada pela Google através do Arts and 

Culture que mais chamou a atenção.  

A velocidade que a maior parte do grupo apresentou em se identificar 

culturalmente com a ferramenta, após poucos minutos de utilização, representa um 

fenômeno que reflete o (já discutido) imediatismo das imagens digitais, sobretudo a 

capacidade dessas imagens (quando mediadas por uma ferramenta como o Arts and 

Culture) de se tornarem extensões sígnicas do corpo. O Google Arts And Culture não 

está apenas (re) significando o acesso aos espaços artísticos, está realizando uma 

aculturação universal da tecnologia como meio de acesso e de representação cultural. 

A análise objetiva da visita virtual ao Louvre deixa claro como o fenômeno 

cultural Google se sobrepõe enquanto proposta tecnológica. De forma intencional, a 

segunda visita virtual realizada com o grupo não utilizou a ferramenta Google Arts and 

Culture, pois o Louvre desenvolveu sua própria plataforma baseada na plataforma 

Java9. O fato de ser um sistema proprietário que não segue uma dinâmica cultural 

previamente conhecida apresentou várias repercussões. 

A visita virtual ao museu Louvre pode ser realizada a partir de exposições 

previamente virtualizadas pelo museu, sendo disponibilizado um link10 que permite o 

acesso a tais exposições. Em 26 de novembro de 2016, estava disponível para acesso 

virtual a galeria de arte egípcia. A figura 4 apresenta a tela de acesso virtual à referida 

galeria. 

Por se tratar de um sistema desenvolvido pelo próprio Louvre, o acesso virtual 

estava disponível em apenas dois idiomas: inglês e francês. Imediatamente o grupo 

observou esta redução nas possibilidades, sendo questionado o critério da 

universalidade observado na ferramenta Google que não se refletia na plataforma 

virtual do Louvre. É evidente que não se pode comparar a capacidade técnica e 

                                                           
9 Plataforma Java é o nome dado ao ambiente computacional, ou plataforma, criada pela empresa 
estadunidense Sun Microsystems e vendida para a Oracle depois de alguns anos. A plataforma permite 
desenvolver aplicativos utilizando qualquer uma das linguagens criadas para a plataforma Java. 
10 Link para visita virtual ao museu Louvre: http://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 
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financeira de um museu a um conglomerado tecnológico-digital como o Google, porém 

esta manifestação do grupo demonstra uma característica rotineira da cultura digital: 

a necessidade de opções ao alcance de um clique. A cultura digital difunde os valores 

da disponibilidade sem que seja refletida a estrutura necessária à sua construção. 

Diante desse desejo de consumo simbólico, não há como não ligar essa experiência 

com o texto de Bauman (2008), a experiência fluida com uma ferramenta (signo 

digital), realizada pelo mesmo grupo quinze minutos antes, reflete em seus anseios 

de consumo imediato de outro signo digital. 

 

Figura 4 Tela de entrada para realização de visita virtual ao museu Louvre 

 
Fonte: Google Arts and Culture (2017) 

 

A experiência com ferramenta virtual criada pelo Louvre apresentou uma 

interessante inversão cultural no grupo. Por se tratar de um dispositivo que segue uma 

ideologia estruturalista (remetendo a um álbum de fotos em 360°), o grupo se dividiu 

em dois em relação à utilização da ferramenta. Participantes de mais de 32 anos 

conseguiram realizar a visita com a sensação de uma mediação tecnológica 

consistente, enquanto os demais participantes que se adaptaram, após uma pequena 

familiarização, não conseguiram repetir esta experiência com a ferramenta do Louvre. 

O que muda nas duas ferramentas são os contextos culturais nos quais as duas 

estão inseridas. Apesar de ser uma forma tecnológica de mediação, a visita virtual ao 

Louvre segue uma herança cultural estrutural, onde o museu é divido em quadrantes. 
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Dentro de cada quadrante, é possível clicar na obra que se expande como uma grande 

foto na tela. O ângulo de visão é sempre orientado por setas que refletem a exata 

direção em que a tela se movimentará. Portanto, existe uma estrutura rígida menos 

interativa que a ferramenta Google Arts and Culture. A figura 5 demonstra a 

experiência de visualização da plataforma virtual do Louvre. 

 

Figura 5 - Locomoção em uma visita virtual ao museu Louvre 

 
Fonte: Google Arts and Culture (2017). 

 

A experiência realizada durante a visita virtual ao Louvre demonstrou que a 

bagagem cultural do usuário interfere, de forma clara, em sua relação com a 

tecnologia. Por ser uma ferramenta que o próprio acesso é uma sequência lógica de 

ações, os participantes do grupo que apresentaram dificuldade com a liberdade de 

locomoção e interação (sem um roteiro prévio) se adaptaram com uma ferramenta 

que reflete o estruturalismo francês. Durante o debate, mesmo que não houvesse esta 

consciência por parte da parcela do grupo que se identificou com a proposta de visita 

do Louvre, ficou evidente que esses participantes possuíam uma formação intelectual 

estruturalista. 

O comentário de Heloísa Borges demonstra esse alinhamento da cultura com 

o estruturalismo: “Achei mais organizado, como se a visita virtual fosse um roteiro de 
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fotos, consegui me localizar melhor. Como ele tem um mapa, não conseguia transitar 

pelo mapa apenas pelos locais pré-determinados, mas virtualmente achei melhor”. 

Contradizendo o comentário de Heloisa Borges, o participante Leonardo 

Abrantes, que havia apresentado uma facilidade instantânea de adaptação à 

ferramenta Google Arts and Culture, não conseguiu encontrar uma representação 

cultural na ferramenta do Louvre: “Eu não gostei, a ferramenta apresenta uma 

navegação confusa, você consegue visualizar em zoom apenas algumas obras. Eu 

não gostei da ferramenta e da forma que o Louvre virtualiza seu acervo. A ferramenta 

do Google é bem melhor”.  

Evidenciando que a forma estrutural da ferramenta do Louvre, está desalinhada 

culturalmente com a dinâmica da velocidade e do imediatismo da cultura digital 

(representada pelo Google), a participante Fabiana Barbosa faz um comentário 

esclarecedor: “A experiência da ferramenta do Louvre lembra mais um álbum de fotos, 

você consegue apenas girar no local, achei a ferramenta do Google mais interativa.”. 

As experiências entre as plataformas do MoMa e do Louvre são sensivelmente 

diferentes. O fato de ambas apresentarem ideologias digitais antitéticas evidencia o 

fato de as gerações que cresceram “embarcadas” na tecnologia digital, demandando 

representantes culturais digitais. O Google Arts and Culture é um signo cultural 

concebido para uma geração aculturada digitalmente. A ferramenta do Louvre 

apresenta-se em várias estruturas organizadas e cadenciadas, que sustentam a visita 

virtual. 

A ferramenta que cria a visita virtual ao Louvre, sem muitos ajustes, pode ser 

transformada em uma espécie de almanaque sobre o museu. Decorrem desse fato as 

percepções dos participantes que não possuíam uma bagagem cultural digital 

significativa para se adaptarem melhor à ferramenta do Louvre. A sobrevivência da 

cultura das mídias pode ser observada na visita virtual ao Louvre, que, apesar de 

valer-se da imagem digital, lança mão da interação e da modificação da mesma. 

A inversão de opinião do grupo é uma demonstração de que as imagens 

possuem um papel fundamental na construção da identidade cultural, o que muda nas 

experiências virtuais, entre o Louvre e o MoMa, não é a tecnologia, e sim a ideologia 

aplicada à mediação. É através da ideologia que a cultura consegue manifestar o anti-

hegemônico, como pode ser observado nas duas experiências. 

Finalizando essa análise, será abordada a ferramenta Google Arts and Culture 

na visita virtual ao museu Inhotim. Por se tratar da mesma ferramenta já analisada na 
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visita virtual ao MoMa, será evidenciado o papel da ferramenta em uma visita em 

espaços abertos. A visita virtual ao Inhotim ocorreu em três etapas: a primeira; em um 

passeio livre, partindo da portaria principal do instituto; a segunda, nas galerias Tunga, 

Carlos Garaicoa e a terceira, na locomoção para a obra Beam Drop de Cris Burden. 

Este mesmo trajeto seria repetido presencialmente pelo grupo em 4 de dezembro de 

2016. A descrição das galerias e suas obras serão realizadas na análise subjetiva da 

experiência. 

A visita virtual ao museu Inhotim iniciou-se com a proposta de os membros do 

grupo realizarem uma visita paisagística no Instituto. Elementarmente, o Inhotim 

encontra-se virtualizado não somente através de suas galerias, mas também através 

de grande parte de sua área campal, sendo possível através do Google Arts and 

Culture realizar uma caminhada virtual pelo Instituto. 

Através deste “passeio digital”, é possível que o usuário encontre as obras e as 

galerias, podendo acessá-las como o faria fisicamente. Existe ainda um menu com 

atalhos para as principais galerias, funcionalidade avaliada pelo grupo focal como 

fundamental frente às enormes dimensões do museu (vide Figura 6). O acesso virtual 

a Inhotim pode ser realizado através do site do museu ou do link11 disponível no 

Google Arts and Culture. 

A experiência de se deslocar em um espaço aberto, mediado por uma 

ferramenta tecnológica, mostrou-se bastante fecunda, uma vez que já não era o 

primeiro contato do grupo com o Google Arts and Culture, somado ao fato de grande 

parte do grupo já conhecer o espaço aberto do Instituto Inhotim, o que proporcionou 

uma maximização do uso da ferramenta. 

Apenas dois participantes não conseguiram utilizar a plataforma virtual para se 

deslocar. O comentário de Fabiana Barbosa elucida a dificuldade encontrada: “Não 

consegui andar, segui as setas e cheguei em alguns lugares, mas não consegui 

andar”. Heloisa Borges também comenta sua dificuldade: “Foi a experiência que eu 

tive mais dificuldade até aqui. O fato de ser aberto facilita que você se perca, parecia 

que eu estava em cima das árvores o tempo todo. As setas me mandavam para o 

meio do nada.” 

 

                                                           
11 Link para acesso virtual ao museu Inhotim: http://www.inhotim.org.br/visite/tour-virtual/ 
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Figura 6 Ambiente externo museu Inhotim 

Fonte: Google Arts and Culture (2017). 

 

É interessante notar que, à exceção das duas participantes supracitadas, os 

demais participantes foram se adaptando em relação à experiência virtual. Alguns 

chegaram a observar uma maior facilidade por se tratar de um local conhecido, como 

pode ser observado na fala de Karoline Braga: “Eu já conhecia o Inhotim, mas, com a 

ferramenta, eu consegui chegar em lugares que eu não conhecia, eu andei como se 

estivesse lá.” Discutindo o mesmo tema, João Victor ratifica a percepção de Karoline: 

“O fato de já conhecer o Inhotim me ajudou bastante, me locomovi facilmente pelo 

ambiente. Se tivesse um mapa abaixo da navegação, como no Louvre, seria mais fácil 

ainda. ” 

Os demais membros do grupo (parcela de maior relevância) conseguiram 

realizar a tarefa de caminhar através da plataforma digital de forma razoavelmente 

confortável. O debate, ao final desta etapa, esclarece se a ferramenta do Google é 

bastante intuitiva, pois, à medida que se familiariza com seu modus operandi de forma 

inconsciente, manifesta-se a percepção de se estar interagindo com algo em 

movimento. Outra questão discutida neste momento (pelo grupo) foi a rigidez da 

plataforma do Louvre não propiciar este “amadurecimento” quanto à utilização da 

ferramenta. 

Percebeu-se, neste momento, que a ferramenta do Google se utiliza das 

imagens digitais para criar um ambiente que remeta a um aconchego cultural. Os 
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indivíduos começaram a perceber que existe uma identidade digital mediada. À 

medida que se percebe que a ferramenta reage aos estímulos aplicados pelo usuário, 

a noção de pertencimento vai se manifestando. Nessa etapa da pesquisa, o grupo já 

estava consumindo os bens simbólicos disponíveis no Google Arts and Culture, sem 

mais se preocupar com a artificialidade da experiência. Eles passaram a representar 

sua identidade através da reciprocidade cultural digital de forma semelhante à que 

ocorre nos games, porém, sem a objetividade da competição, apenas pelo prazer 

cognitivo da experiência cultural. 

A capacidade de homogeneização da plataforma Google também foi latente. À 

medida que a visita virtual avançava mais, alinhavam-se as sensações e as 

experiências. As falhas (citadas na visita ao MoMa) minguaram e foram naturalmente 

transmutadas em formas de se utilizar e divulgar melhor esta ferramenta, 

evidenciando uma das principais características da cultura digital: a consolidação das 

identidades por meio das tecnologias mediadoras da rede. 

A visita virtual seguiu para a Galeria Tunga (vide figura 7) através do atalho na 

parte inferior da tela. Nesta galeria, a ferramenta pode ser avaliada pela objetividade 

do Google Arts and Culture para virtualizar um espaço que mescla ambiente externo 

e interno. As percepções sobre esta galeria já demonstram uma identificação cultural 

com a ferramenta que somente seria quebrada durante a visita presencial. Neste 

momento, poucos comentários eram tecidos com relação à mediação tecnológica. 

Estava-se discutindo uma visita ao museu, superando-se cognitivamente o fato de a 

mesma ser virtual. 

Izabel Cruz foi a única participante que citou a ferramenta neste debate: “Como 

a galeria é fechada, a ferramenta é mais fácil de ser manuseada, porém, quando você 

se aproxima da obra, você se perde. Mas eu consegui andar pela galeria e visualizar 

as obras. ” O comentário de Leandro Abrantes é esclarecedor em relação à 

identificação cultural com a ferramenta: “Consegui, utilizando os cliques nas setas, 

visualizar toda obra. Entrei na obra e me perdi no tempo como se estivesse no museu.” 

A grande surpresa na utilização da plataforma virtual nesta galeria foi a 

capacidade da parcela do grupo (Ana Freitas, Heloisa Borges, Karoline Braga e 

Leandro Garcia) que, inicialmente, observaram grande dificuldade com o Google Arts 

and Culture, de aculturar-se com a ferramenta de forma automática, abrindo um viés 

para a manipulação comunicacional midiática. 
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Figura 7 - Museu Inhotim: Galeria Tunga 

 
Fonte: Google Arts and Culture (2017). 

 

Finalizada a visita virtual à Galeria Tunga, partiu-se para a galeria Garaicoa, 

onde a proposta era utilizar o menu para acessá-la. A escolha intencional desta galeria 

foi resultado da forma peculiar com que a obra está virtualizada: uma foto de altíssima 

resolução, estática, que permite apenas a proximidade através de zoom. A descoberta 

desta funcionalidade da ferramenta mostrou-se interessante. 

Ao chegar ao ambiente externo à Galeria Garaicoa, o grupo percebeu que a 

ferramenta não permitia a entrada na mesma, existia um ícone que, ao clicar, abria a 

citada foto em alta resolução da obra (vide figura 8). Essa funcionalidade da 

ferramenta aguçou novamente a discussão objetiva sobre o Google Arts and Culture. 

O pertencimento e a identidade cultural por meio da interatividade da 

plataforma virtual do Google seriam quebrados por uma imagem estática, que permitia 

um zoom de 200 vezes, capaz de apresentar um fragmento de dois cm em alta 

resolução em toda a tela. Diante dessa nova forma de virtualização, que materializa 

na tela uma imagem digital estática, qual o papel da ferramenta? 
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Figura 8 - Museu Inhotim: Galeria Garaicoa 

 
Fonte: Google Arts and Culture (2017). 

 

O comentário de Izabel Cruz demonstra a trilha cultural traçada pelo grupo: “A 

tela é o crivo de que a coisa está acontecendo, para ser reconhecida. A coisa deve 

existir virtualmente, a efemeridade do tempo está sendo virtualizada”. O efeito da 

plataforma digital começa a demonstrar que a identidade cultural dos participantes 

passa a classificar a experiência virtual como culturalmente válida. Os participantes já 

não contestam a validade da experiência, a noção de “como” vai sendo substituída 

pelo “objeto representado pela imagem digital”. A ferramenta deixa de ser enxergada 

como tal, e torna-se coadjuvante na experiência cultural digital. 

Quando não mais perceberam que estavam diante de uma foto e, sim, 

discutindo uma obra de arte, a mediação tecnológica proposta pelo Google Arts and 

Culture foi objetivamente cumprida. A experiência com o grupo focal neste ponto deixa 

esta objetividade clara, é possível (re) significar signos culturais por meio de uma 

ferramenta tecnológica. A naturalidade com que a ferramenta via o distanciamento do 

discurso do grupo, em detrimento do objeto artístico, demonstra que é possível 

realizar uma experiência cultural através das plataformas digitais. O comentário de 

João Victor é esclarecedor: “A ferramenta me levou a pensar em dois mundos, um 

interior e outro exterior, entendi a obra como um despertar da luz, pensei no desgaste 

do tempo. ” 
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A fala de João Victor demonstra como a visão do grupo caminhou de uma 

experiência artificial para uma representação cultural factível. As questões subjetivas 

tratadas posteriormente evidenciarão outros vieses culturais. Todavia, torna-se claro 

que a cultura digital está se manifestando virtualmente. O poder da imagem digital é 

incontestável. A cultura contemporânea passa pelas construções discursivas da 

imagem, sendo a realidade virtual uma representação discursiva de alcance universal. 

Ao final da contemplação da imagem representativa da galeria Garaicoa, o 

próprio grupo assume a iniciativa de continuar a visita virtual até a obra Beam Drop 

de Cris Burden, criando uma competição saudável sobre quem chegava primeiro na 

obra (figura 8). Todos chegaram à obra caminhando virtualmente, não houve 

necessidade de intervenção ou ajuda. Após algumas horas de experiência, a 

ferramenta Google Arts Project cumpre seu papel enquanto objeto cultural de 

mediação. 

 

Figura 9 Museu Inhotim: Obra Beam Drop 

 
Fonte: Google Arts and Culture (2017). 

 

Realizando uma discussão final sobre as ferramentas virtuais como objetos que 

mediam uma visita virtual ao museu, o grupo chegou ao consenso que, embora haja 

vários pontos de melhoria (serão citados nas considerações finais), não se pode 

questionar a validade destas ferramentas enquanto opções de acesso. A parcela do 
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grupo que incialmente apresentou resistência com a forma apresentada pela 

ferramenta, explicitou a capacidade que um dispositivo tecnológico digital possui de 

criar empatia através da sua utilização. A fala de Ana Cristina traz esclarecimentos 

sobre a objetividade da ferramenta: “Comecei a utilizar o Google Arts and Culture com 

muita dificuldade, porém, sem que eu percebesse, terminei a experiência apostando 

uma corrida com meus colegas. Para fazer isto, superei, sem ver, as minhas 

dificuldades”. 

O potencial do Google Arts and Culture em promover acessos e se tornar um 

objeto, onde é possível a manifestação cultural, ficou latente durante esta pesquisa. 

A possibilidade de acesso e a efervescência virtual não podem mais ser negados 

quanto à sua legitimidade cultural contemporânea. Existem infinitas possibilidades de 

exploração desta ferramenta culturalmente nova e de uma relevância significativa. 

Todavia, no âmbito da imagem digital, está alicerçada a existência e relevância 

cultural dos dispositivos virtuais.  

 

4.3 Visão subjetiva sobre a visita virtual ao museu 

 

Analisar subjetivamente a visita virtual ao museu significa contrapor a 

experiência da visita virtual à visita presencial. A análise doravante apresentada 

resulta da tensão vivenciada pelo grupo focal ao analisar, debater e refletir as duas 

experiências (virtual e presencial).  

Fatores como a identidade cultural e significação discursiva serão fundamentais 

na construção desta análise. A representação artística será abordada como 

mediadora discursiva, que permitirá relacionar a experiência virtual com as 

construções simbólicas experimentadas na visita presencial. Esta análise será 

desenvolvida em três ciclos, no primeiro será apresentado o roteiro realizado durante 

a visita presencial ao Instituto Inhotim; no segundo ciclo, será abordada a experiência 

individual dos membros diante da exposição das obras de forma virtual (nesta etapa 

serão apresentados dados subjetivos em relação às visitas virtuais ao MoMa e ao 

Louvre); no terceiro ciclo, serão analisados os debates e considerações comparativas 

entre a visita virtual e presencial ao Museu Inhotim. 

  



120 
 

4.3.1 Roteiro: visita presencial ao museu Inhotim 

 

A apresentação do roteiro realizado na visita presencial ao Inhotim é 

fundamental para a construção da análise subjetiva da pesquisa. Compreender a 

liberdade inicial para a contemplação paisagística e a posterior seleção das obras e 

galerias constitui o status quo da concepção cultural da visita. A proposta deste roteiro 

foi o resultado de uma seleção de galerias e obras que apresentassem conceitos 

artísticos e culturais difusos tanto na proposta virtual, quanto na proposta presencial. 

O roteiro foi composto por quatro momentos: o primeiro iniciava-se a partir da 

entrada principal do Instituto Inhotim (mesmo ponto onde se iniciou a visita virtual). 

Cada participante foi convidado a tentar repetir o mesmo trajeto que havia realizado 

virtualmente, atentando-se para as semelhanças e as diferenças entre as visitas. Após 

essa tentativa inicial, nós nos encontraríamos na “praça do lago” para então seguir 

para as galerias e obras pré-selecionadas. 

O segundo momento iniciaria com uma caminhada. A partir da praça do lago, 

seriam percorridos 1.100 metros até a galeria Tunga; no terceiro momento, o grupo, 

em caminhada por mais 900 metros, chegaria à galeria Garaicoa; no quarto e último 

momento seriam percorridos mais 100 metros até a obra de Cris Burden. Finalizado 

este roteiro, o grupo estaria livre para continuar a visita ao Instituto Inhotim. A 

concepção cultural deste roteiro será apresentada em alinhamento com a 

apresentação das galerias e obras. 

As escolhas das duas galerias e da obra Beam Drop não seguem um método 

de historiografia da arte, ou representam qualquer alinhamento estilístico. A opção de 

escolha ocorreu em função das distintas formas em que as três galerias estão 

virtualizadas12, somadas a algumas características físico-químicas que permitem 

discutir, de forma mais evidente, a concepção cultural das visitas virtuais e 

presenciais. 

A Galeria Tunga apresenta obras do artista pernambucano de alta carga 

emocional, que espantam e chocam com uma densa representação em metais. Trata-

se de uma obra de início e fins indefinidos. O belo se mescla com um incômodo 

estético, logo percebem-se sensações e noções de continuidade e transição na 

                                                           
12 Convido o leitor a visualizar estas duas galerias e a obra de Cris Burden em: 
http://www.inhotim.org.br/visite/tour-virtual 
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contemplação da obra em sua totalidade. O Instituto Inhotim classifica esta galeria 

como psicoativa. Esta característica se torna fecunda para se traçar um paralelo entre 

a experiência virtual e presencial. 

Existiam duas características fundamentais para a escolha desta galeria, a 

primeira se refere ao olfato: o forte odor que os metais exalam compõe o ambiente 

sensorial da obra. A segunda característica é o fato de a galeria possuir três níveis 

(subsolo, nível de entrada e nível superior). Essas características seriam monitoradas 

quanto à percepção do grupo amostral. 

A galeria Tunga permite ainda que se chame atenção à fruição nas obras de 

arte contemporâneas, que não está atrelada exclusivamente à apreciação estética, e 

apresentam características discursivas, imagéticas e imaginárias, exigindo do 

espectador um modo diferente de fruição, que envolve, além da apreciação, aspectos 

como a interpretação, a memoração, a interatividade e o pertencimento cultural. 

As obras de Tunga ainda permitem que sejam realizadas discussões (que 

serão apresentadas no terceiro ciclo de análise subjetiva), sobre aura e fruição digital, 

pois é possível abordar estes conceitos por meio de obras que se identificam com a 

percepção artística da representação, que podem ser experimentadas através da 

explosão sígnica nesta galeria. Visitar a galeria Tunga é entregar-se à sinestesia de 

seu projeto, gerando profundos impactos em quem a visita. 

A segunda galeria visitada apresenta uma proposta completamente diversa, a 

galeria Garaicoa foi criada dentro de um antigo curral, completamente fechado, não 

havendo qualquer incidência de luz solar. Como a virtualização desta galeria era 

acessível através de uma foto, o “desconhecido” era um fator preponderante para a 

visita presencial. O impacto que esta galeria causaria no grupo seria uma das grandes 

descobertas desta pesquisa. 

A galeria Carlos Garaicoa apresenta obras do próprio artista que mesclam um 

cotidiano urbano derivado do capitalismo tardio. A temática da massificação urbana 

está presente na obra a qual se apresenta como um simulacro, uma simulação de um 

cenário urbano representado por velas acesas. A obra mantém sua identidade através 

da contemplação de um vídeo em tempo real que transmite a imagem da obra em 

decadência (derretimento das velas). A obra do cubano representa uma realidade 

fechada, deteriorada e sedenta de universalização. 

As peculiaridades que levaram à escolha desta galeria são especialmente o 

fato de sua virtualização ser realizada através de uma foto de alta resolução, somadas 
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ao fato de existir a mediação tecnológica dentro da própria obra. O vídeo em tempo 

real reproduzido na galeria sugere o questionamento sobre o local do objeto artístico. 

Esta dualidade do objeto artístico (as velas e o vídeo) tornam-se fundamentais para 

se discutir a relevância do objeto artístico em uma proposta virtual. 

A existência de uma grande distância cognitiva entre a obra contemplada, 

virtual e presencialmente, permite que as experiências realizadas nesta galeria sejam 

referenciais para a discussão sobre a relevância do objeto artístico em uma visita 

virtual ao museu, e como este objeto pode ser (re)significado em uma contemplação 

virtual. A galeria Carlos Garaicoa possui uma das menores frequências de visitas 

presenciais do Instituto Inhotim. Todavia, a relação íntima de objeto artístico, 

tecnologia e usuário a torna um referencial para análise da aura digital. A experiência 

vivida pelo grupo focal iluminaria esta análise. 

Após a visita à Galeria Garaicoa, o desafio final do grupo seria caminhar até a 

obra “Beam Drop”, como ocorrera na experiência virtual. A capacidade memorativa 

das imagens digitais se mostraria relevante. Todos os participantes do grupo focal 

sabiam qual caminho seguir. A obra “Beam Drop” é a recreação do artista norte 

americano Cris Burden de uma obra realizada em 1984 no Art Park13, e destruída três 

anos depois. 

A construção da obra pode ser considerada performática. Durante doze horas, 

um guindaste com altura de quarenta e cinco metros lançava setenta e uma vigas de 

ferro e aço em uma piscina de concreto. O resultado deste trabalho é uma escultura 

de grandes dimensões, que fica situada em um ponto culminante do Instituto Inhotim, 

interagindo com seu entorno, criando uma ruptura linear na paisagem. A aleatoriedade 

com que as vigas seriam projetadas, em conformidade com as orientações do artista, 

criou uma obra que se alinha com o expressionismo abstrato. Todavia, a possibilidade 

de interação corporal com a obra imprimiria características únicas a esta monumental 

escultura. 

A escolha desta obra foi baseada em duas características essenciais para a 

discussão de uma visita virtual ao museu. Primeiramente, a versão virtual não 

consegue demonstrar a dimensão física da obra. A segunda característica está 

relacionada ao potencial interativo da obra, que pode ser “escalada”, tocada, 

estimulada a produzir sons através de vibrações no metal. Estas características levam 

                                                           
13 Parque de esculturas norte americano situado no estado de Nova York. 
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à análise sobre como a interatividade inerente ao universo virtual digital pode 

representar uma dinâmica de contemplação que somente pode ser plena através da 

interação do corpo físico com o objeto. Esta obra torna-se o viés final para a análise 

entre a objetividade da ferramenta Google Arts and Culture e a subjetividade da 

contemplação artística. 

Findada a visita à obra Beam Drop, o grupo focal realizou uma discussão 

contemplativa de toda experiência, desde a visita virtual aos museus MoMa, Louvre e 

Inhotim, passando pelos contrapontos, intercessões, convergências e disparidades 

entre as experiências virtuais e presenciais. 

 

4.3.2 (Re) presentações e experiências em grupo: visita virtual ao museu 

 

A análise da experiência do grupo em relação à visita virtual ao museu se 

iniciará de forma qualitativa, sendo apresentados quadros que permitem conceituar 

as reações do grupo diante de uma visita virtual ao museu. Os dados serão 

apresentados com o objetivo de elucidar as considerações e opiniões do grupo. Todas 

as informações apresentadas neste subcapítulo foram extraídas das respostas 

apresentadas pelos integrantes do grupo focal, que se encontram identificados nos 

respectivos quadros. 

Inicialmente serão apresentadas as considerações do grupo em relação às 

obras clássicas, modernas e/ou contemporâneas em sua vertente virtual. 

Posteriormente, os mesmos serão analisados do ponto de vista cultural. Os quadros 

sequencialmente apresentados são o ponto de partida para esta análise. 
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Quadro 2 Considerações do grupo a respeito do acesso virtual ao Louvre 

Identificação do Participante 
Qual sua opinião sobre a possibilidade de acessar virtualmente obras 
clássicas como as que estão disponíveis no Louvre Virtual? 

Pollyana Silva 

A possibilidade de ver obras clássicas, de meu interesse, e que estão 
fisicamente distantes é bem agradável. 
Penso que, se tiver curiosidade sobre determinada obra, e que a distância 
não permita que eu a veja de forma presencial, a visita virtual é um bom 
método. 

Izabel Cruz 
A possibilidade de conhecimento, principalmente para obras clássicas, é 
muito importante uma vez que as obras se encontram distantes. 

Fabiana Barbosa 
É uma opção válida para obras clássicas, pois a grande maioria não 
precisa de interação com objeto. 

Heloísa Borges 
Acho importante o compartilhamento e a possibilidade de acesso virtual 
a estas peças, facilita o acesso e o conhecimento. 

Jullian Oliveira 
A iniciativa, do próprio museu, em disponibilizar o acesso digital à obra, 
ajuda a ampliar as formas de interação com a arte e democratiza um 
pouco mais esse acesso. 

João Victor Ribeiro 
Interessante a possibilidade de conhecer, pois normalmente estes 
acervos estão distantes. 

Karoline Braga Despertou minha curiosidade tanto virtual quanto presencialmente. 

Fernanda Barbosa 
É uma possibilidade válida para despertar o interesse e a curiosidade, 
quando não é possível a visita presencial. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quadro 3 Considerações do grupo a respeito do acesso virtual às obras 
clássicas 

Identificação do Participante: 
Você acredita que obras de arte clássicas (como obras de Da Vinci) 
devem ser expostas virtualmente? 

Pollyana Silva 
Sim, é interessante vê-las em uma visita virtual.  
Porque, dessa forma, qualquer pessoa do mundo pode acessá-la, se tiver 
um computador. 

Izabel Cruz 
Sim, são obras que se encontram em museus específicos e raramente se 
locomovem para outros lugares. 

Fabiana Barbosa 
Sim, pois muitas pessoas provavelmente nunca terão oportunidade de ir 
até o Louvre para vê-las pessoalmente. Por isso, uma visita como a do 
Google é interessante. 

Heloísa Borges 
Sim, a possibilidade de expandir o acesso à cultura, é relevante, quando 
não é possível realizá-lo presencialmente. 

Jullian Oliveira 

Sim. Já é fato que os sistemas de busca possuem diversas reproduções 
dessas obras clássicas em seus catálogos. Isso nas mais variadas 
resoluções. Nada melhor que os próprios museus mediarem o acesso a 
essas obras. 

João Victor Ribeiro 
Não, pois o ambiente físico influencia de forma diretamente 
proporcional as sensações. 

Karoline Braga 
Sim, a possibilidade de acesso à cultura deve ser ampliada, e as obras 
clássicas não são acessíveis a grande parcela da população. 

Fernanda Barbosa 
Sim. Obras de arte clássicas, ao serem virtualizadas, permitem que se 
expanda o acesso às mesmas, tendo em vista que não sendo de forma 
virtual poucas pessoas poderiam acessá-las. 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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Quadro 4 Considerações do grupo a respeito do acesso virtual às artes 
moderna e/ou contemporâneas 

Identificação do 
Participante: 

O MoMa assim como o Inhotim, apresentam em seu acervo obras 
de arte moderna e contemporânea. Você considera que as artes 
modernas são melhor representadas através de uma visita virtual, 
ou seja, a tecnologia consegue representar melhor as artes 
modernas? 

Pollyana Silva 
Acredito que não há diferença entre o tipo de arte representada, e 
sim a ferramenta e como ela é disposta. 

Izabel Cruz 

Acredito que, para obras de arte moderna e contemporânea, a 
ferramenta não cumpre seu papel, visto que, para estas obras, 
não só a questão visual está envolvida, mas também outros 
sentidos que não são passíveis de representação virtual. 

Fabiana Barbosa 

Acredito que a visita virtual cumpre com o papel de levar as 
pessoas para museus que estão distantes geograficamente. 
Porém, essa experiência prejudica a proposta da arte moderna, 
que quase sempre convida o visitante a explorar as obras através 
de diferentes sentidos, não apenas o da visão. 

Heloísa Borges 
Não. Acho que as obras modernas, por possuírem texturas 
diferenciadas, ou requererem maior interpretação, dificultam a 
percepção no tour virtual. 

Jullian Oliveira 

Não. Normalmente, as obras de arte modernas - e 
contemporâneas - possuem relações mais interativas com seus 
apreciadores. Isso por suscitarem reflexões que extrapolam os 
meios de representação da imagem e buscam instigar 
observações referentes ao próprio fazer artístico (contexto da 
obra, materiais usados, percepções multissensoriais, etc.). 

João Victor Ribeiro 

Teoricamente sim. Embora eu acredite na potência existente em 
qualquer obra física que se torna uma obra viva, as obras 
contemporâneas virtuais possibilitam também uma transitoriedade 
com estas ferramentas. 

Karoline Braga 
Sim. Devido ao fato de existir a livre representação, as obras 
modernas e contemporâneas estão abertas à liberdade virtual. 

Fernanda Barbosa 

Não. Na minha opinião, uma visita virtual possibilita o acesso ao 
mundo das obras de arte moderna, porém não consegue passar 
todas as sensações que se tem ao observar uma arte de forma 
presencial. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A separação entre obras clássicas, modernas e/ou contemporâneas foi uma 

necessidade observada durante a realização da visita virtual. O comportamento do 

grupo clamava por esta separação na construção da análise da visita. As opiniões 

expressadas nos quadros 2, 3 e 4 (bem como em todos os demais quadros presentes 

neste trabalho), foram realizados de forma individual e remota, não havendo influência 

do grupo na construção das mesmas. Esta metodologia permite que sejam 

identificadas as tendências gerais a partir de opiniões individuais. 
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As análises das opiniões nos quadros 2, 3 e 4 demonstram uma clara 

identificação cultural com a imagem. Observa-se uma tendência de considerar as 

artes clássicas como mais suscetíveis à virtualização. Esta tendência está ligada à 

memoração cultural imagética, uma vez que as artes plásticas pré-modernas estão 

diretamente ligadas à representação do verossímil. O comentário de Fabiana Barbosa 

apresenta alinhamento com esta questão: “Quando acessei um quadro no Louvre, eu 

pude entender que era um quadro e qual era a mensagem que este quadro queria 

passar. Quando estava na galeria Tunga, não dava para eu reconhecer aquelas 

imagens.”. 

Outra variável que se tornou latente e reflete uma postura cultural regional é o 

fato de os participantes considerarem que as obras de arte clássica estão distantes, 

portanto não são acessíveis, logo o virtual seria uma alternativa para preencher esta 

lacuna cultural.  

É necessário evidenciar ainda outros dois fatores preponderantes em relação 

às proposições do grupo quanto à interatividade e ao acesso remoto. A interatividade 

foi a “chave” conceitual do grupo na separação das experiências entre artes pré-

modernas e modernas/ contemporâneas. O grupo se propõe a criar uma identidade 

em relação às artes modernas/ contemporâneas que possibilitam a percepção de 

sensações as quais só podem existir através da interação. Como não é necessário 

interagir fisicamente com as obras clássicas (especialmente a pintura e a escultura), 

estas representações apresentam maior verossimilhança em sua versão virtual. É um 

fato importante de ser observado, pois uma grande parcela destas artes pode ser 

apreciada sem a necessidade da interação. Essa necessidade de se relacionar o 

“novo”, o moderno e o contemporâneo à interatividade parece ser uma característica 

da cultura digital. 

Já o hipertexto das opiniões apresentadas encontra-se no acesso remoto, de 

forma quase inconsciente. O grupo, independente da opinião que vai expressar, 

defende a validade do acesso remoto (mediado pelo computador). Validar a mediação 

tecnológica parece nortear a posição do grupo. O grupo conceitua a tecnologia como 

a responsável pela redução das distâncias e ampliação dos acessos. Estes elementos 

demonstram a tendência de aculturação digital vivenciada pelas sociedades em rede. 

Portanto, a consolidação das imagens digitais como representantes culturais, 

ficam evidentes nas opiniões do grupo. Não há uma menção em relação às imagens 
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digitais como elementos que estão conduzindo à experiência virtual, elas foram 

encoradas como signos primitivos. 

Assim como a linguagem, a imagem virtual está se consolidando como um 

meio, por onde a representação pode ocorrer, discute-se a visita virtual ao museu 

sobre o papel da ferramenta, da interação, dos objetos artísticos e por diversos outros 

dispositivos. A imagem digital que é o locus onde a visita se materializa está criando 

uma nova forma de legibilidade simbólica. As telas estão se transformando nas 

principais responsáveis pela significação das imagens e, consequentemente, pela 

criação de um imaginário digital.  

Quanto ao comportamento do grupo em sua visita virtual ao museu, não houve 

restrições quanto à sua aprovação como forma cultural válida para se poder acessar 

e contemplar os objetos artísticos. A cultura ocidental é “criadora e criatura” das 

tecnologias informacionais e das telecomunicações em rede. A validade cultural de 

uma visita virtual ao museu reflete a construção das identidades dentro das redes.  

O paralelo realizado entre a visita virtual e presencial ao museu será 

esclarecedor quanto às identidades culturais digitais. As fruições digitais e 

possibilidade de uma aura digital tornaram-se latentes durante a realização destas 

experiências paralelas. O comportamento do grupo focal, ao significar a visita virtual 

ao museu, como uma opção cultural válida, pode ser generalizada para a dinâmica 

das redes. A validade do que existe e circula nas redes torna visíveis as manifestações 

digitais. Para aprofundar esta análise, é necessário contrapor o virtual ao presencial. 

 

4.3.3. Virtual x presencial: análise da experiência do Instituto Inhotim 

 

As análises sobre as experiências virtual e presencial serão realizadas a partir 

da compilação discursiva apresentada pelo grupo focal, evidenciando a subjetividade 

contemplativa das experiências. Serão apresentadas, ainda, as percepções sobre a 

fruição e o consumo simbólico nestes dois momentos (virtual e presencial). 

Ostrower (1978, p. 4) define a motivação humana da criação como sendo uma 

busca de ordenações e significados. Tal conceito torna-se fundamental para a 

construção da subjetividade através da visita virtual ao museu. É a criatividade que 

consegue significar as imagens digitais, significando-as e ordenando para que, a partir 

da mediação das telas, seja concebida uma visita virtual. Este efeito criativo é uma 
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das engrenagens que movimentam a cultura, permitindo situar as experiências virtuais 

dentro de uma razão antropológica da cultura. 

Discutir significação e ordenação dentro do processo criativo, é fundamental 

para a realização da análise comparativa proposta, pois os resultados da pesquisa 

demonstram que a criatividade cognitiva (inerente a todo ser humano), é parte 

fundamental no processo de fruição digital experimentado pelo grupo. O resultado da 

visita virtual à galeria Garaicoa evidenciaria este resultado. Todavia, não seria 

possível realizar esta análise sem lançar um olhar para a criatividade cognitiva. 

Como primeira análise comparativa, será realizada uma contraposição entre o 

caminhar virtual e presencial no Instituto Inhotim. Esta etapa foi a única em que se 

obteve a unanimidade plena do grupo quanto às experiências. Todos os membros do 

grupo conseguiram identificar a sensação de já ter passado pelo local.  

O comentário de Pollyana Silva ilustra, de forma clara, a opinião do grupo: 

“Poder deslocar em um ambiente aberto sem fixar em um objeto, aproxima a 

experiência virtual da experiência física. Você anda como se já conhecesse o lugar. 

Isto acontece com a TV, mas, na visita virtual, é muito mais forte. ” Fabiana Barbosa 

complementa: “A sensação de já conhecer o lugar é muito grande, lembra aqueles 

locais que você já foi e volta depois de um tempo, você não se lembra de tudo, mas 

tem certeza de que esteve ali. ” Izabel Cruz ainda fecharia o assunto: “Foi uma 

experiência impressionante, conseguir repetir o mesmo caminho. A gente não lembra 

nem sabe os detalhes, mas, no plano geral, consegue reconhecer que já esteve neste 

local. ” 

A resposta do grupo, em relação ao passeio livre, a partir da entrada do Instituto 

demonstra a capacidade memorativa das imagens (já bastante discutida na literatura 

sobre o tema). Todavia, esta noção de pertencimento e reconhecimento de já ter 

estado naquele local é uma característica ligada às imagens digitais. A interação que 

permite simular o movimento, através das imagens digitais, é uma variável nova e 

voraz na concepção imagética. O pensamento e a memória não são estáticos, a 

interação que permite a movimentação das imagens, em conformidade com os 

desejos do operador, ampliam e (re) significam o imaginário e a memória. 

As imagens digitais, por permitirem a interação, aguçam a criatividade, 

permitindo o ordenamento e a significação de sua dinâmica digital para a construção 

de uma memória sensorial que não foi experimentada de forma presencial. Este 

momento se alinha com a já discutida concepção de uma aura digital. Existe um 
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momento único das imagens digitais que edificam a memória, transcendendo a 

visualidade dos objetos a uma fruição que se ressignifica em uma construção cognitiva 

invisual. Esta não seria também uma manifestação aurática? 

Ao finalizar a caminhada inicial pelo Instituto Inhotim, o grupo partiu em 

caminhada para a galeria Tunga. Durante a caminhada, o grupo discutia a “surpresa” 

em relação à experiência inicial, como pode ser observado na fala de Pollyana Silva: 

“Até agora estou refletindo sobre a experiência que acabamos de viver, como eu pude 

chegar ao mesmo lugar que cheguei na visita virtual? Era como se eu soubesse 

exatamente para onde eu deveria ir. ” Mas as sensações e percepções estavam 

prestes a serem alteradas ao chegar à galeria Tunga. 

A análise da galeria Tunga (assim como da galeria Garaicoa e da obra Beam 

Drop), iniciar-se-á com a apresentação quantitativa das análises comparativas entre 

as experiências virtuais e presenciais para posterior análise discursiva das 

experiências. Ao chegar à entrada da galeria Tunga, o grupo focal foi instruído a visitar 

a galeria de forma livre, e que apenas atentassem para os pontos de convergência e 

divergência entra a visita virtual realizada previamente. A orientação da visita livre 

seguia a mesma dinâmica realizada durante a visita virtual. O quadro 5 apresenta as 

comparações apresentas de forma individual por cada membro do grupo focal. 
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Quadro 5 Considerações do grupo a respeito do acesso virtual às artes 
moderna e/ou contemporâneas 

Identificação do 
Participante: 

Qual a principal diferença e/ou semelhança entre a visita virtual e 
a visita presencial à Galeria Tunga? 

Pollyana Silva 

A principal diferença do real para o virtual foi que, quando cheguei 
à galeria Tunga, me surpreendi ao ouvir música tocando e que ela 
fazia parte da obra. A música tocando junto à visita criou outra 
atmosfera que eu não presenciei ao fazer a visita virtual. Outro 
aspecto também é que, na visita presencial, notei que havia um 
anel bem pequeno no meio de dois círculos grandes. Na visita 
virtual, não foi possível notar. Outra parte que chamou atenção foi 
quando fiz a visita presencial e sai do terceiro andar para o 
primeiro. No terceiro andar, no dia da visita virtual, eu não havia 
conseguido ver as obras que lá estavam e confesso que foi a que 
mais gostei! E quando fui para o primeiro andar, que também não 
havia visto no virtual, foi bem legal ver a obra lá e a sensação de 
sair do quente para o frio. Já a visita virtual, nessa galeria, algumas 
vezes me fez ficar perdida e rodando de um lado para o outro, às 
vezes, indo parar no jardim. Ou seja, a visita virtual me 
proporcionou conhecer apenas o segundo andar de obras. 

Izabel Cruz 

Como o Inhotim é um museu a céu aberto e, para chegar na 
galeria, é necessária uma caminhada, a visita presencial propicia 
uma experiência mais completa das artes, visto que há música 
ambiente, contato com a natureza, interação com as obras, dentre 
outros aspectos. Além disso, a própria disposição das obras como 
um todo gera impacto visual muito grande, o que não acontece na 
visita virtual. 

Fabiana Barbosa 
São experiências totalmente diferentes! O que o Tunga propõe 
perde todo seu valor quando contemplamos apenas virtualmente. 
Essa galera precisa ser visitada e sentida com todos os sentidos. 

Heloísa Borges 
Na experiência virtual, as percepções sensoriais como sons, 
cheiros e texturas não podem ser sentidos, a dimensão (tamanho) 
da obra também sofre grande impacto. 

Jullian Oliveira 

A galeria do Tunga virtualmente se propõe abarcar somente uma 
função visual da obra. Sendo as obras do Tunga, em sua maioria, 
multissensoriais, a visita virtual deixa um sentimento de 
incompletude.  

A própria experiência visual proposta pela visita virtual não 
consegue elencar relações de identificação de textura ou jogos de 
luz, sombra e reflexos, por exemplo. 

João Victor Ribeiro 
As experiências são completamente diferentes, a galeria Tunga 
apresenta um número maior de percepções, quando visitada 
presencialmente. 

Karoline Braga 
A complexidade da obra presencial é maior, o som o cheiro e o 
layout das obras somente são plenos durante a visita virtual. 

Fernanda Barbosa 
Os odores, sons e todas as outras sensações fazem da visita 
presencial uma experiência completamente diferente, trazendo 
outra visão/percepção da obra. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A análise comparativa realizada pelo grupo sobre as experiências realizadas 

(virtual e presencial) iluminam a relevância subjetiva-sensorial-artística da galeria 

Tunga. Embora sobreviva a memória visual de pertencimento, o “ter estado ali”, a 

explosão dos sentidos experimentadas na fruição da galeria acionam o inconsciente 

cultural, permitindo a construção imaginária de uma experiência cognitiva nova, 

despertando sensações e emoções que não foram possíveis de serem acionadas 

durante a fruição virtual desta galeria. A fala de Izabel Cruz demonstra esta sensação: 

“A visita virtual não é nada perto do que foi visto aqui, eu senti esta galeria de forma 

visceral.”. 

As palavras de Izabel foram mencionadas imediatamente após a visita 

presencial à galeria, ainda sob influência das emoções e sensações extra-sensoriais 

proporcionadas pela fruição artística experimentada na galeria. Porém, é interessante 

observar que, mesmo evidenciando a superioridade cognitiva da visita presencial, a 

participante não rejeita a visita virtual, nem tampouco se opõe à mesma. Esta foi uma 

característica mantida por todo grupo durante a experiência presencial na galeria 

Tunga. 

Realizando um paralelo sobre as experiências a participante Fabiana Barbosa 

fez um comentário que também representa outra vertente analítica do grupo: “Os 

detalhes e a compreensão da obra me ocorreram de formas totalmente diferentes 

entre a experiência virtual e presencial. Aqui pude perceber os materiais e como foi 

construída a obra. ” Evidencia-se, na diferença observada pela participante, outra 

característica cultural observada pelo grupo: a complementariedade das 

representações. 

Houve uma tendência natural do grupo de integrar as experiências virtuais e 

presenciais. Esta é uma das caraterísticas fundamentais na construção da cultura 

digital, o agir cultural digital está intimamente ligado à fragmentação, sendo, a partir 

destes fragmentos, restos e sobrevivências que se constroem as identidades culturais 

digitais. O grupo demonstrou esta característica cultural de forma muito cristalina. Ao 

realizar um paralelo entre as experiências, os participantes partiram de uma 

composição imagética (reminiscência das imagens digitais), onde as imagens digitais 

que povoaram suas memórias durante a visita virtual, construíram uma relação 

baseada no somatização da virtualidade (invisualidade cognitiva) com a construção 

sensorial das imagens experimentadas na galeria. 
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A construção de um paralelo que não nega a validade do virtual tornou-se uma 

grata surpresa, evidenciando a fundamental importância das relações em rede e da 

representação digital na construção da identidade cultural contemporânea. A 

sobreposição do visual como signo majoritário também se evidenciou. As discussões 

do grupo partiram de uma relação de complementação virtual, mesmo estando em 

uma galeria que se apresenta como multissensorial. A visão se sobrepôs aos demais 

sentidos, a visualidade materializou-se a partir das sobrevivências e do imaginário, o 

invisível foi percebido pelo grupo apenas após o impacto visual. 

Finalmente, o comentário de Pollyana chama atenção para a 

multissensorialidade da galeria: “Só o fato de ter música na galeria muda 

completamente a experiência entre o virtual e o presencial, muda-se a atmosfera do 

local. ” Esse comentário chama atenção para as definições gerais do grupo em relação 

à proposta sensorial da galeria. Após uma observação majoritariamente visual, o 

grupo se propôs a discutir como os sentidos são fundamentais para fruição da galeria. 

A construção do paralelo final realizado pelo grupo demonstra que a fruição da 

galeria Tunga está ligada à união sensorial. Evidenciando a bagagem cultural 

individual e heterogeneidade do grupo, cada participante destacou um ou mais 

sentidos que puderam ser percebidos como fundamentais para compreensão e 

percepção da obra. A experiência da galeria Tunga gerou a percepção inicial do grupo: 

é necessária a complementação sensória para que se possa vivenciar (fruir) as obras 

de arte. 

O fato de o grupo trabalhar o conceito de complementação, para chegar à 

fruição da obra, corrobora com a temática já abordada de existência de uma fruição 

digital. O comportamento grupal destaca que, durante a visita virtual, ocorreu uma 

fruição. Todavia, ela não se manifesta da mesma forma durante a contemplação física. 

No entanto, não é plausível de ser descartada, considerada inválida ou até mesmo 

inexistente, é uma fruição que se manifesta de outra maneira. A experiência da galeria 

Garaicoa exponencializaria a análise sobre a fruição digital e ainda “abriria as portas” 

para a ratificação da aura digital. 

Durante a análise, foram evidenciadas, de forma subjetiva, as experiências do 

grupo quanto às manifestações da fruição digital e da aura digital. Foi se tornando 

latente a partir da visita presencial à galeria Tunga que a visita virtual, além de já ter 

sido apontada como uma forma válida de acesso às artes, também permitia uma 

experiência cultural representativa. Elementos de identidade, (re) significações, 



133 
 

construções discursivas e manifestações produtivas estiveram presentes durante a 

visita virtual, e estavam se manifestando na construção comparativa entre as 

experiências. 

A caminhada até a galeria Garaicoa levou o grupo a discutir que houve uma 

adição sensória quanto à experiência virtual, sendo levantada uma questão 

interessante sobre a construção cultural da visita virtual. Izabel Cruz apresentou uma 

questão relevante para o grupo: “Nossa experiência na construção do conhecimento 

e de nossa análise não teria sido tão rica, caso não tivéssemos realizado a visita 

virtual. Quando chegamos na galeria, já tínhamos o conhecimento da obra e da 

galeria. ” 

A fala de Izabel demonstra a textualidade das imagens, evidencia como foi 

possível a manifestação cultural do conhecimento através das imagens digitais.  

Houve uma experiência que permitiu a construção identitária da obra de arte, que seria 

(re) significada através das adições sensoriais experimentadas presencialmente. As 

imagens digitais estavam demonstrando sua capacidade interativa de representar 

experiências culturais dinâmicas, que estão enraizadas nas relações de 

representação digitais (vide as redes sociais). 

Ao chegar à esplanada que antecede a galeria Garaicoa, o grupo foi estimulado 

a refletir sobre a concepção da obra que havia sido construída durante a visita virtual. 

Este exercício seria fundamental para o “devir” da experiência. Durante a visita virtual, 

o grupo havia realizado um significativo debate sobre a representação virtual da 

galeria. 

O Quadro 6 representa as opiniões sobre a galeria Garaicoa realizados durante 

a visita virtual, sendo selecionados os comentários que se referem às sensações e 

sensibilidades (que denomino fruição digital) percebidas durante a mediação 

tecnológica necessária à observação digital da obra. 
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Quadro 6 Considerações do grupo sobre os objetos artísticos durante a 
visita virtual à galeria Garaicoa 

Identificação do 
Participante: 

Comentário 

Pollyana Silva 
Ver a vela em uma tela me chamou muita atenção, ser vela me fez 
refletir sobre o tempo e o desgaste. Foi a obra até agora que mais 
me deu vontade de visitar. 

Izabel Cruz 

A tela é o crivo de que a coisa está acontecendo. Para ser 
reconhecida, a “coisa” deve existir virtualmente, a efemeridade do 
tempo está sendo virtualizada”. Estamos discutindo uma tela virtual 
e chegando a conclusões que se chegam ao debater obras de 
forma presencial. Como a experiência virtual desta galeria, soma a 
parte externa com uma foto em alta resolução da obra, gera uma 
experiência como se você estivesse lá, não tem a dificuldade das 
setas e do caminho.  

A visita virtual parece refletir o que a obra quer, ser representada 
em uma tela. Esta foi a melhor experiência virtual. No MoMa e no 
Louvre, você pode distrair, esta virtualização (Garaicoa) te prende 
na obra. 

Fabiana Barbosa 
As velas têm formato de ícones que estão se desgastando e as 
coisas estão se desgastando, acho que esta foi a mensagem da 
obra. 

Heloísa Borges 

Por ser um local fechado, tive a sensação do proibido. Quando vi 
virtualmente a obra, me remeti a um cemitério, depois percebi que 
estava relacionado à decomposição. Esse tipo de virtualização 
permite que você pare, observe e reflita sobre a obra sem se 
preocupar em andar ou manipular as setas que guiam a visita 
virtual! Aqui você foca a obra. 

João Victor Ribeiro 
A obra virtual me levou a pensar em dois mundos, um interior e 
outro exterior, entendi a obra como um despertar da Luz, pensei 
no desgaste do tempo. 

Karoline Braga 

As velas na tela me remeteram à espiritualidade, ao silêncio e ao 
interior de uma igreja, me lembrou um oráculo. Pelo fato de estar 
focada na imagem, na qual eu me aproximaria através de um 
zoom, eu pude me concentrar na obra e esquecer de manusear 
uma ferramenta virtual 

Fernanda Barbosa 
A obra virtual demonstrou como pode ser profunda a relação com 
o tempo e com a deterioração da vida. 

Leandro Garcia 

Observei um contraponto entre luz natural e luz artificial 
representados por ícones em forma de velas. Nesta galeria, como 
pude perceber os detalhes, tive uma imensa vontade de vê-la 
pessoalmente, saber se estou fazendo uma leitura correta da obra 
através da tela do computador. 

Ana Freitas Me remeteu ao cemitério, pensei em decomposição e em se perder 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao observar as considerações do grupo sobre experiência virtual com a galeria 

Garaicoa, evidencia-se que o grupo experimentou uma fruição digital intensa e que 

permitiu a discussão cultural e filosófica sobre o objeto artístico. Observa-se que, em 
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alguns casos, a mediação foi sublimada em detrimento da obra. O experimento 

realizado com o grupo demonstra uma práxis onde pode ser resgatada a aura em sua 

vertente virtual. Através da fruição digital da obra de Carlos Garaicoa, foi possível 

experimentar esta figura simbólica (aurática) projetada no espaço e no tempo da tela, 

se manifestando através da mediação tecnológica virtual. O valor da obra de arte 

Ahora juguemos a desaparecer II14, não está sendo subvertido por uma reprodução 

digital, e sim sendo ampliando através de um acesso que não reproduz, mas 

materializa a obra de arte em uma tela. A obra de arte de Garaicoa, em sua matriz 

virtual, possibilitou ao grupo uma experiência que representou um momento de 

contemplação e fruição únicos, que não são transitórios nem repetíveis, pois são 

resultados da observação única permitida pela interação digital. 

A visita virtual à galeria Garaicoa demonstraria que o invólucro da obra de arte 

seria mantido em sua vertente virtual, o acesso virtual não transforma a obra do artista 

cubano em mercadoria, pelo contrário, mantém a sua originalidade, sua unicidade e 

sua autenticidade. Não se pode apresentar a visita virtual à galeria Garaicoa como 

uma espetacularização. A experiência em grupo demonstraria que a fruição digital 

edificaria a aura digital, uma vez que foi conferida a relação de unicidade em sua 

vertente virtual, decaindo a noção de pertencimento e de autenticidade na realização 

da visita presencial. 

A compilação das opiniões sobre a experiência presencial na galeria Garaicoa 

(quadro 7) edifica a construção de uma fruição digital, que, em uma visão latu, não 

pode ser desprezada, mas, dependendo do objeto artístico materializado, pode tornar-

se tão relevante quanto a fruição tradicional (presencial) diante da obra. 

  

                                                           
14 Obra representada na Galeria Garaicoa: nome atribuído à instalação que contempla as velas em 
formas de ícones arquitetônicos, que vão se deteriorando. A reprodução das velas ocorre 
simultaneamente através de vídeo projetado da parede sul da galeria. 
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Quadro 7- Considerações do grupo sobre os objetos artísticos durante a 
visita presencial à galeria Garaicoa 

Identificação do 
Participante: 

Comentário 

Pollyana Silva 

Vi uma criança vendo a obra através da câmera de um tablet, neste 
momento percebi que esta obra está melhor disposta de forma 
virtual, pois, como existe uma tela que representa a obra, você só 
percebe a obra por uma tela ou por uma tecnologia. Percebi melhor 
a obra de forma virtual. Presencialmente, tem-se a noção de um 
altar e de oração. 

Izabel Cruz 

A experiência da obra virtual foi muito mais forte que a presencial, 
eu consegui captar muito mais a essência na forma virtual. 
Virtualmente, a experiência foi muito mais forte do que eu vivi aqui. 
Me pareceu um momento de se preparar para dormir, sem a 
profundidade e a deterioração que observamos virtualmente. 

Fabiana Barbosa 

Me chamou atenção o silêncio, continuo vendo a mesma coisa em 
relação à obra, não vi uma perda nesta obra de forma virtual e 
presencial. As sensações e sentidos são mais tocados na visita 
virtual. É como se a visita virtual conseguisse chocar mais que a 
visita presencial. 

Heloísa Borges 

Não consegui verificar na visita presencial a mesma profundidade 
em relação à visita virtual. A visita virtual consegue mexer muito 
mais com a nossa sensibilidade que a presencial. Esta obra 
somente poder ser entendida por completo em sua versão virtual, 
presencialmente nos remete à escuridão e ao fogo, como se fosse 
uma homenagem à sacralidade. 

João Victor Ribeiro 

A visita presencial não consegue passar a profundidade e a 
reflexão que experimentei na visita virtual. A obra é melhor 
representada em sua vertente virtual. Presencialmente, observei 
velas em formatos de edifícios, não despertou meus sentimentos. 

Fernanda Barbosa 

Consegui entender melhor a proposta do artista através da visita 
virtual, a obra é melhor visualizada através do zoom disponível na 
ferramenta digital. Presencialmente, a referência é a passagem do 
tempo, sem despertar a curiosidade como na versão virtual. 

Ana Freitas 

A obra presencial não me chocou como a virtual, aquele 
sentimento interior, aquele resgaste a sensações vividas na 
infância, como o medo do cemitério, não foram possíveis na visita 
presencial. Presencialmente a obra é mais “fria”. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As sensações externalizadas pelo grupo remetem à preponderância da imagem 

na cultura contemporânea. A imagem digital, ao ser manipulada através do zoom 

interativo, permite a visibilidade do hipertexto da obra. A experiência demonstra duas 

vertentes que devem ser consideradas em relação à virtualização das artes. A 

primeira é a relevância do objeto artístico. A forma como a obra se apresenta ao 

público é relevante em relação à virtualização. Sendo uma instalação majoritariamente 

assimilada pela visão, sua versão virtual transmite uma relação mais próxima ao 
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objeto artístico, permitindo que a fruição digital seja mais sensível do que a 

experimentada presencialmente. 

A segunda é a forma como a virtualização é apresentada para a visualização 

do observador. A versão virtual é uma foto em alta resolução que não necessita de 

deslocamento pelo ambiente da instalação. Portanto, a bagagem cultural do indivíduo 

naturalmente ligada à visibilidade é acionada. A significação visual, que permite ao 

indivíduo ter pleno acesso à visualidade da obra (através do zoom digital), garante a 

legibilidade artística através da mediação digital. Este momento em que se evidencia 

a aura digital é mais uma significação da matriz constitutiva da cultura digital 

contemporânea. 

O “aqui e agora” das representações humanas estão sendo transferidos para 

sua versão digital, as redes legitimam o momento único da sensibilidade e da 

produção humana. A cultura digital está capilarizando as representações em rede para 

construção de relações sígnicas. Os ícones estão sendo digitalizados, os mitos estão 

migrando para a esfera digital. Até o início dos anos 2000, era inconcebível refletir 

sobre uma experiência sensório-cognitiva de maior profundidade em uma versão 

virtual. A prática realizada na galeria Garaicoa demonstra a profundidade cultural da 

esfera virtual e como esta vertente digital é relevante na epistemologia da cultura 

contemporânea. 

Um objeto sensível e subjetivo como as artes torna-se um dos mais refinados 

objetos a serem suscetíveis à digitalização. A posição adotada pelo grupo denuncia a 

necessidade de discutir o digital como mediador das relações culturais, as identidades 

e suas representações estão se integrando nas redes digitais. O “existir digitalmente” 

está se expandindo no imaginário e na memória, criando uma legitimidade 

inconsciente que edifica e legitima o digital. Conceituar fruição e aura digitais é 

iluminar a legitimidade deste inconsciente digital que se amplia em detrimento da 

evolução tecnológica, e se torna cada vez mais legível. 

O paralelo realizado pelo grupo focal (quadro 8) entre as experiências 

presenciais e virtuais na galeria Garaicoa explicita esta legibilidade. As considerações 

dos participantes estão focadas em uma realidade cultural que evidencia o digital 

como legitimador das relações representativas. 
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Quadro 8 Paralelo realizado pelo grupo entre a visita virtual e presencial à 
galeria Garaicoa 

Identificação do 
Participante: 

Qual a principal diferença e/ou semelhança entre a visita virtual e 
a visita presencial à galeria Carlos Garaicoa? 

Pollyana Silva 

Essa foi a obra de que mais gostei de visitar virtualmente! A 
sensação de vê-la no virtual superou a real. Porque, no virtual, eu 
podia dar zoom, andar por entre os monumentos e fiquei com mais 
vontade de ficar "viajando" na obra de modo virtual do que quando 
estive presencialmente na galeria. Um fato notório é que, quando 
fiz a visita virtual, mesmo sabendo que eram velas, eu não pensei 
no cheiro de vela, mas, quando cheguei à galeria, foi a primeira 
coisa que notei. 

Izabel Cruz 

Nessa galeria, a visita virtual foi mais relevante e interessante do 
que a presencial, visto que o artista ressalta o quão espectador 
somos dos acontecimentos da vida real. Estamos sempre com 
algum aparelho tecnológico mediando nossas sensações, e a visita 
virtual possibilita mais uma mediação. 

Fabiana Barbosa 

São duas grandes experiências, que têm apenas um ponto em 
comum: o que a obra passa: a questão do passar do tempo, do 
acabar e recomeçar do mundo, da tecnologia que nos consome. 
Somos espectadores do passar do tempo pelas telas dos celulares, 
computadores ou tvs, e nada fazemos para mudar. Agora a 
experiência virtual torna a obra maior aos olhos. Já presencial, a 
perspectiva é completamente diferente. Eu jurava que as velas 
ficavam no chão e que não existia espaço para andar no entorno 
da obra, mas não!!! A experiência virtual permite uma maior 
pessoalidade com a obra. 

Heloísa Borges 
A experiência virtual se apresenta muito mais sensitiva e consegue 
transmitir melhor as sensações de efemeridade do que na visita 
presencial. 

Jullian Oliveira 

Há, na Galeria Carlos Garaicoa, algo de um "ao vivo" que se perde 
na visita virtual. A obra em sua exposição física é sempre mutável. 
Está sempre em processo, seja pelo estado de derretimento das 
velas ou mesmo pelas quais estão, ou não, acesas. 
Reflexivamente acredito que o zoom da obra virtual permita uma 
maior subjetividade na contemplação da obra. 

João Victor Ribeiro 

A visita virtual consegue representar melhor a sensação de perda 
e acionar a reflexão sobre a finitude dos objetos, já 
presencialmente o cheiro das velas chamaram mais atenção que a 
visualização da obra. 

Karoline Braga 
Esta obra é muito mais tocante e chocante na visita virtual, na tela 
do computador podem ser observados detalhes e enquadramentos 
que não são possíveis presencialmente. 

Fernanda Barbosa 

A visita virtual é muito mais sensitiva e detalhada do que a visita 
presencial. Virtualmente podemos aproximar e contemplar os 
ícones de forma plena. A experiência presencial reduz esta 
percepção. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A reflexão final do grupo sobre a relação entre a visita presencial e virtual na 

galeria Garaicoa evidencia um aspecto interessante, por este paralelo (assim como o 

da galeria Tunga e da obra Beam Drop) ter sido realizado após as duas experiências 

de forma individual. Elas demonstram uma maior percepção da mediação tecnológica 

bem como a somatização sensorial referente ao olfato (cheiro das velas). Referências 

às telas, zoom, tecnologia demostram como elementos tecnológicos foram absorvidos 

pelo grupo com o intuito de legitimar a opção pela visita virtual. 

A rica prática vivenciada na galeria Garaicoa permite elucidar os diversos 

aspetos das mídias em rede e seu poder de influenciar e (re) significar a cultura. As 

imagens digitais neste experimento manifestaram seu poder discursivo. Ficam 

evidentes as potencialidades culturais da mediação tecnológica que, ao assumir 

caráter discursivo, trazem à tona todos os meandros da manipulação e da 

representação de interesses. 

As imagens digitais podem representar ideologias e culturas uma vez que 

travestem a intenção e o hegemônico no “cordeiro” da interatividade, que transmite a 

pseudo sensação de neutralidade e individualidade. No campo da virtualização das 

artes, ainda se observa certa neutralidade discursiva, embora a potencialidade de sua 

utilização para obtenção de interesses ideológicos esteja latente e aberta às 

“melhores intenções” culturais. 

Finalizada a visita presencial à galeria Garaicoa, foi lançado ao grupo o desafio 

de chegar até a obra Beam Drop. Neste momento, houve a ratificação da primeira 

prática realizada presencialmente. Todos os participantes do grupo sabiam qual 

caminho seguir, as imagens digitais conseguiram criar, no imaginário, a sensação de 

legibilidade do espaço. Neste momento, o grupo já antecipava esta discussão, 

remetendo à experiência inicial. O comentário de Izabel ilustra o fato: “Tenho plena 

certeza sobre qual é o caminho para a obra de Cris Burden, assim como quando 

cheguei aqui, sinto como se já estivesse ido até a obra.”. 

Ao chegar até a obra, a sensação de reconhecimento permaneceu, mas a 

ruptura fundamental com a experiência virtual dar-se-ia com as dimensões físicas da 

obra, como pode ser observado no comentário de Izabel Cruz: “Virtualmente, não é 

possível perceber o tamanho das vigas de metal, mas o local e a paisagem que é 

possível visualizar daqui são idênticos aos experimentados virtualmente. ” 

O quadro 9 apresenta a compilação entre as experiências presenciais e virtuais 

da obra Beam Drop. 
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Quadro 9 - Paralelo realizado pelo grupo entre a visita virtual e presencial à 
obra Beam Drop 

Identificação do 
Participante: 

Qual a principal diferença e/ou semelhança entre a visita virtual e 
a visita presencial à obra Beam Drop? 

Pollyana Silva 

A principal diferença que notei entre o real e o virtual, no caso 
dessa obra, foi a dimensão. No virtual, eu imaginava essa obra 
bem menor do que ela se apresentou presencialmente para mim. 
E, nessa visita (presencial), a parte mais legal da obra, em minha 
opinião, foi a interatividade que ela proporcionou de andar no meio 
dos metais, de tocar, de olhar o céu por entre os metais coisa que 
a virtual não permitiu! 

Izabel Cruz 

Em termos visuais, a ferramenta virtual é interessante, o zoom 
capta muitos detalhes, é possível visualizar de forma clara a 
paisagem do local da obra, entretanto, a visita presencial permite 
interação total com a obra, com a possibilidade de caminhar entre 
a instalação, subir, tocar e fazer sons. 

Fabiana Barbosa 

Essa obra não me causou muito impacto até eu entender o que o 
artista quis passar. Da experiência virtual, foi possível reconhecer 
presencialmente a paisagem e o entorno da obra. 
Presencialmente, você consegue compreender a dimensão da 
obra, bem como a sua relação com a natureza que está em todo 
seu entorno. 

Heloísa Borges 

A obra apresenta-se de forma sensível apenas de forma 
presencial. Na contemplação virtual, não é possível verificar as 
intenções do autor, mas é possível reconhecer a paisagem e o 
local onde a obra se encontra. 

Jullian Oliveira 

Assim como ocorre na do Tunga, a visita virtual da obra de Chris 
Burden não busca uma relação para além do visual. Consegui 
reconhecer o ambiente externo e paisagístico do local, mas a 
contemplação da obra de forma presencial é muito superior. 

João Victor Ribeiro 

Na visita presencial, pude sentir o som ao tocar, a textura e 
temperatura do metal além de caminhar por pedrinhas de minério. 
No virtual, a distância parecia ser maior entre as vigas e a obra 
perdia em dimensão e volume. Me chamou atenção a vista do local 
onde a obra está situada, pois ela está muito bem representada de 
forma virtual. 

Karoline Braga 

Virtualmente, a obra parece pequena e sem propósito, apenas 
presencialmente é possível verificar sua proposta e sua grandeza 
dentro do Museu. O ambiente onde ela está situada foi o que mais 
aproxima a versão virtual da presencial. 

Fernanda Barbosa 
Na visita virtual, não se tem a noção do tamanho da obra. 
Presencialmente, observei que o paisagismo está muito bem 
representado presencialmente. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A experiência realizada pelo grupo apresenta duas características 

determinantes na experiência subjetiva da visita virtual ao museu: as distorções na 

dimensão física (tamanho da obra) e a capacidade das imagens digitais de 

significarem ambientes e paisagens. 

Em uma relação subjetiva com as artes, especialmente esculturas 

monumentais, a dimensão física da obra possui impactos diretos na fruição da 

mesma. A obra Beam Drop possui altura média de 8 metros. Esta dimensão não pode 

ser observada através de uma mediação virtual, por mais que artifícios digitais como 

o zoom permitam a aproximação da obra, não é possível dimensionar seu impacto 

sensorial através da experiência virtual. 

Por uma razão racional, a consciência tende a disparar uma descarga 

emocional diante de objetos que impõem seu tamanho diante do corpo humano. A 

construção de toda cultura antropológica é afetada pela dimensão dos objetos perante 

o corpo. A capacidade criativa de significar representações, a partir da ampliação das 

dimensões, acompanha a produção artística humana desde as pinturas rupestres 

sobrevivendo por toda história da arte. 

A reação do grupo diante de uma obra na qual as dimensões se expandem em 

relação à imagem visualizada digitalmente, representa um turbilhão simbólico que 

obriga o inconsciente a ressignificar a experiência virtual de forma abrupta. Seria o 

equivalente cultural de estar diante de um pequeno animal que oferece perigo e, 

instantaneamente, este mesmo animal se transformar em um leviatã. Esta ruptura na 

representação cultural ilustra o desconforto do grupo diante da real dimensão da obra 

Beam Drop. Este talvez seja um dos maiores desafios subjetivos para a visita virtual 

ao museu, bem como para as plataformas que se propõem a virtualizar as artes. 

Os comentários de João Victor Ribeiro e Pollyana Silva (respectivamente) 

demonstram esta ruptura simbólica: “A obra do Burden também me chocou pelo 

tamanho, na experiência virtual parecia ser bem menor”. (Pollyana) “Me assustou o 

tamanho real da obra, na visita virtual pareceu ser do tamanho de um homem, elas 

são imensas, andar entre as vigas e tocá-las muda completamente a perspectiva da 

obra”. A fala de Pollyana Silva chama atenção ainda para a questão da interatividade 

que apresenta o mesmo viés já discutido no momento da análise da galeria Tunga. 

A capacidade das imagens digitais de significarem ambientes e paisagens 

ratificam a dimensão cultural imagético, em especial em sua vertente virtual que 

permitem a imersão e o controle através de uma mediação tecnológica. Tornar a 
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imagem digital manipulável, seguindo o sentido da visão, permitem ao imaginário 

assimilar a experiência virtual como vivenciada. Esta forma de significação 

memorativa digital possui um grande impacto na construção cultural contemporânea. 

Ao criar um imaginário oriundo das imagens digitais, a produção cultural está 

deslocando a legitimidade imagética para a dinâmica das redes. Este poder supera a 

capacidade memorativa das imagens estáticas como a fotografia, e a interatividade 

transcende a pseudo-sensoriedade de movimento do cinema. Sob as “bênçãos” da 

cultura digital, as experiências virtuais se dignam a representar, através de um 

algoritmo, as inúmeras possibilidades que serão acionadas pelos usuários. Estes 

podem compor sua subjetividade dentro das ferramentas virtuais. 

A cultura digital está experimentando ainda de forma incipiente o poder das 

imagens digitais. A experiência com o grupo focal demonstrou que as potencialidades 

desta união entre cultura, estética e tecnologia são profundas e performam rumo a 

uma matriz cultural digital. O reconhecimento e a identidade dentro das plataformas 

digitais estão latentes na aculturação digital experimentada pela sociedade 

contemporânea. O fato de o grupo não negar a validade da plataforma digital, ilustra 

essa necessidade de pertencimento digital. A cultura digital se forma majoritariamente 

através das imagens digitais e a virtualização potencializa o imaginário cultural através 

da experiência cultural. 

Muitas outras questões podem ser abordadas e outros vieses podem ser 

discutidos a partir dos dados captados durante as experiências virtuais e presenciais. 

Todavia, esta análise se limitou ao recorte cultural que evidencia a relação das 

representações artísticas com a tecnologia. O fato de a estética ser apenas pontual 

durante as análises realizadas são frutos deste recorte, que buscou evidenciar as 

tensões entre cultura e tecnologia. 
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CONCLUSÃO: Em busca de novos olhares nos museus 

 

“A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar  
novas paisagens, e sim em ter novos olhos. ” 

Marcel Proust 
 

A obra de Marcel Proust está repleta de exemplos sobre a necessidade de 

enxergar o invisual. De nossa parte, procuramos trazer algumas contribuições 

epistemológicas neste trabalho sobre a necessidade de se obter “novos olhos” para 

tornar legível a cultura em simbiose com a tecnológica. Não é mais possível pensar a 

cultura sem a influência do universo imagético digital. Desde o momento em que a 

memória e o imaginário passam a significar uma relação de pertencimento identitário, 

construindo uma significação originada no jogo numérico, o digital-virtual passa a ser 

os óculos necessários aos “novos olhos” que devem buscar a visualidade da cultura 

contemporânea. 

No trabalho realizado, compreendem-se algumas relações que serão 

abordadas nestas considerações finais, a visita virtual ao museu; seguida pela 

ferramenta Google Arts and Culture e, finalmente, um panorama sobre fruição, aura e 

imagem em suas vertentes digitais. Esta breve reflexão será um retorno ao caminho 

percorrido por esta pesquisa, considerações de um todo que se apresenta em um 

instante, assim como a famosa cena proustiana de “No Caminho de Swann” (Proust, 

1937) em que o personagem mergulha um pedaço de bolo numa xícara de chá e, a 

partir daí, se deixa transportar pela memória. 

Em sua concepção original, este trabalho propunha a análise da visita virtual 

ao museu enquanto uma possibilidade cultural de acesso e contemplação às artes, o 

caminho metodológico percorrido demonstraria que o que estava sendo pesquisado 

eram as apropriações digitais das imagens para a simulação de um ambiente cultural 

visível e legível. A partir desta construção, foi necessário um regresso foucaultiano em 

busca das origens epistemológicas da visibilidade e da legibilidade destas 

apropriações digitais. Não era de assustar que o conceito de dispositivo pode ser 

revisto para conceituar as ferramentas que operavam estas relações culturais. As 

ferramentas de acesso virtual são os dispositivos que mediam a relação entre arte, 

tecnologia e cultura. Por trabalharem apropriações da memória e do imaginário, estes 
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dispositivos acabam por legitimar a visita virtual ao museu por meio de um estatuto 

imagético digital. 

O trabalho realizado com o grupo focal confirmaria a validade do acesso virtual 

ao museu, e abre as possibilidades de se discutir esta validade não por razões 

meramente sensório-cognitivas, mas através de uma aculturação inerente às 

dinâmicas digitais que constroem as representações e ressignificam o status quo da 

cultura contemporânea. A validade da visita virtual ao museu está diretamente ligada 

à necessidade de pertencimento nas redes, que demandam a migração das 

identidades para as esferas digitais. A legibilidade da visita virtual ao museu é a 

mesma que ocorre nas redes sociais, onde não importa o “como”, mas “o que” se 

representa. 

A sacralidade do museu enquanto instituição de fruição e contemplação 

artística não se abala diante das possibilidades de acesso virtual ao seu espaço físico 

e ao seu acervo. Existe reconhecimento cristalino de complementariedade entre os 

acessos virtuais e presenciais. A comparação entre as três galerias demonstra que a 

experiência virtual prévia proporciona um maior interesse e promove um estreitamento 

relacional entre obra e público. O objeto artístico de cada galeria possui uma relação 

estreita entre a compreensão virtual e presencial, ficando evidente que o objeto 

artístico é fundamentalmente relevante diante da fruição presencial e digital. 

Na galeria Tunga, as percepções se ampliaram na visita presencial, ocorrendo 

uma explosão sensória que não pode ser experimentada durante a experiência virtual, 

todavia foi observada uma sensação de pertencimento e reconhecimento daquele 

ambiente em decorrência da visita virtual. 

A galeria Garaicoa reservou uma surpresa quanto à sua fruição. A experiência 

presencial se tornou frustrante em relação à visita virtual. A possibilidade de 

proximidade, na exploração virtual das imagens projetadas, aguçou os sentidos de 

visualização e discussão da representação artística. Na experiência presencial, a 

sensação de distância entre a obra e observador aumentaram. Mesmo havendo um 

claro reconhecimento físico do local, a possibilidade de interagir com a imagem digital 

se demonstrou mais interativa e provocante. 

Todavia, na obra Beam Drop, por seus aspectos de interatividade e integração 

com o espaço físico do museu, o reconhecimento do potencial artístico ocorreu 

apenas durante a visita presencial. A experiência virtual não consegue transmitir a 

grandeza e a proposta artística da obra, ela mostrou-se útil como um indexador 
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geográfico, o qual permitiu ao público reconhecer a localização e o paisagismo da 

obra, mesmo sem o conhecimento prévio do ambiente físico do museu. Embaralhando 

as experiências em uma análise comparativa, evidencia-se que o museu, enquanto 

instituição, não é julgado ao disponibilizar acessos virtuais. 

A opinião de Izabel Cruz define o conceito sobre a visita virtual construído pelo 

grupo focal: 

 

“Em relação às 3 galerias, a primeira (Tunga) e a última (Garaicoa), as visitas 
presenciais demonstram as obras muito mais reluzentes cativantes e 
sensórias. Já a Garaicoa, a experiência virtual é muito mais chocante e 
sensitiva do que a presencial. Uma questão que achei interessante, embora 
existam diferenças significantes entre as experiências virtuais e presenciais, 
na obra do Tunga a experiência virtual proporciona uma experiência na qual 
é possível compreender a proposta da galeria, o que não acontece da obra 
do Burden, onde apenas a presença física demonstra a obra como sendo 
uma instalação. Definitivamente, não podemos desprezar o poder da visita 
virtual, ela é uma forma válida, eficiente e uma alternativa deslumbrante, 
quando não é possível estar presente no museu. ” (Izabel Cruz, 04/12/2016). 

 

Tendo a visita virtual sido considerada uma opção legível e válida para acessar 

as artes, não afetando a sacralidade do museu enquanto locus de fruição, as 

considerações do grupo em relação à visita virtual focaram-se na ferramenta Google 

Arts and Culture, e as possíveis formas de maximizar sua proposta de virtualização. 

A grande capacidade de adaptação à utilização da ferramenta (aculturação 

digital) foi citada pelo grupo focal como uma das questões de maior positividade 

presente no dispositivo do Google. Os pontos de melhoria apresentados pelo grupo 

estão direcionados às formas como as artes estão virtualizadas, sendo justamente 

este “como” se virtualizar que formata a matriz geradora das propostas de melhoria 

na ferramenta de virtualização. Interessante notar que a parcela de maior relevância 

das propostas de melhoria está ligada às questões sensoriais. Os principais pontos 

apresentados estão dispostos no Quadro 10. 
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Quadro 10- Pontos de melhoria apresentados pelo grupo focal à ferramenta 
Google Arts and Culture 

Melhoria Possível Plausibilidade 

Transmissões de Sons 

A possibilidade da transmissão de sons foi pontuada em relação à 
experiência realizada na galeria Tunga. Esta melhoria é possível 
através da integração da ferramenta Google Arts and Culture com 
a ferramenta Google Play. Como são duas plataformas existentes, 
é possível que sejam reproduzidos os sons da galeria em 
conformidade com a movimentação do usuário (através do espaço 
simulado) no Google Arts and Culture. 

Transmissões de Vídeo 

A proposta de agregar transmissões de vídeo à Ferramenta 

Google Arts and Culture, foi apresentada como necessária após 

as visitas às galerias Tunga e Garaicoa. As duas transmissões de 

vídeo seguem dinâmicas diferentes. O vídeo da Galeria Tunga é 

um documentário sobre o artista e se repete de forma cíclica. 

Este tipo de vídeo pode ser aplicado à ferramenta Google Arts 

and Culture através de uma aplice do Youtube (pertencente ao 

Google), que abriria o vídeo quando o usuário visualizasse o local 

onde o vídeo é exibido na galeria.  

O vídeo exibido na galeria Garaicoa é uma transmissão em tempo 
real da obra que é projetada em uma tela da própria galeria. Este 
tipo de transmissão necessita de uma estrutura de link de dados 
para ser transmitida, mas não existem barreiras tecnológicas para 
que essa transmissão possa ocorrer. Bastaria uma integração do 
Google Arts and Culture a um sistema de transmissão de vídeo 
como o DIGIFORT15, permitindo ao usuário acessar um link de 
vídeo a partir de um ícone inserido no sistema do Google. 

Informações sobre as 
obras e os autores 

Sugestão de melhoria apresentado pelo grupo em detrimento da 
necessidade de um campo específico que apresente o histórico da 
obra e do autor. Esta é uma alteração de layout simples inerente a 
todos os sistemas informacionais. Através de pequenas alterações 
na plataforma de programação, podem ser criados campos 
específicos para inserção de dados e imagens sobre o autor e a 
obra. Esta melhoria também pode ocorrer através de links para 
outros campos da rede que remetam à obra e/ou ao autor. 

Tutorial sobre utilização da 
ferramenta 

A proposta do Google em relação à utilização da ferramenta é o 
alinhamento com as demais ferramentas do grupo, bem como a 
relação autodidata que permite a aculturação com as dinâmicas 
digitais. Porém, a criação de um tutorial é muito simples de ser 
aplicada, podendo a mesma ser criada pelo museu em seu site de 
acesso à plataforma virtual. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As ponderações do grupo são relevantes quanto à maximização da experiência 

virtual, e demonstram um claro alinhamento com as relações representativas da 

                                                           
15 Plataforma completa de gestão de vídeo que permite transmissão de vídeo de câmeras remotas. 
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cultura digital. As propostas apresentadas visam maior interatividade e materializam 

o desejo de integração e convergência que são as principais bases do universo digital. 

Não foram verificadas propostas que alterassem a estrutura da ferramenta. A 

aculturação rápida observada durante a pesquisa demonstra esta tendência à 

universalização da forma apresentada pelas ferramentas do Google. Os desejos em 

relação à visita virtual estão ligados a duas questões fundamentais: a ampliação 

sensorial do imaginário, através da adição de vídeos e sons às imagens; e o 

imediatismo inerente à cultura digital. Ao demandarem um tutorial e links na própria 

ferramenta, com informações sobre a obra e o autor, os participantes estão expondo, 

de forma visceral, suas necessidades imediatas de consumo simbólico e de 

reconhecimento do domínio das ferramentas, elementos que sustentam a identidade 

nas redes. 

O percurso deste trabalho permitiu conceituar a imagem digital dentro de um 

estatuto digital, que maximiza suas potencialidades discursivas associadas à 

capacidade de poder significar o imaginário e a memória a partir de construções 

matemáticas. A pseudo interatividade dessas imagens busca sua legibilidade nas 

mediações tecnológicas. Pensar a imagem digital como instrumento de acesso às 

artes é demonstrar a capacidade simbólica da produção e consumos culturais através 

da virtualização. 

Como todo elemento cultural, a tecnologia possui a capacidade de (re) significar 

as relações simbólicas. A apropriação cultural das telas apresenta-se como “um 

turbilhão no rio”, que necessita de novos conceitos de fruição e aura, quando estas 

apropriações se dignam a representar as artes. Diante do experimento realizado, 

tornou-se latente o reconhecimento das telas como extensão das percepções 

sensórias, sendo inconscientemente reconhecida como uma prótese sensório 

cognitiva, que é capaz de transmitir sensações e gerar memórias. 

A relação híbrida entre o homem e os dispositivos evidencia ainda a capacidade 

de reconhecimento, produção e consumo de signos por meio da mediação tecnológica 

em especial através do reconhecimento das telas como uma extensão da visão. Esta 

relação cultural híbrida mediada pela tecnologia não é imune à sensibilidade humana, 

a experiência da galeria Garaicoa ilustra essa questão. 

A fruição da obra Ahora juguemos a desaparecer II através da imagem digital 

apresentou-se muito mais profunda e sensível, criando a possibilidade de articular 

artisticamente novas formas de uma realidade viva e de se reinventar com ela, em 
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uma relação virtual. Toda fruição se dá na harmonia formal do sentido com os 

sentimentos. Sua proposta não depende de referências extrínsecas. O que se 

manifesta, na fruição digital, é a capacidade única de lançar um olhar para o objeto 

partindo de uma tela que representa os comandos do usuário, sendo que estes 

comandos alteram a visibilidade do objeto artístico, sem que seja alterada a sua 

visualidade. Portanto, a obra de arte, independentemente da forma como ocorre sua 

contemplação (virtual ou presencial), é uma estrutura com grande poder de 

comunicação. A fruição digital ocorre nesta comunicação com a obra, que, ao ser 

mediada por uma plataforma tecnológica digital, estabelece uma relação discursiva 

nova, que não pode ser descartada nem tampouco ocorre nos mesmos moldes 

estabelecidos em uma contemplação presencial. Esse diálogo novo e potencialmente 

dialético entre arte e espectador, por meio de uma ferramenta como o Google Arts 

and Culture, é o que denomino de fruição digital. 

A fruição digital de uma obra de arte implica uma reflexão filosófica do momento 

da fruição, quando existe uma relação de autenticidade que subverte a sensoriedade 

para uma razão existencial única da obra, que só ocorre em sua vertente digital. Esta 

capacidade foi experimentada pelo grupo focal na galeria Garaicoa, onde a obra 

somente se manifestou como autêntica, capaz de representar seu valor de culto em 

sua materialização virtual. Este momento único, autêntico, que existe sem que haja 

uma reprodução técnica da obra original, mas que permite a percepção de um “aqui 

estar” virtuais reflete o conceito de aura digital. Discutir e conceituar aura digital são 

temas para perguntas mais aprofundadas. A latência teórica desta definição, como 

um olho d’água de um manancial, abastece e alimenta intelectualmente esta 

dissertação. Não poderia, portanto, deixar de ser aqui exposta. 

Como em um romance de final aberto, fecundo ao imaginário e acessível às 

mais diversas discussões, propomos encerrar estas reflexões, realizadas em um 

mestrado em Estudos Culturais abrindo-nos ao contraditório e ao anti-hegemônico. 

Apenas neste Programa de Pós-Graduação, poderíamos percorrer este caminho 

metodológico no qual lançamos um olhar multidisciplinar para abordar cultura, artes e 

tecnologia, em uma relação que busca a (re) significação das representações 

humanas. 

Como último ato, deixamos fixada uma imagem digital em sua concepção, mas 

sem manipulações ou alterações, que, ao final desta dissertação se torna dialética tal 

como os Estudos Culturais.  
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Figura 10 Garaicoa em foco  

 
Fonte: Acervo Pessoal (2017) 
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