UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DEDC – I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE – PPGEduC
EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E PROCESSOS TECNOLÓGICOS – Lp 4

OS MUSEUS VIRTUAIS CONTAM HISTÓRIAS:
AUTORIA E PROCESSOS CRIATIVOS NO CIBERESPAÇO

IVANA CAROLINA ALVES DA SILVA SOUZA

Salvador
2013

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DEDC – I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE – PPGEduC
EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E PROCESSOS TECNOLÓGICOS – Lp 4

OS MUSEUS VIRTUAIS CONTAM HISTÓRIAS:
AUTORIA E PROCESSOS CRIATIVOS NO CIBERESPAÇO

IVANA CAROLINA ALVES DA SILVA SOUZA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em
Educação e Contemporaneidade da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB), como pré-requisito para
obtenção do grau de Mestre.
Orientadora: Profª Pós Drª Lynn Alves

Salvador
2013

S719
Souza Ivana Carolina Alves da Silva
Os Museus Virtuais Contam Histórias: Autoria e Processos
Criativos no Ciberespaço/ Ivana Carolina Alves da Silva Souza,
Salvador, 2013.
163 f.:il

Orientadora: Profª Drª Lynn Alves

Dissertação (Mestrado) – Universidade do Estado da Bahia.
Faculdade de Educação. Programa de Pós Graduação
em Educação e Contemporaneidade.

1. Educação 2. Museu Virtual 3Cibermuseus

CDD 370

DEDICATÓRIA
Ao maior “contador de histórias” que a humanidade já conheceu – Jesus Cristo.
Minha fonte de força, fé e inspiração ao longo dessa caminhada.

AGRADECIMENTOS
E aprendi que se depende sempre
De tanta, muita, diferente gente
Toda pessoa sempre é as marcas
Das lições diárias de outras tantas pessoas.
E é tão bonito quando a gente entende
Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá
E é tão bonito quando a gente sente
Que nunca está sozinho por mais que pense estar
Gonzaguinha

Agradeço primeiramente a Deus, que tem me agraciado a cada dia com tantas conquistas
e desafios. Ao Mestre Jesus e aos amigos espirituais que iluminaram os meus passos
desde o princípio dessa trilha, me inspirando bons pensamentos, ideias e, sobretudo, me
ajudando a restabelecer as energias.
Um agradecimento especial à minha orientadora Lynn Alves. Uma verdadeira mãe, que
com sua simplicidade, alegria e paciência, me conduziu com maestria nessa desafiadora
experiência. Obrigada pelo incentivo sempre constante, por me acolher, confiar e,
principalmente, me encorajar a continuar seguindo os caminhos da educação.
Aos meus pais, Amélia e Isvan, pela luta e esforço contínuo para me garantir uma boa
formação humana e profissional; agradeço imensamente às orações e boas vibrações
emanadas. O mesmo digo à minha enorme família, sempre na torcida, ainda diante das
minhas constantes ausências ao longo desses dois anos.
Ao meu querido companheiro Eliezer, sempre presente nos momentos em que mais
precisei me incentivando a todo instante com sua paciência e carinho consoladores.
Aos companheiros do Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais (UNEB), que
acompanharam desde o início este trabalho. Um carinhoso agradecimento à Tatiana Paz,
Vanessa Rios, Glória Araújo, Lygia Fuentes, Isa Neves e Jailce Fernanda, pela escuta às
minhas angústias, pelos momentos de descontração e as valiosas ideias que emergiram de
nossas conversas.
Aos colegas do Grupo de Estudos em Cibermuseus (GREC / UFBA), em especial o prof.
José Cláudio Alves, que me acolheu no grupo com toda boa vontade. Obrigada pelas
contribuições e experiências enriquecedoras, que me mostraram diferentes horizontes
sobre a museologia e o patrimônio.
A todos os colegas da Turma de 2011.1 do PPGEduC com quem vivi momentos
singulares de descobertas e construção de conhecimento,
que contribuíram
expressivamente para o meu amadurecimento pessoal/profissional. Deixo um
agradecimento especial às (os) companheiras (os) de caminhada, Fabiana Nascimento,
Gustavo Érick, Fúlvia Aquino, Mariana Meireiles, Rúbia Lapa, Vilma Barreto e Walter
Garrido.

Aos professores Tânia Hetkowski, Arnaud Lima Jr e Antonio Dias, pela simplicidade e
ricas contribuições que me provocaram questionamentos decisivos para a elaboração
deste trabalho.
Às professoras da graduação Francisca de Paula Silva e Ariadna Bandeira que me
incentivaram desde o princípio a seguir a carreira acadêmica e a ingressar no mestrado.
Aos amigos Janaína Amorin, Vanessa Meneghetti, Débora Benvenutti, Paulo Henrique e
Randerson Almeida, sempre presentes, preocupados e interessados no sucesso desta
pesquisa.
Aos narradores e também “co-autores” desta pesquisa que trouxeram diferentes olhares
ao objeto de estudo em questão, além de ter me agraciado com uma experiência
desafiadora e rica para a minha formação enquanto pesquisadora e educadora.
À CAPES, pela bolsa auxílio concedida, que foi determinante para custear a minha
permanência no Mestrado e o consequente desenvolvimento deste trabalho.
Ao prof. Dr. José Cláudio Alves e prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza, por aceitarem
qualificar este trabalho, abrilhantando ainda mais a discussão aqui desenvolvida.

“Eu que nunca fui assim
Muito de ganhar
Junto as mãos ao meu redor
Faço o melhor que sou capaz
Só pra viver em paz”
Los Hermanos – O Vencedor

RESUMO
A entrada dos museus no mundo da Internet, além de tornar fluidas as ações
museológicas, ampliou sensivelmente o raio de atuação destes fenômenos sociais, agora
inseridos em uma nova dinâmica, que oportuniza a participação ativa do público e a
divulgação das histórias do sujeito do cotidiano. Centrando o olhar neste contexto
emergente, que a presente pesquisa traz como questionamento central a maneira com que
os sujeitos investigados interagem com o museu da gente e desenvolvem os conceitos de
autoria e criatividade ao retratar as suas histórias e experiências. Para isso, traçamos uma
metodologia com abordagem qualitativa e escolhemos como método condutor a pesquisa
participante. O locus investigativo compreendeu um curso de extensão teórico prático
onde dez participantes construíram colaborativamente o museu experimental, constituído
por suas histórias de vida, que foi nomeado de museu da gente. Nesse espaço analisamos
os processos de autoria e criatividade desenvolvidos pelos sujeitos em interação com o
referido museu. Os sentidos construídos pelos sujeitos, além de contribuir para
indagações acerca das fragilidades ainda apresentadas pelos museus virtuais, no que
tange a interatividade, a abertura autoral e criativa, nos revelaram importantes reflexões
acerca das cibernarrativas de vida e, sobretudo, suas conversas entre os museus virtuais e
a cena da educação tecnológica.
Palavras-chave: Museu virtual. Histórias. Autoria. Criatividade

ABSTRACT
The entrance to the museums in the Internet world, besides making fluid actions museum,
significantly expanded the radius of action of these social phenomena, now entered into a
new dynamic that favors the active participation of the public and dissemination of stories
of everyday average guy . Focusing look at this emerging context, the present research
has as central questioning the manner in which the subjects investigated interact with the
museum people and develop the concepts of authorship and creativity to portray their
stories and experiences. For this, we draw a qualitative approach and methodology
chosen as the research method driver participant. The locus investigative comprised a
theoretical practical extension course where ten participants collaboratively constructed
the experimental museum comprising their life stories, which was named the museum
people. In this space we analyze the processes of authorship and creativity developed by
subjects in interaction with the museum said. The meanings constructed by the subjects,
and contribute to further questions about the weaknesses presented by virtual museums,
with respect to interactivity, openness and creative copyright, we have revealed important
insights about ciberhistories life and especially his conversations among museums virtual
scene and technical education.
Keywords: Virtual Museum - Stories - Author - Creativity
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1. INTRODUÇÃO:
ASSIM COMEÇA A HISTÓRIA QUE EU VOU CONTAR

“Ainda bem que o que eu vou escrever já deve
estar na certa, de algum modo, escrito em mim
[...]”.
Clarice Lispector

O desejo que me motivou a criar e contar esta história tem sua origem na minha
trajetória formativa na graduação em turismo iniciada em 2006; um percurso que foi
marcado e envolvido por elementos inerentes à história, à cultura e às peculiaridades da
esfera social, que tanto despertaram em mim interesse e encantamento, convidando-me a
percorrer os diferentes movimentos do cotidiano.
Foi portanto, neste sentido, descobrindo os lugares por trás dos lugares e as
sutilezas a eles pertencentes, que iniciei os primeiros diálogos com a área da Educação,
ao encontrar nos patrimônios1 legitimados pelo cotidiano, ricas histórias e marcas que
revelavam pessoas, subjetividades, comunidades, contextos sócio-históricos e iniciativas,
geralmente invisíveis ao reconhecimento oficial, mas que exalavam uma significativa
força criativa e um conhecimento autêntico, capazes de engendrar processos formativos e
educativos tão ricos quanto aqueles desenvolvidos na escola.
Estas novas formas de conhecimento, geradas nos distintos espaços de
aprendizagem, antes camufladas pela lógica racional, adquiriram grandes proporções;
hoje tornando-se mais vivas aos olhos desconhecidos, especialmente, a partir do
momento em que foram acenadas a percorrer os caminhos do ciberespaço. Desta maneira,
as teias da web se viram seduzidas e dispostas a abrigar este movimento cultural,
educativo e inventivo, cedendo espaço para grupos e pessoas interessadas em expressarse e deixar registradas as suas ideias, produções e trajetórias; motivadas a criar, inventar,
dar um novo sentido ou, até mesmo, construir uma nova versão das narrativas antes
legitimadas pelos ditos privilegiados.

1

É o produto da capacidade humana de criar e refletir. É o processo de criação de cultura e transformação
da realidade, bem como, a produção social das pessoas, que envolve diversidade cultural. (HENRIQUES,
2000)
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Pude, assim, acompanhar estes novos arranjos de maneira mais crítica e,
sobretudo, ampliar o meu olhar acerca desta intrigante problemática, a partir da minha
imersão nas pesquisas científicas em Educação e Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), que foram amparadas pelas discussões, orientações e atividades
desenvolvidas no Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais, convívio iniciado ainda na
graduação em 2009, quando fui bolsista de iniciação científica. E, foi nesta convivência
de pesquisa, mobilizada por minha vontade de estabelecer pontes entre a minha formação
básica e os caminhos da Educação, que já vinham sinalizando vias de acesso mais claras
e condizentes aos meus projetos de vida, sobretudo profissionais; que vim descobrir no
ambiente museológico, um espaço de atuação viável e capaz de dialogar com ambas
vertentes do conhecimento, especialmente, as TIC.
Esta perspectiva se tornou mais direcionada, quando comecei a pesquisar a
relação dos museus com o ciberespaço, espaço cuja proposta já me seduzia nas
disciplinas de história e patrimônio. Vim descobrir, posteriormente, a gradativa adesão e
participação destas instituições, ainda entendidas como tradicionais, ao novo modo de
vida e pensar que vem florescendo na Internet. Mas, o ponto alto dos meus “achados” foi
perceber que os museus, agora também virtuais, começaram a legitimar este movimento
cultural e inventivo escondido no calor do nosso dia a dia; abrindo espaço para este
conhecimento ainda localizado à margem, privilegiando autores e artistas anônimos;
histórias e pessoas comuns; e se apropriando da lógica e dos movimentos instituintes em
constante ebulição na Rede Web.
Tais constatações, de imediato me conduziram ao Museu da Pessoa, um Museu
aberto de histórias de vida, cuja proposta é permitir que qualquer sujeito possa contar e
socializar na rede a sua narrativa; museu este que é considerado no mundo uma das
referências quando o assunto é Museus e Web. Foi desta “descoberta” que surgiu a
inquietação e o meu desejo de adentrar neste espaço, compreender a sua lógica e,
sobretudo, como ela poderia estar sintonizada ao campo educativo. O Museu da Pessoa
foi então o ponto de arremate para a construção do projeto desta dissertação. Ponto que
foi aos poucos sendo complementado, com outros pontos, meio-pontos e voltas. Entre
desmanches, recomeços e construções que deram forma ao trabalho que aqui apresento ao
caro leitor.
Assim, identificada a proposta do Museu da Pessoa, dentre outros museus virtuais
que esta pesquisa revela, que também dizem respeito à cultura da participação e a
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possibilidade de desenvolver processos autorais e criativos no ciberespaço, que
delineamos a proposta desta investigação, que buscou desvendar outros caminhos com
essa nova modalidade de museus, na tentativa de elucidar a relevância desses ambientes
virtuais, como meios capazes de estruturar processos educativos tecnológicos tendo em
vista as suas características.
Em uma pesquisa exploratória realizada no banco de teses da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES), realizei um levantamento das
áreas de conhecimento que também se apropriam dos museus virtuais. Em razão da
variedade de tipologias, geralmente utilizadas como sinônimas, além do termo museus
virtuais, também utilizamos na busca os termos: museu digital, museu online, e
hipermuseu, os quais apontaram resultados distintos.
O resultado final da pesquisa revelou um quantitativo de 30 dissertações
acadêmicas, 3 profissionalizantes e 10 teses, produzidas no período de 2009 à 2011, em
diferentes campos do conhecimento, como música, turismo, engenharia civil,
antropologia e astronomia, por exemplo. O que demonstra uma variedade peculiar e
distintas abordagens acerca deste objeto de estudo. No entanto, as áreas que mais se
sobressaíram em número de contribuições estão representadas no gráfico 1 a seguir:

Gráfico 1: Teses e dissertações sobre museus virtuais / área de conhecimento
Fonte: Elaboração própria

Observa-se que os campos da comunicação e ciência da informação ocupam
espaço de destaque em número de pesquisas, seguido da área de artes, engenharia e
educação. Para a nossa surpresa a museologia, que supostamente, seria a área mais
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interessada nesta temática apresentou contribuições em número inferior. Embora o campo
da educação já desponte com uma participação significativa, é importante ressaltar que
nenhuma das pesquisas identificadas nessa área utilizou a abordagem que trazemos neste
estudo, que diz respeito ao desenvolvimento de processos autorais, criativos e narrativas
de vida a partir destes espaços.
Nessa perspectiva, que consideramos a relevância do presente estudo, o qual
buscou apontar caminhos para a Educação através dos museus virtuais, traçando para isso
um percurso diferente dos já realizados por outros campos do saber como a Museologia,
Comunicação e Design, por exemplo. Também podemos considerar que esta investigação
contribuiu para tornar mais visíveis as potencialidades de uso desses espaços, que ainda
são desconhecidos ou pouco explorados pelos diferentes grupos sociais, especialmente, o
público que trabalha com Educação e TIC.
Dessa forma, consideramos a entrada desses artefatos na cena da educação um
fato importante por instigar a constituição de diálogos diferentes e evidenciar que os fatos
e experiências cotidianas reveladas pelos museus virtuais, também podem integrar as
discussões acadêmicas.
Neste sentido, a presente investigação centra o olhar sobre as formas de contar
histórias, emergentes no ciberespaço, que estão sendo apropriadas por alguns museus
virtuais; as quais vêm revestidas de possibilidades ao campo da educação, na medida em
que possibilitam aos sujeitos interagentes, o desenvolvimento de potências como a
autoria e a criatividade. Estas e outras categorias que emergiram na escrita desta
dissertação, como a cultura da participação, por exemplo, compuseram o percurso teórico
que realizamos, nos revelando a necessidade de vivenciar na prática como se desenvolve
a interação dos sujeitos com estes ambientes, além de incentivá-los a contar suas histórias
e experimentar sua autoria e criatividade. Nessa perspectiva que adotamos o seguinte
problema norteador:
De que maneira os sujeitos da pesquisa interagem com o Museu da Gente e
desenvolvem os conceitos de autoria e criatividade ao retratar suas histórias e
experiências?
Com inspiração na proposta do Museu da Pessoa, o “Museu da Gente” é um
museu virtual experimental, construído colaborativamente pelos sujeitos dessa pesquisa,
sendo portanto, constituído por suas histórias, registros textuais e imagéticos, além das
discussões tecidas em campo. É importante ressaltar que optar pela construção
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experimental de um museu virtual foi uma escolha decorrente do processo investigativo,
que nos levou a importantes questões, que inclusive, fomentaram a problemática da
pesquisa. Estas questões e as justificativas desta escolha foram esclarecidas e detalhadas
em outro capítulo dessa dissertação.
A fim de estruturar possibilidades ao problema central, sem o intuito de trazer
respostas plenas e absolutas, esboçamos como objetivo geral da pesquisa:
Analisar os processos de autoria e criatividade desenvolvidos pelos sujeitos
em interação com o Museu da Gente.
Embora o presente estudo envolva categorias e discussões que interessem aos
estudos autobiográficos e sugiram os métodos utilizados na pesquisa narrativa, optamos
pelo método de pesquisa participante, considerando que o problema norteador do estudo
traz como foco de intenção os museus virtuais, bem como os caminhos utilizados pelos
sujeitos em interação com estes ambientes, para retratar suas histórias e, construir os
conceitos de autoria e criatividade.
Além disso, uma de nossas propostas envolve a formação dos sujeitos, no sentido
de conhecerem as potencialidades dos museus virtuais e se apropriarem criticamente
destes ambientes, de modo a vislumbrar possibilidades ao universo educativo. Deste
modo, os estudos autobiográficos se apresentaram como suporte teórico em nossas
tessituras, sendo a pesquisa participante, o método condutor escolhido para a nossa
pesquisa de campo.
Este percurso metodológico, no entanto, se mostrou adverso da maioria das
pesquisas científicas que tomam os museus virtuais como objeto de estudo; as quais,
geralmente, se atêm ao sentido teórico. A este ponto, em especial, é válido ressaltar que o
confronto entre teoria e prática que tivemos a oportunidade de desenvolver nos capítulos
subsequentes, revelaram pontos intrigantes e fundamentais para se pensar possibilidades
outras ao museus virtuais, e também às suas conversas com a Educação.
Nesse sentido, abrimos um espaço de formação a partir de um curso de extensão
oferecido pelo Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia - Campus
I, que foi o nosso locus investigativo. Neste curso, os sujeitos participantes puderam
conhecer/interagir com os museus virtuais, além de construir colaborativamente o Museu
da Gente, onde os sujeitos puderam retratar e socializar suas experiências e histórias,
registradas nos diferentes âmbitos de suas vivências.
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Os participantes dessa pesquisa se inscreveram espontaneamente no curso, sendo
que a maioria inscrita foi de licenciandos do curso de Pedagogia da referida universidade.
O que se revelou como um fato significante, na medida em que o curso de extensão
proporcionou a estes sujeitos em fase de formação a oportunidade de construir outros
olhares acerca da relação entre os elementos da cultura tecnológica e a Educação, e, ainda
trazendo os museus como um espaço potencial para realizarem práticas pedagógicas.
Portanto, o Museu da Gente agregou as informações e os dados que serviram
como objeto de análise e produto autoral dessa investigação, que junto às observações e
entrevistas realizadas constituíram os dados que foram descritos e analisados nos
próximos capítulos que convido o caro leitor a apreciar.
Dessa maneira, a presente dissertação encontra-se dividida em 5 capítulos e 1
conclusão. No capítulo 2 – Tecendo a trama metodológica, detalhamos o percurso
metodológico traçado para o desenvolvimento da pesquisa.
No capítulo 3 - Uma arte que conta, cria e autoriza, apresentamos a trajetória
do ato de contar histórias, bem como os conceitos, as características, os novos formatos
que emergem com as TIC, além da relação da arte de contar histórias com as categorias
autoria e criatividade.
No capítulo seguinte – “Eu vejo um museu de grandes novidades”, buscamos
evidenciar as diferentes transformações sofridas pelos museus ao longo de sua trajetória
histórica, até a sua chegada no ciberespaço, enfatizando as novas afinidades e
distanciamentos destes espaços ao se apropriarem da nova lógica de contar histórias que
floresce na web.
Já no capítulo 5 – Linhas e Entrelinhas, analisamos os resultados obtidos na
pesquisa de campo, bem como as produções autorais e criativas dos sujeitos, além dos
sentidos construídos nesta experiência de contar suas vidas.
E, finalmente, a conclusão, intitulada – Alguns arremates, onde tecemos as
considerações finais deste trabalho.
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CAPÍTULO II
2. TECENDO A TRAMA METODOLÓGICA
“Toda ação principia mesmo é por uma
palavra pensada, dada ou guardada,
que vai rompendo o rumo”
Guimarães Rosa

A estrutura metodológica que elaboramos a fim de nortear o desenvolvimento
desta investigação é constituída por ações e pressupostos que buscaram trazer
possibilidades à problemática central do presente estudo, a qual põe em questionamento a
maneira como os sujeitos da pesquisa interagem com o museu da gente e desenvolvem os
conceitos de autoria e criatividade ao retratar suas histórias e experiências.
Nesse sentido, por se valer de uma abordagem qualitativa o percurso
metodológico que adotamos não buscou trazer respostas absolutas à problemática central,
tampouco consumir plenamente as suas possibilidades, já que a trilha metodológica
expressa aqui, não condiz a estruturas rigorosamente fechadas e inalteráveis. Pelo
contrário, buscamos dispor pontos em trama, passíveis de reflexão e reconstrução, que
assumiram variadas formas ao longo do processo investigativo, inclusive, graças à
intervenção e interlocução dos sujeitos pesquisados.
Portanto, apresentaremos a seguir, os métodos e pressupostos que utilizamos para
escrever esta “história”, bem como os elementos estruturantes que a constitui: os sujeitos
da pesquisa, o locus investigativo, a natureza das ações, e como tais ações foram
elaboradas e desenroladas.
A fim de potencializar o desenvolvimento da pesquisa, as ações propostas foram
em princípio planejadas em quatro etapas:
1) Elaboração do percurso teórico
2) Definição da abordagem e método de pesquisa
3) Coleta dos dados
4) Análise dos resultados obtidos

No alicerce teórico do estudo, caracterizamos quatro categorias norteadoras: 1)
histórias; 2) museus virtuais; 3) autoria e 4) criatividade que foram dissertadas ao longo
dos capítulos subsequentes.
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Além dessas categorias, outras foram emergindo a partir da escrita e também
através da experiência vivida em campo, onde pudemos observar como este movimento
se desenvolveu, quais as possíveis implicações no cenário da educação e, especialmente,
como os sujeitos participaram e colaboraram a partir dos museus virtuais. Neste sentido,
escolher ir a campo, além de nos permitir outro olhar acerca do arcabouço teórico
arquitetado,

se

mostrou

como

uma

atitude

necessária

e

fundamental

para

potencializarmos a questão norteadora dessa investigação. Confirmando a premissa de
que a teoria deve se manifestar como um cenário de abertura à retomadas, como nos diz
Macedo (2002).
Considerando essas características, bem como a problemática proposta, que
permeiam dados simbólicos e subjetividades, que são portanto, impossíveis de serem
mensurados e generalizados, o presente estudo foi conduzido à abordagem metodológica
qualitativa, que por ter um plano aberto e flexível focaliza a realidade de maneira
complexa e contextualizada (LUDKE; ANDRÉ, 1986).
Macedo (2002), ainda reitera que este tipo de abordagem está intimamente
relacionada com qualidade humana, uma vez que envolve elementos como o contexto
social e cultural, subjetividades, alteridades, ontologias, participação política, etc. A trilha
qualitativa se torna portanto, adequada à nossa proposta, que tem a intenção de revelar e
potencializar discussões sobre os Museus Virtuais, enquanto espaços que permitem os
diferentes sujeitos e coletivos a tecer e socializar suas histórias, de modo a incitar
processos de autoria e criação.
Outra característica dessa abordagem, que favorece o estudo em questão, é que na
aplicação de métodos qualitativos os desenhos investigativos são emergentes e em
cascata, uma vez que vão se elaborando à medida que a investigação avança. Os
questionamentos são contínuos e as reformulações constantes, em função da descoberta
de novos elementos e novas interpretações. Este tipo de abordagem flexibiliza os
procedimentos de investigação, permitindo uma adequação às múltiplas realidades que a
pesquisa descortina (PAIS, 2003). Sintonizando com esta perspectiva de construção e
reconstrução processual, Macedo (2002), nos alerta que se a ideia é seguir caminhos
prescritos não há mais necessidade de se fazer pesquisa, pois a pesquisa é acima de tudo
uma aventura pensada, implica conhecimento histórico e um imaginário em criação;
existe para provocar alterações, inacabamentos, movimentos.
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Além disso, o que confere significado especial a uma investigação qualitativa são
as relações entre os sujeitos, o locus investigativo e o pesquisador. Assim, os sentidos que
os sujeitos dão a variados fenômenos em suas vidas, suas percepções e reflexões
assumem papel central no estudo qualitativo, o que contribui para revelar outras
interfaces das dinâmicas vivenciadas pelos sujeitos. Buscamos então nos basear nesta
premissa para criar as condições favoráveis, a fim de que os narradores pudessem realizar
as suas produções e construir sentidos de maneira livre.
Em consonância com as especificidades da abordagem qualitativa e a proposta
desse estudo, escolhemos como caminho condutor, o método de pesquisa participante,
uma vez que inspira uma perspectiva crítica e uma ideia de intervenção social, dando
outro sentido à pesquisa acadêmica puramente analítica, além de permitir o
desenvolvimento de uma ação sobre a realidade, ao incitar nos sujeitos envolvidos –
inclusive o pesquisador – a auto-descoberta e a descoberta dos outros, através de um
processo coletivo de ressignificações (BRANDÃO, 2006).
Brandão (1981) (2006) caracteriza a pesquisa participante como um método
condizente a um repertório múltiplo de experiências de criação coletiva, que supõe o
rompimento da relação sujeito-objeto no interior de processos que engendram saberes e
conhecimentos e, aspiram transformações a partir destes. Logo, ainda que estejam com
situações e tarefas diferentes, pesquisadores e pesquisados são sujeitos de um mesmo
trabalho comum.
Tais características se apresentam em perfeita sintonia com os objetivos da
presente pesquisa, especialmente, em razão da abertura criativa e participativa que uma
pesquisa com estes atributos e pressupostos sugere, tornando-a mais flexível e interativa.
Além disto, é importante salientar o seu caráter interventivo, já que nossa proposta
também culminou em um espaço de formação dos sujeitos participantes, o que de certa
forma, traz contribuições à realidade dos participantes e da própria comunidade
universitária.
Dessa maneira, levando em conta esses pressupostos, que delineamos o locus
investigativo da presente investigação, o “palco” das ações de pesquisa e formação
desenvolvidas entre os narradores e pesquisador.
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2.1 O locus da pesquisa
O campo ou locus investigativo, como aqui consideramos, representa o espaço
onde a ação investigativa se desenvolve. É no locus da investigação que sujeito e
pesquisador vão interagir, realizar suas ações, trocar questionamentos e contribuições.
Deste modo, a presente pesquisa construiu como locus investigativo um espaço de
criação/formação, onde os sujeitos foram convidados a conhecer e interagir com os
museus virtuais e utilizar esses canais para retratar e socializar suas experiências e
histórias, registradas nos diferentes âmbitos de suas vivências.
As ações de formação foram desenvolvidas com o intuito de atingir os seguintes
objetivos:
Objetivo Geral:
Analisar os processos de autoria e criatividade desenvolvidos pelos sujeitos em
interação com o Museu da Gente
Objetivos Específicos:
-Identificar o nível de interação dos sujeitos com os museus virtuais.
-Verificar a concepção que os sujeitos tem acerca das possibilidades de autoria e
criatividade oferecidas por esses ambientes.
-Investigar os sentidos atribuídos pelos sujeitos à experiência de criar e contar
suas histórias.
Para isso, o locus investigativo foi o curso de extensão “Os Museus Virtuais
Contam Histórias: experimentando a autoria e a criatividade no ciberespaço”. Este
curso foi idealizado com o objetivo de permitir que os sujeitos interagissem com os
museus virtuais, e através destes ambientes criar suas narrativas de vida, trocar e
socializar experiências e ressignificar suas perspectivas em relação às possibilidades e
potencialidades dos museus virtuais.
Foram disponibilizadas 25 (vinte e cinco) vagas para o referido curso, que foi
oferecido pelo Departamento de Educação – DEDC/Campus I – UNEB, em parceria com
o Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais, ao qual sou vinculada. A carga horária
proposta foi de 40h, distribuídas em 10 encontros semanais, no período de 17/05/2012 à
26/07/2012, que foram ministrados por mim e coordenados pela orientadora desta
pesquisa a profª Dr. Lynn Alves.
Dessa maneira, as atividades do curso foram planejadas de modo a contemplar
aspectos teórico-práticos, visto que a nossa pretensão maior foi abrir um espaço de troca,
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interação e criação, através do qual os sujeitos pudessem experimentar e exprimir sua
autoria e criatividade.
Nessa perspectiva, tentando superar o formato de aula e o convívio entre
aluno/professor, busquei estabelecer uma relação de colaboração com os cursistas, o que
se revelou como uma surpresa bem vinda para os mesmos. Assim, dividimos os encontros
em blocos de apresentação de temáticas como: autoria, histórias, ciberespaço e
criatividade, que se alternaram com os momentos da prática de construção das narrativas
dos sujeitos e da participação nos fóruns e demais atividades propostas.
Os encontros foram realizados presencialmente no laboratório do Núcleo de
Educação e Tecnologias Inteligentes (NETI), localizado no Departamento de Educação
do Campus I – Uneb. E utilizamos como recursos a exposição participada; debates e
discussões em grupo; interação com as interfaces do ciberespaço, bem como os museus
virtuais, sites de redes sociais, blogs, vídeos, o Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA-Moodle) do curso e demais interfaces que potencializaram processos criativos e
autorais dos narradores participantes.

2.1.1 Os narradores

Os narradores que ajudaram a construir essa história foram sujeitos que se
inscreveram espontaneamente no curso de extensão referido acima, o qual teve uma
demanda significativa, chegando a atingir o total de 51 inscrições.
Observamos que a maioria dos inscritos no curso foi de estudantes de Pedagogia
da Uneb, tanto do Campus I, quanto de outros campi. Uma demanda que sinaliza o
interesse dos estudantes desse campo de atuação por temáticas que envolvem a Educação
e as TIC. Por outro lado, a gratuidade do curso, aliado à obrigatoriedade de cumprimento
de 200h de Atividade Curricular Complementar (ACC) que os licenciandos de Pedagogia
são exigidos, pode também ter favorecido esta demanda de inscrições.
Assim, compreendemos os sujeitos participantes do curso também como
narradores dessa história, uma vez que suas contribuições e interações na vivência da
investigação, na qual me autorizei como pesquisadora e, sobretudo, aprendiz,
contribuíram significativamente para a tessitura das tramas dessa narrativa, que aqui
apresentamos. Esta troca de mão dupla e construção conjunta com estes sujeitos foram
fundamentais para expandirmos os horizontes acerca da temática estudada, nos
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permitindo a ressignificar as teorias estudadas e compreender a relação entre a Educação
e os Museus Virtuais sobre outro prisma.
Deste modo, buscamos explanar a seguir, a natureza das ações executadas no
curso de extensão, no sentido de situar o leitor sobre a maneira como as intervenções
foram desenvolvidas, as estratégias utilizadas durante os encontros e os instrumentos e
mecanismos utilizados para convidar os sujeitos a ressignificarem os conceitos estudados
e a criação de suas narrativas.

2.2 Delineando a ação

A ideia central que norteou as atividades do curso foi a construção colaborativa de
um museu virtual experimental, que foi se delineando a cada encontro, a partir das
interações e construções narrativas dos sujeitos da pesquisa e do pesquisador. Deste
modo, as atividades desenvolvidas, bem como os fóruns de discussão sobre os conteúdos
do curso e demais conteúdos pesquisados pelos sujeitos, que envolviam a temática dessa
dissertação, foram compondo o espaço do museu experimental – Museu da Gente2; neste
sentido, foram incluídos vídeos, imagens, charges, depoimentos dos sujeitos, links de
sites, museus e redes sociais.
Em virtude da inexistência de recursos técnicos e financeiros, que nos
impossibilitaram criar um site com uma interface mais elaborada; optamos pela utilização
de uma plataforma de blog, que é gratuita, e embora com suas limitações, se
compararmos a um site, também permite a disseminação de informações na rede web,
além de ter um diferencial significativo que é oferecer o livre acesso e experimentação à
qualquer sujeito. As plataformas de blogs, geralmente oferecem interfaces bem intuitivas
e de fácil compreensão, o que foi um requisito importante e necessário, levando em
consideração que a nossa proposta visava a participação de todos os sujeitos envolvidos.
A fim de facilitar ainda mais a nossa interação e, especialmente, daqueles que
porventura tivessem algum tipo de resistência ou dificuldade de interagir com esse tipo de
interface, escolhemos a plataforma do blogspot, também conhecida como blogger,
considerada hoje uma das mais populares e de mais fácil manuseio, uma vez que oferece
uma interface bastante simples e clara aos usuários. É nesta plataforma, portanto, onde
está hospedado o nosso museu experimental, nomeado de “Museu da gente”.
2

Disponível em: http://www.museudagente.blogspot.com
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O Museu da Gente (MG) foi assumindo diferentes feições ao longo da pesquisa,
tanto em termos de conteúdo, quanto em termos de interface, graças às ideias e sugestões
dos sujeitos pesquisados, que foram concretizadas também com o apoio de um
profissional de Designer.

Fig.1: Home da 1ª versão do Museu da Gente
Fonte: http://museudagente.blogspot.com.br/
Acesso em: 24 mai. 2012

Fig.2: Home da 2ª Versão do Museu da Gente
Fonte: http://museudagente.blogspot.com.br/
Acesso em: 05 jun. 2012

Fig.3: Versão final do MuseudaGente
Fonte: http://museudagente.blogspot.com.br/
Acesso em: 07 Jul. 2012

De maneira paralela ao Museu da Gente, os sujeitos também foram convidados a
criar seu próprio blog, como uma espécie de museu pessoal. Cada blog foi linkado ao
Museu da Gente, de maneira a compor a galeria do referido museu. Assim, além de
também autores do Museu da Gente, os sujeitos tiveram a oportunidade de criar e postar
em seus blogs pessoais suas narrativas de maneira livre.
Outro espaço de interação e realização das atividades foi o Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA). Abrimos uma sala, onde os sujeitos puderam interagir em alguns
fóruns de discussão e opiniões sobre a estética do Museu da Gente e fóruns de notícias.
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Fig.4: Sala virtual do curso
Fonte: http://www.ava.uneb.br/course/view.php?id=267
Acesso em: 01 jun. 2012

Nesse sentido, o Museu da Gente, os fóruns de discussão realizados na sala virtual
e os blogs pessoais dos sujeitos, além de espaços da investigação também funcionaram
como instrumentos de coleta de dados dessa pesquisa, assim como o questionário de
perfil e a entrevista semiestruturada que detalharemos adiante.
Essa diversidade de métodos e técnicas que uma pesquisa qualitativa sugere,
revela a possibilidade de o processo investigativo ser realizado mediante diferentes
perspectivas e pontos de reflexão subjetivos, que dizem respeito a todos os sujeitos
envolvidos, o que evidencia a relação de imbricamento entre sujeito e objeto (FLICK,
2009). Dessa forma, os instrumentos de pesquisa acima referidos, foram definidos com os
seguintes objetivos:

a) Questionário de perfil:
O questionário2 foi elaborado com perguntas objetivas e subjetivas, através do
aplicativo do Google Docs, ficou disponível online no Museu da Gente. O objetivo deste
instrumento foi identificar de maneira exploratória o nível de interação dos sujeitos com o
ciberespaço; bem como suas experiências com os museus virtuais e a criação de
narrativas através das interfaces da Web.
2

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGxXenNtRWdRQlQzMVV3X0VNRFg0U3c6MA
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b) Entrevista semiestruturada:
A entrevista, “rico e pertinente recurso metodológico na apreensão de sentidos e
significados e na compreensão das realidades humanas” (MACEDO, 2002, p. 165), foi
um dos instrumentos que utilizamos aqui na versão semiestruturada, a fim de
compreender os sentidos atribuídos pelos sujeitos à experiência de participar do curso; de
contar suas histórias, interagir e autorizar-se no ciberespaço. É importante ressaltar que os
sentidos aqui estão relacionados a maneira como os sujeitos assimilam e se apropriam de
determinada significação e o que ela se torna para estes sujeitos (VYGOTSKY, 2005).
São os sentidos que mobilizam os sujeitos a construir e ressignificar o seu ser e gerar
outras formas de ação; movimento que é construído na vida, mediante a inserção dos
sujeitos em suas realidades.

c) Fóruns de discussão:
Os fóruns disponíveis inicialmente no MuseudaGente e, posteriormente, na sala
virtual do curso, se constituíram em espaços de debate e questionamentos dos sujeitos,
acerca dos temas discutidos no curso, bem como a autoria, a criatividade, histórias,
narrativas de vida, cibernarrativas, dentre outros temas que emergiram.

d) Postagens nos blogs e no Museu da Gente
Os blogs e o Museu da Gente se constituíram no espaço autobiográfico da
pesquisa, nos quais os participantes ficaram livres para postar seus textos individuais,
relatar suas histórias, experiências e casos específicos à seu gosto ou a partir do eixo
norteador proposto no encontro do dia.
As postagens revelaram diferentes perfis, que indicavam reflexões subjetivas,
angústias e dramas do cotidiano, posturas políticas, interesses e gostos variados, dentre
outros elementos que foram analisados com o amparo da observação participante que
desenvolvi durante os encontros. Através da observação foi possível identificar desejos,
posicionamentos, atitudes e, principalmente, tornar o contato pessoal entre pesquisador e
sujeito mais estreito.

A observação direta permite também que o observador chegue mais perto da
“perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo nas abordagens qualitativas. Na
medida em que o observador acompanha in loco as experiências diárias dos
sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que
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eles atribuem à realidade que os cerca e às próprias ações

(ANDRÉ;

LUCKE, 1986, p.26).
Por isso, este instrumento foi de relevante importância para a compreensão e
descrição das situações. As observações foram realizadas em todos os momentos do
curso, buscando inclusive, avaliar o nível de interesse e participação dos sujeitos, as
ideias expressas durante os debates e nas suas construções narrativas.
No caso dessa investigação, a análise do conteúdo surgiu como uma técnica
adequada para analisarmos os sentidos que emergiram nas produções dos sujeitos,
sobretudo, as produções dos fóruns e as respostas dos questionários. De acordo com
Bardin (2002), esta técnica de investigação envolve um conjunto de técnicas de análise
das comunicações e utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens. A análise de conteúdo permite o desvendamento de diferentes
tipos de discurso, utilizando para isso elementos como a sistematização de dados em
frequência, por exemplo. Esta autora define três etapas necessárias para aplicação deste
tipo de técnica, as quais nortearam a nossa pesquisa.
a) Descrição ou preparação de material
b) Inferência ou dedução
c) Interpretação
Nessa perspectiva, a descrição diz respeito à construção do referencial teórico e
planejamento das ações do curso de extensão, bem como a metodologia, a escolha dos
instrumentos de coleta de dados e a natureza das mídias utilizadas e construídas nos
encontros. Na etapa da inferência que tem como suporte as observações, buscamos
identificar os discursos e a prática dos sujeitos para construir suas narrativas, que tipo de
linguagem utilizaram, o uso da criatividade e apropriação do conteúdo. Já na fase da
interpretação, a análise de conteúdo, como define Bardin (2002), recomenda o
desmembramento do texto em unidades, ou seja, agrupar os diferentes núcleos de sentido
implícitos no conteúdo em classes ou categorias de análise.
Para isso, elaboramos 2 matrizes de análise com as percepções dos sujeitos ao
longo da trajetória do curso, extraindo, agrupando e analisando elementos sintonizados ao
problema desta pesquisa. Optamos por este quantitativo de matrizes, em razão da
natureza e a frequência «das informações, prezando aquelas que nos possibilitaram a
realização do agrupamento e da inferência, o que não foi possível ser feito com todos os
dados coletados, uma vez que priorizamos a coerência com os propósitos da investigação.
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Depois de apresentada essa estrutura metodológica, detalharemos adiante o
percurso teórico desenvolvido, bem como a apropriação das categorias teóricas:
Histórias; autoria; criatividade e museus virtuais, que posteriormente serão confrontadas
no capítulo de análise.
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CAPÍTULO III
3. UMA ARTE QUE CONTA, CRIA E AUTORIZA

3.1 Quando começa o contar
Tudo tem começo e meio.
O fim só existe para quem
não percebe o recomeço.

Luiz Gasparetto

3

O ato de contar histórias é condição elementar da experiência do homem e
constitui o grupo das mais antigas atividades humanas. Contamos histórias na tentativa de
buscarmos um sentido para a vida, de desvendarmos nossas origens e possíveis futuros.
Nesse sentido, as narrativas4 foram disseminadas em diferentes sociedades e culturas, seja
com o intuito de preservar costumes e crenças; como forma de lazer; diversão e
educação; ou simplesmente, para perpetuar valores religiosos ou morais, por exemplo.
Barthes (1973) já dizia que nunca houve lugar ou povo algum sem narrativa, pois a
narrativa começa com a própria história da humanidade, por isto, se faz presente em
todos os tempos, em todos os lugares, sociedades, classes e grupos humanos.
Desde a sua entrada na linguagem, o homem buscou ilustrar e propagar as suas
experiências na história, representando suas conquistas, sua visão mágica da realidade,
suas descobertas e invenções, temores, feitos individuais e coletivos, através de registros
que atravessaram o tempo a partir de variados códigos. Começando pela arte primitiva
das pinturas rupestres, se expandindo com as narrativas orais, a escrita cuneiforme e os
hieróglifos que precederam a forma escrita que hoje utilizamos e culminando, com os
formatos narrativos que estão sendo criados desde o advento das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC), especialmente a Internet. Essa variedade de formas de
contar histórias ilustra o que Leão (2004, p. 164-165) concebe como “uma arte repleta de
sutilezas, que compartilha as características das tecnologias empregadas, bem como o
espírito da época”. Dessa maneira, além dos diferentes formatos narrativos, essa arte
milenar, foi adquirindo também diferentes sentidos, concepções e funções que variaram
de acordo com o tempo, a tecnologia e o grupo social praticante.
3

Disponível em: http://pensador.uol.com.br/frase/MTA3NDAz/. Acesso em: 19.mai.2012
Os termos histórias e narrativas serão empregados ao longo do texto como sinônimos. Esta escolha será
esclarecida no sub capítulo 1.2.
4
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A oralidade primária5, por exemplo, foi uma das mais notáveis formas narrativas
que existiu entre as sociedades. Anterior à escrita, a oralidade primária teve como função
básica, além da livre comunicação cotidiana, a gestão da memória social, uma vez que se
sustentava sobre as lembranças dos sujeitos. A propósito, nas sociedades orais primárias,
as recordações eram tão veneradas que a inteligência foi por muitas vezes identificada
com a memória, sobretudo, a auditiva. Predominância que nos é mostrada por Lèvy
(2000, p.47):
A escrita suméria, ainda muito próxima de suas origens orais, denota a
sabedoria representando uma cabeça com grandes orelhas. Na mitologia
grega, Mnemosine (Memória) tinha um lugar bastante privilegiado na
genealogia dos deuses. [...] Nas épocas que antecediam a escrita, era mais
comum pessoas inspiradas ouvirem vozes (Joana d'Arc era analfabeta) do
que terem visões, já que o oral era um canal habitual da informação.
Bardos, aedos e griots aprendiam seu ofício escutando os mais velhos [...]

(grifo do autor).

A representação oral traçou desse modo, os episódios dos mitos, das lendas,
das canções e alegorias, dos contos e ditos populares, que assumiam presença cativa ao
redor das fogueiras, nas reuniões de famílias, nas celebrações, no teatro, dentre outros
ambientes e ocasiões. Em meio a essas narrativas, aquela que preponderou em distintas
sociedades foi o mito, que segundo Borges (1993) é a primeira forma de explicação do
mundo e revelava a nossa origem através das batalhas e disputas entre divindades, ou
através de explicações mágicas e religiosas da realidade, numa perspectiva supersticiosa e
imaginária, que norteou as narrativas posteriores a essa forma de contar.
Lèvy (2000) também acrescenta que o mito codifica algumas das
representações que parecem essenciais aos membros de uma sociedade, estreitando
laços com “problemas da vida”, envolvendo diretamente o sujeito, além de serem
fortemente carregadas de emoção.
Já os contos, ao expandir os objetivos dos mitos, nos revelam o aspecto
conselheiro da narrativa oral. De acordo com Benjamin (1994 p.49), “quando era
difícil obter um conselho, era o conto que o sabia dar, e quando esse conselho era
premente, era no conto que estava a ajuda mais próxima”. Assim, o referido autor
evidencia outra dimensão da narrativa, que diz respeito ao seu caráter utilitário, que
consistia em ensinamentos morais, instruções práticas ou normas de vida. Nesta
5

Pierre Lèvy (2000) expõe a oralidade em duas categorias: a oralidade primária remete ao papel da palavra
antes da adoção da escrita, e a oralidade secundária que seria como um complemento da escrita que
conhecemos hoje.
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perspectiva, o narrador assume o papel respeitado de conselheiro, cujos
ensinamentos eram fundamentados nas suas experiências vividas.
Desse modo, a experiência comunicada se tornou uma marca da tradição oral,
passada e ressignificada entre as gerações. No entanto, nessa modalidade narrativa
os narradores não desfrutavam de outras formas de registros que tornassem as
narrativas perenes, senão o recurso da memória. Para Lèvy (2000, p.3) “O tempo da
oralidade primária é também o devir, um devir sem marcas nem vestígios [...] nestas
culturas, qualquer proposição que não fosse periodicamente retomada e repetida
em voz alta estaria condenada a desaparecer”. Por isto, os membros das sociedades
orais desenvolveram diferentes estratégias para fazer perdurar as histórias,
explorando ao máximo, elementos como a dramatização, as músicas, as rimas, os
ritmos dos poemas e dos cantos, as danças e os rituais, afinal, as representações que
têm mais chances de sobreviver em um ambiente composto quase que unicamente
por memórias humanas são aquelas que estão codificadas em narrativas dramáticas.
Interessante observar, entretanto, que a cultura oral sobreviveu mesmo com
o advento da escrita, embora não tenha conseguido manter-se no mesmo patamar
que se encontrava nos tempos primários. Sua posição foi logo alcançada pelo
formato escrito, que surgiu junto com as culturas agrícolas da Antiguidade. O modo
de produção agrícola instaurou uma nova forma de vida, caracterizada pela
dependência da relação entre o tempo e o espaço, que depressa foi reproduzida e
absorvida na escrita, sobretudo por motivos que beiravam a política, a economia e o
poder.
Os senhores dos primeiros Estados inscreviam sua nova potência sobre o
solo, erigindo os muros das cidades e dos templos. Esta fixação no espaço é
uma garantia de durabilidade, anuncia o fim de um certo devir sem
marcas, o declínio do tempo nômade. Reduplicando a inscrição urbana, a
escrita pereniza sobre o granito dos santuários ou o mármore das estelas
as palavras dos padres e dos reis, suas leis, as narrativas de seus grandes
feitos, as façanhas de seus deuses. A pedra fala sempre, inalterável,
repetindo incansavelmente a lei ou narrativa, retomando textualmente as
palavras inscritas, como se o rei ou o padre estivessem lá em pessoa e para
sempre [...] (LÈVY, 2000, p.54).

Diferentemente da oralidade com seu caráter de incessante devir, sujeita às
modificações do tempo, às omissões e reinvenções do narrador, a escrita em sua
origem é literal e perene, não sofre deformações. A partir do momento em que as
histórias já não estavam rendidas unicamente à memória, as representações narrativas
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utilizadas pelas sociedades orais cederam espaço ao caráter sistemático, permanente e
armazenador da escrita. Assim, a interpretação dos acontecimentos foi se distanciando
das alegorias, da imaginação, da dramatização, do mito e suas formas derivadas - a
novela, o conto, a crônica, a fábula, etc -. Os heróis divinos então se personificam.
Á medida que passamos da ideografia ao alfabeto e da caligrafia à
impressão, o tempo torna-se cada vez mais linear, histórico. A ordem
seqüencial dos signos aparece sobre a página ou monumento. A
acumulação e o aumento potencialmente infinito do corpus transmissível
distendem o círculo da oralidade até quebrá-lo. Calendários, datas, anais,
arquivos, ao instaurarem referências fixas, permitem o nascimento da
historia se não como disciplina, ao menos como gênero literário [...] A
história é [portanto] um efeito da escrita. (LÉVY, 2000, p.57, grifo do

autor).
Como Debord (1997, p.87) já afirmava: “a história sempre existiu, mas nem
sempre sobre forma histórica”. Esta “forma histórica”, ou melhor esclarecendo, essa
forma escrita, diz respeito à história que estudamos na escola. A disciplina, das datas a
serem decoradas, dos fatos heróicos, das revoluções e transições de governos, que muitas
vezes nos negou a condição de autores e personagens da história. Esse novo formato
anunciado pela escrita entra em cena a partir da concepção de Heródoto6.
Quando partimos da etimologia da palavra história inicialmente cunhada pelo
referido historiador, observamos que o termo deriva do grego antigo historie, decorrente
da raiz que indica (ver e procurar), daí se dizer que o grego histor significa testemunha aquele que vê (LE GOFF, 1992), ou investigação e informação (BORGES, 1993).
Em decorrência dessa nova roupagem que revestiu a história, as narrativas
originais foram se dissipando e as histórias antes míticas baseadas no tempo circular, na
despretensão de imaginar fatos e na representação de experiências do cotidiano,
assumiram um caráter cronológico, unificado, apoiado no texto escrito e nos fatos,
ficando cada vez mais próximo do status científico.
[...] o eterno retorno da oralidade foi substituído pelas longas perspectivas da
historia. A teoria, a lógica e as sutilezas da interpretação dos textos foram
acrescentadas às narrativas míticas [...] a civilização da escrita acrescenta
novas interpretações aos textos, empurrando diante de si uma massa de escritos
cada vez mais imponente (LÈVY, 2000, p.53-54).

6

Heródoto foi um historiador grego, o primeiro a conceber a história como um problema filosófico, por isto,
é considerado o pai da história.
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O autor ainda reitera que essa nova configuração, contudo, afasta o sujeito da sua
comunidade, rescindindo um contrato antes estabelecido pela cultura oral. O saber deixa
de ser apenas aquilo que me é útil no dia-a-dia, o que me nutre e me constitui
enquanto ser humano membro de uma comunidade e passa a ser uma entidade
alheia, imparcial.
Na escrita, a linguagem atinge sua plena realidade independente de mediação
entre as consciências [...] Com a escrita aparece uma consciência que já não é
sustentada e transmitida na relação imediata dos vivos: uma memória
impessoal, que é a da administração da sociedade. “os escritos são os
pensamentos do Estado; os arquivos, sua memória”. (DEBORD, 1997, p.

91)
Nessa perspectiva, a exigência da verdade e do método científico que
cercaram a história – agora unificada - provocou como diz Lévy (2000, p.58) uma
“necrose parcial da memória social”. Nessa sintonia, Lopes (2004, p.240) nos afirma
que “a história é escolha. A escolha em deixar isto ou aquilo de fora; poderá privar este
ou aquele da possibilidade de simbolizar o seu lugar, de situar-se numa complexa rede de
forças e de analisar suas relações. É para isso que serve entrar na engrenagem.” Esta idéia
de manipulação e a sistematização engrenada tal como sugere os apelos da ciência
racionalista é que irão evidenciar nos historiadores a preocupação em “[...] demarcar o
campo científico histórico, buscando métodos, técnicas e outros procedimentos que visam
atingir o conhecimento histórico - uma forma de cientifizar a história” (BORGES, 1993,
p.8) “[...] e “domesticar o tempo natural” (LE GOFF, 1993, p.13).
A história sob esses moldes assume uma posição que se propõe a manipular o
passado do homem, de um povo, de uma nação, em favor de determinados interesses. E
essa disposição assume maior destaque na transição entre o regime absolutista e o
burguês. Igualmente, Bosi (2003) nos revela que quando a burguesia emergente passa a
concentrar seu poder nos centros urbanos, a história dessas cidades torna-se política e
compacta, e vai registrar o poder das grandes famílias, dos reinos e da guerra entre os
estados. Nesta sintonia, Borges (1993, p.44) afirma que:
[...] a história que fica escrita é sempre marcada pela visão, pelos desejos, pelos
interesses da classe dominante que [...] tenta sempre, por mecanismos muito
complexos, impor aos outros grupos seu modo de ver a realidade, o que vai
reforçar os seus interesses, pois lhe permite manter sua situação de privilégio.
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Entretanto, Debord (1997, p.99), sinaliza outra face que mascara esse movimento
elitista, a qual foi expandindo gradativamente o abismo aberto por este modelo de se
fazer história.
[...] A história que até então aparecera como o movimento apenas dos
indivíduos da classe dominante, escrita portanto como história factual, é agora
compreendida como o movimento geral, e nesse movimento severo os
indivíduos são sacrificados.

Nessa perspectiva, sacrificam-se as elites, que passam a ser concebidas sob um
ponto de vista superficial e totalizador, mas é importante notarmos que se sacrificam
duplamente as camadas populares. Assim, este movimento vem repelir, além das
narrativas originais, os depoimentos orais das pessoas comuns e as demais formas de
expressão e representação da história que não fossem legitimadas pelo método e pelo
estado, ou seja, que não se baseassem em fatos cronológicos e comprovadamente
verídicos. Contudo, Bosi (2003, p.15) alerta que dentro dessa história cronológica
inventada pela elite, existem outras histórias, que aparecem com mais clareza nas
biografias, nas paisagens, nas pessoas, no espaço, dentre outras instâncias “onde os
valores se adensam e se apresentam como o avesso oculto da história políticohegemônica”.
Essas “outras histórias” que se tornam atraentes a presente pesquisa, as quais,
embora não estejam adequadas aos padrões científicos impostos pela racionalidade
moderna; também se constituem como conhecimento legítimo, enraizado no cotidiano e
na vida. E muito dizem a respeito de episódios que a história puramente científica
dificilmente conseguirá desvendar. Afinal, esses episódios camuflados outrora, reavivam
histórias antes negadas, de pessoas comuns, que não experimentaram a fama dos
vencedores e nem se tornaram personagens históricos factuais, mas que contribuíram
expressivamente para edificar a realidade. Falo de velhos, negros, mulheres, operários,
trabalhadores manuais, professores, estudantes, dentre outros personagens que constituem
as camadas da população afastadas da história ensinada na escola, mas que passam a
tomar a palavra (BOSI, 2003).
Fundamentando essa perspectiva, a referida autora, também desvenda que nos
anos 1970 as grandes teorias da história como a teoria evolucionista, a hegeliana-marxista
entram em colapso, assim como o sentido da história política. Esta crise, portanto, que
abre espaço para “o oceano de pequenas ´estórias` tomar seu lugar, a ponto de se mostrar
lado a lado com o tecido histórico que sustenta os fatos, pois, a história que se apoia
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unicamente em documentos oficiais, não pode dar conta das paixões individuais que se
escondem atrás dos episódios.” (BOSI, 2003, p.15).
O movimento caracterizado por essa autora está sintonizado com o percurso
proporcionado pela Nova História, que segundo Burke (2011) corresponde a escrita da
história contra o paradigma tradicional. Nesta vertente, a história deixa de se interessar
essencialmente à política, uma vez que passa a considerar que toda e qualquer atividade
humana possui uma história. Desta maneira, a Nova História vai servir-se de todas as
descobertas que estão sendo feitas sobre a humanidade, que antes sob os padrões
tradicionais, eram consideradas inadequadas para servir como objeto de estudo histórico.
A idéia que se descortina então põe novamente em evidência a arte do contar livre
e despretensioso que marcou as sociedades primárias. Portanto, observaremos a seguir,
um movimento de atualização dos formatos anteriores à escrita e da própria escrita, que
deu espaço à diferentes concepções e distinções que começaram a permear a ideia de
narrativa, na medida em que há o resgate dos elementos originais e a adição de
ingredientes novos. Agora, não apenas o contador de histórias, os cronistas, os anciões
das pequenas aldeias ou o próprio historiador cientista serão os únicos legitimados a
desenvolver essa arte. Hoje em dia somos nós os contadores e personagens que entram
em cena, e nos tornamos tão significantes e criativos quanto os nossos ancestrais,
capazes, portanto, de modificar percursos e trazer novas facetas das histórias, salientando
assim um eterno recomeçar natural desta arte de contar.

3.2 Eu conto, ele conta, nós criamos histórias

Pra se contar uma história, há-de se vestir de história.
Pra se vestir de história, há-de se despir da própria pele,
se tatuar de gestos largos e comedidos, se impregnar de sons e cheiros
[...]
Pra se contar uma história, há-de se inventar palavras, há-de se
despertar choro, há-de se acender risos sem se dar por isso [...]
Pra se contar uma história, há-de se cantar cada palavra com gosto de
palavra nova e cada palavra nova o som dos sinos trazer consigo a
ecoar desde o sempre, até ao infinito, fundindo silêncio e grito de toda
memória[...]
Batista Filho

7

7

Disponível em: http://becremarcelinomesquita.blogspot.com.br/2011/03/para-se-contar-uma-historia.html.
Acesso em: 15 jan. 2012.
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Com a expansão do conhecimento histórico, logo houve a necessidade de
distinguir a história científica, daquela contada tradicionalmente. Na tentativa de
demarcar uma diferença de natureza entre ambas, tornaram-se convencionados os termos
‘história’ e ‘estórias’. A primeira, com sua sobriedade racional, e as “demais” com o seu
compromisso com os fatos imaginários e considerados inverídicos. Atualmente, essa
distinção já entrou em desuso, inclusive, depois da última reforma ortográfica (2009), que
recomenda apenas o uso da palavra história, tanto para aquela de caráter científico quanto
a dita fictícia. Contudo, a palavra estória ainda permanece, especialmente, por uma
questão de regionalismo, que a direciona para os contos populares e folclóricos, além das
narrativas orais. Esta segregação, embora já venha perdendo força, também é preservada
por historiadores que seguem uma linha mais conservadora, baseada nos conceitos
racionalistas da história.
Entretanto, embora reconheçamos que ainda exista essa cisão no contexto de
alguns grupos, utilizaremos aqui o termo história em ambos os sentidos, por considerar
que as fronteiras entre essas perspectivas estão cada vez mais fluidas. Rodrigues (2011,
p.1) reforça este posicionamento, demonstrando o tênue limiar que existe entre o real e o
fictício: “a verdade é que a fronteira entre história real (história) e história inventada
(estória) me parece fluida demais para tornar funcional a adoção de dois vocábulos. Todo
mundo sabe – ou deveria saber – que a história, bem espremida, é cheia de ‘estórias’”.
Do mesmo modo, as ‘estórias’ também estão permeadas de realidade. Chiara
(2001, p.19) nos esclarece que “embora como ‘simulacros de situações’, o discurso
ficcional mantém um comércio de sentido com o mundo real”. Desta forma, a ficção não
é uma mentira, afinal, o imaginário também faz parte da realidade e do ato narrativo que
são próprios da condição humana. Assim, tomando como exemplo, ficcioanalizar uma
narrativa de si seria o mesmo que reinventar-se, e isso condiz à autopoiética8 da
narrativa. (ARFUCH, 2010). Por isso, não se trata de negar uma narrativa sob a “falsa”
acusação de que correspondem a inverdades, afinal, não estamos mentindo no ato de
contar, estamos nos recriando a partir de sobras de memória e desejos que são
apropriados e ressignificados.
Afirmativas que caminham nesse sentido nos solicitam a esclarecer os pontos de
aproximação existentes entre esses termos emblemáticos, os quais, como observamos na
8

Poiesis é um termo grego que significa produção. Autopoiese quer dizer autoprodução. Este termo foi
cunhado por Maturana (1980) que o traduz como "centro da dinâmica constitutiva dos seres vivos"
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seção anterior, dividem opiniões e concepções. No entanto, nessa pesquisa, defendemos
que narrar é contar uma história, seja ela considerada real ou fictícia, considerando a
fronteira tênue que existe entre estas modalidades. Desse modo, os termos história e
narrativa serão comumente empregados como, estâncias sinônimas, correlatas e
relacionadas não ao “texto” em si, mas às representações, experiências e interpretações de
cada sujeito. Por isto, compartilho da concepção de autores como Herman (2009), Murray
(2003), Ryan (2006), dentre outros, que não restringem a narrativa à idéia de ficção,
gênero literário ou a tradição oral, por exemplo, mas a compreende como um signo
portador de discurso e significado, capaz de possuir diferentes manifestações semióticas ato verbal de contar histórias; através de gestos e diálogos realizados por atores; através
de imagens; textos escritos; dentre outros. As narrativas são, portanto, as imagens e
roteiros mentais que produzimos a partir de determinado texto, escrito, falado, imagético,
áudio-visual, etc.
Portanto, torna-se desnecessário para esta investigação adentrar em especificações
profundas em torno das terminologias narrativas e histórias, que possivelmente
interessem aos campos da narratologia, da linguística ou da literatura, visto que o objetivo
maior do presente trabalho é compreendê-las em sentido amplo, sem penetrar em
questões como a sua estética ou estrutura semiótica, por exemplo, mas concebê-las como
um ato de interpretação da realidade, enraizado nas percepções, nas experiências e
sentimentos particulares dos sujeitos, que nos permitem exercitar maneiras de ser no
mundo, que vão além daquelas que vivemos diariamente em nosso ambiente imediato
(MURRAY, 2003).
Contar histórias, por vezes foi uma ação considerada típica de nossos ancestrais
ou algo atrelado ao que é ‘velho’, ‘antiquado’; mas, pelo contrário, trata-se de uma ação
natural do nosso cotidiano. Estamos a todo instante narrando experiências; imaginando
histórias e ‘meias histórias’; relatando casos e contando ocorridos, dos quais ouvimos de
terceiros ou que vivenciamos e, até mesmo, inventando alguns de seus pormenores, e
nem nos damos conta disso. Essa livre circulação, criação e reinvenção de informações
que caracteriza o movimento das narrativas, as quais são denominadas por Cardoso
(1997) como uma das formas de comportamento humano, de caráter imitativo e
representativo, que se dispõe a serviço da comunicação de mensagens entre seres
humanos.
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Murray (2003) ainda acrescenta que a narrativa é um de nossos mecanismos
cognitivos primários para a compreensão do mundo. E também, um dos modos
fundamentais pelos quais construímos nossas comunidades e relações sociais. Assim,
como salienta essa autora, nós contamos uns aos outros, histórias de heroísmo; traição;
amor; ódio; perdas e triunfos; nós nos compreendemos mutuamente através dessas
histórias, e, muitas vezes, vivemos ou morremos pela força que elas possuem.
Ao mesmo tempo em que se apresenta como um mecanismo de socialização,
comunicação e cognição, o ato de contar histórias se configura como um legítimo
processo criativo, que se desenvolve desde quando o homem se insere na cultura.
Entendemos cultura como as formas materiais e espirituais com que os indivíduos de um
grupo convivem, nas quais atuam e se comunicam e cuja experiência coletiva pode ser
transmitida através de vias simbólicas para a geração seguinte (OSTROWER, 1987). E,
na medida em que essas vias simbólicas são transmitidas, elas podem ser atualizadas e
reconstruídas pelas gerações herdeiras, de modo a comprovar o caráter metamorfoseante
da cultura, fruto da capacidade de criação própria do ser humano.
De Masi (2005) nos aponta que a criatividade foi o fio condutor do homem em
suas trajetórias e batalhas contra inimigos atávicos: a fome, o cansaço, a ignorância, o
medo, a feiúra, a solidão, a dor e a morte; acrescento também a incerteza do início e do
fim dos dias. Dessa maneira, o homem buscou superar estes oponentes, elaborando
sistemas culturais variados, “corrigindo” a natureza com a cultura; inventando a escrita; o
purgatório; o estado; as catedrais; os cinemas; dentre outras invenções idealizadas para
saciar as suas necessidades individuais e/ou coletivas, fossem elas materiais ou
espirituais. Tais descobertas e inventos foram assim traduzidos em distintas narrativas,
ao mesmo tempo em que nos convidam a construir nossos próprios percursos narrativos,
impregnados de histórias, tempos e discursos. Assim acontece quando apreciamos telas,
objetos, monumentos, mapas, esculturas, cidades, etc, neste contato criamos roteiros
imaginários inconscientemente.
O itinerário que De Masi (2005) percorre, para explicitar os processos criativos
como inerentes à natureza do homem, rompe a perspectiva geralmente veiculada de que o
trabalho artístico é unicamente qualificado como criativo. Como se a criatividade fosse
uma dádiva para alguns privilegiados. Neste sentido, Ostrower (1987, p.9) delineia a
seguinte idéia:
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[...] criar é basicamente formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em
qualquer que seja o campo de atividade, trata-se nesse novo, de novas
coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados
de modo novo e compreendidos em termos novos. O ato criador abrange,
portanto, a capacidade de compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar,
ordenar, configurar, significar.

Isso prova que o novo não se refere unicamente ao inédito, mas, sobretudo, aos
rearranjos, as reconfigurações e as diferentes posições acerca de um ponto de vista ou
algo já estabelecido. A constituição deste novo e o próprio ato de criar de uma forma
geral, só podem ser vistos num sentido ampliado, uma vez que são produtos do entrelace
do sujeito e sua cultura. Para esta autora, os comportamentos criativos do homem se
baseiam na integração do consciente, do sensível e do cultural, e isso se manifesta nas
primeiras relações do homem com o meio, ao longo do seu caminho de humanização.
Compartilhando com essa contribuição, De Masi (2005, p.23) enfatiza a
necessidade de percebermos que nesse trajeto de humanização de si e do nosso meio,
passamos gradualmente de formas individuais a formas coletivas de criatividade,
aprendemos assim “a não depender de gênios singulares, ou melhor, a somar a
genialidade individual deles à genialidade coletiva dos grupos organizados para criar
emoções e conhecimentos, ciência, arte e tecnologia”, assim constatamos nas grandiosas
obras da humanidade como a Bíblia, as Pirâmides de Gizé, grandiosos palácios e
monumentos, por exemplo.
Desde as primeiras elaborações narrativas o homem experimentou a possibilidade
de criação coletivizada. Nas pinturas rupestres alteradas conjuntamente a cada tempo e
enfrentamento com o novo; com o repasse e a sucessão de histórias entre os contadores
orais, que as reinventavam a cada contar, imprimindo as suas percepções e sentimentos
particulares; nas letras que apesar de inaugurarem um modo de narrar mais individualista,
reproduzem a visão do sujeito em relação ao seu meio; até mesmo os mecanismos de
escrita e produção a várias mãos, proporcionados pelas tecnologias digitais da atualidade.
Ao se tornar consciente de sua existência individual, o homem não deixa de
conscientizar-se também de sua existência social, ainda que esse processo não
seja vivido de forma intelectual. O modo de sentir e de pensar os fenômenos, o
próprio modo de sentir-se e pensar-se, de vivenciar as aspirações, os possíveis
êxitos e eventuais insucessos, tudo se molda segundo idéias e hábitos
particulares ao contexto social em que se desenvolve o indivíduo. Os valores
culturais vigentes constituem o clima mental para o seu agir. Criam as
referências, discriminam as propostas, pois, conquanto os objetivos possam ser
de caráter estritamente pessoal, neles se elaboram possibilidades culturais.
Representando a individualidade subjetiva de cada um, a consciência
representa a sua cultura (OSTROWER, 1987, p.16).
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Possibilidades como essas, ilustram o que essa autora nos diz sobre o caráter
formador da criatividade. Ao elaborar as narrativas o homem está estabelecendo formas organizando os múltiplos eventos que ocorrem ou ocorreram ao seu redor e no seu
íntimo. “Relacionando os eventos, ele os configura em sua experiência do viver e lhes dá
um significado. Nas perguntas que o homem faz ou nas soluções que encontra, ao agir, ao
ir, ao imaginar, ao sonhar, sempre o homem relaciona e forma.” (OSTROWER, 1987,
p.9).
Tais formas e intenções se estruturam junto com a memória, tida como essencial
para o ato de criar. A partir da sequência viva da sua memória - um “hipertexto9” de
experiências que se desenrolam consigo e no seu meio -, o homem torna-se capaz de
interligar o ontem ao amanhã, de maneira a reter certas passagens, guardá-las ou
ressignificá-las futuramente.
Podendo conceber um desenvolvimento e, ainda, um rumo no fluir do tempo, o
homem se torna apto a reformular as intenções do seu fazer e a adotar certos
critérios para futuros comportamentos. Recolhe de experiências anteriores a
lembrança de resultados obtidos, que o orientará em possíveis ações solicitadas
no dia-a-dia da vida. (OSTROWER, 1987, p. 18).

Desse modo, quando contamos histórias, ativamos o nosso potencial criativo,
refazendo paisagens e experiências, a partir de novas interligações e configurações que
também contribuem para a nossa auto-criação.
Evocando um ontem e projetando-o sobre o amanhã, o homem dispõe em sua
memória de um instrumental para, a tempos vários, integrar experiências já
feitas com novas experiências que pretende fazer. [...] os seres humanos
estendem sua capacidade de sondar e de explorar a vida a circunstâncias cujas
regiões e cujos tempos já estão, ou ainda estariam ausentes de seus sentidos. O
espaço vivencial da memória representa, portanto, uma ampliação
extraordinária, multidirecional, do espaço físico natural. Agregando áreas
psíquicas de reminiscências e de intenções, forma-se uma nova geografia
ambiental, geografia unicamente humana. (OSTROWER, 2005, p.18).

Capaz de renovar conteúdos anteriores e instantes que são relembrados, de modo a
constituir uma situação nova. Estes conteúdos incorporados à memória são modificados a
cada despertar, provocando novas repercussões, delineando novos contornos com nova
força vivencial. Reconfigurados em formatos narrativos, impregnados de valores culturais
e simbólicos, tais conteúdos também constituem o que Lyotard (1991) defende como
9

O hipertexto compreende ao texto desenvolvido a partir de links e conexões de fragmentos que constituem
um todo comunicante em constante movimento.
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saber narrativo, na medida em que extrapola o critério único de verdade dos enunciados
modernos e elenca outros critérios de eficiência, de felicidade, de sabedoria ética,
sensibilidade auditiva e visual. De modo a estruturar uma via alternativa de formação,
pautada em critérios e performances a respeito de se conhecer, decidir, avaliar,
transformar.
O saber que estas narrações veiculam, longe de se ater exclusivamente às
funções de enunciação, determina assim ao mesmo tempo o que é preciso dizer
para ser entendido, o que é preciso escutar para poder falar e o que é preciso
representar [...] para poder se constituir no objeto de um relato.

(LYOTARD, 1991, p.39).
Essas características induzem a processos humanos de formação, de auto reflexão,
e (re) construção dos sujeitos, suas trajetórias e as de seus grupos.
Enquanto atividade formadora a narrativa de si e das experiências vividas ao
longo da vida, caracteriza-se como processo de formação de conhecimento,
porque se ancora nos recursos experiênciais engendrados nas marcas
acumuladas das experiências construídas e de mudanças identitárias vividas
pelos sujeitos em processos de formação e desenvolvimento (SOUZA,

2006, p. 136)
Neste movimento, os sujeitos que contam, ouvem e significam os relatos,
encontram nas narrativas, mais do que a possibilidade de auto-criação, de lembrar-se dos
seus antepassados e de experiências vividas. Mas, é, sobretudo, uma maneira destes
sujeitos manter-se vinculados socialmente e vivos, o que contraria a representação do
contar história sempre atrelada à idéia de contar o que não existe mais. Como Lyotard
(1991, p.41) nos adverte: “A referência dos relatos pode parecer que pertence ao tempo
passado, mas ela é, na realidade, sempre contemporânea deste ato. É o ato presente que
desdobra, cada vez, a temporalidade efêmera que se estende entre o eu ouvi dizer e o
vocês vão ouvir”.
O movimento de tornar vivo o passado e de nos refazermos através das histórias, é
um recurso que tem sido capaz de estimular novas maneiras de se escrever a própria
história dita oficial, na medida em que vem revelando um semblante que não se compõe
unicamente pelos fatos históricos, documentos e manuscritos legitimados, ou às figuras
políticas, por exemplo. Não que estes elementos tenham sido subjugados ou
simplesmente descartados da história, mas o que podemos observar, ainda que de maneira
heterogênea é uma renovação, de uma história capaz de ceder lugar também aos
episódios do dia-a-dia, dos personagens anônimos e da vida em seu sentido pleno.
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Creio que se possa tentar uma simplificação e reduzir todas as histórias a duas,
ambas infinitas: aquela que segue um itinerário retilíneo, peremptório,
previsível e planificado e aquela que segue um itinerário curvilíneo, livre,
caprichoso e imprevisível. Poderia haver um terceiro tipo, aquele circular, no
qual a previsibilidade da reta e a ondulação da curva se interpenetram como na
teoria do eterno retorno [...] os infinitos nascimentos, mortes e renascimentos
[...] e as histórias narradas por personagens de outras histórias, que, por sua
vez, contêm outras histórias, encaixando-se uma dentro da outra [...] Não gosto
de me deixar levar pela suave perversão dos labirintos. Prefiro entrever, nas
nossas aventuras humanas, infinitas linhas retas e infinitas linhas curvas, que se
alternam, se entrecruzam e se entrelaçam ao longo de toda a história secular
que nos fez homens. (DE MASI, 2005, p.20)

Assim, De Masi (2005) nos demonstra a possibilidade de coexistência – seja
pacífica ou não - entre racionalidade científica e os saberes cotidianos personificados nas
narrativas. De modo a desvelar as outras vozes que também dão vida à história, as quais
por muito tempo sobreviveram à sombra dos mitos, dos heróis e das personalidades
públicas contadas e “criadas” por nós.
Entretanto, embora a maior veiculação dos personagens cotidianos que “rasgam”
os limites da marginalidade e das molduras históricas, só aconteça no século XX, estas
figuras, ganham os seus primeiros traços com a abertura do movimento autobiográfico. A
partir deste movimento o homem deixou de ser nas histórias um personagem puramente
imaginário, como caracterizado nas narrativas ficcionais, a exemplo dos heróis semideuses, dotados de poderes especiais. As narrativas de si vêm contribuir para revelar o
homem anônimo que sempre ficou atrás da história, como contador ou simples figurante.
Contudo, até o homem comum elaborar os primeiros “rabiscos” de sua história, outras
vozes não tão “ordinárias” assim foram ouvidas de início, como veremos a seguir.

3.3 E damos vida às nossas histórias
Quando conto uma história é a história
que se narra através de mim. Eu me
torno a história. Eu me torno a minha
própria história. (BUSATTO, 2006, p.13)

O período moderno marcado pela razão e a ciência, embora tenha fortalecido a
história científica, permitiu “inconscientemente” a emergência de um movimento que
começou a burlar a hegemonia desta história regida pela política, pelos fatos e pela
ciência. O indivíduo entra em cena lhe dando outras nuances que escapam da oficialidade
e da perspectiva generalista.
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Assim, aconteceu primeiramente com as grandes personalidades, os mártires,
governantes, inventores, artistas, cientistas, dentre outras presenças até então, típicas na
histórica oficial. Porém, nesses moldes emergentes, não somente os seus feitos eram
considerados relevantes, mas também, as intimidades e peculiaridades da vida dessas
personalidades, que passaram a ser contadas por outros: admiradores, seguidores - os
conhecidos como “pupilos” -, e outras testemunhas oculares ou investigativas, que
estampavam as proezas dessas figuras de renome nos manuscritos, dando contorno às
primeiras biografias10. Estas últimas brotam em solo burguês e inauguram um estilo de
contar histórias que vai se desenrolar pela modernidade afora - a narração da vida privada,
expandida posteriormente nas autobiografias11.

Narrar a vida íntima, se revelou então, como a expressão da interioridade e um
movimento de afirmação de si mesmo, bastante característico do tempo moderno, muito
embora, Arfuch (2010) nos mostre que o primeiro marco da existência de um eu
biográfico seja as Confissões de Santo Agostinho que datam de (397 d.c) – Idade Média.
Nesta narrativa evidencia-se o caráter autobiográfico, onde protagonista e narrador
tornam-se unos, diferente das biografias, contadas por terceiros.
Apreciada como uma das principais obras de Santo Agostinho, as Confissões são
para alguns autores, o paradigma de toda a história autobiográfica, além de trazer
significativas contribuições para o campo filosófico, teológico, psicológico e literário.
Nessa obra, Agostinho de Hipona12 desenvolve um diálogo íntimo com Deus, narrando a
sua vida, suas inquietações e experiências espirituais que acompanharam a sua conversão,
como as observadas no trecho a seguir.
[...] mas, a quem conto eu estes fatos? Certamente, não a ti, meu Deus, mas em
tua presença, conto estas coisas aos da minha estirpe, ao gênero humano, ainda
que estas páginas chegassem às mãos de poucos. E para que então? Para que
eu, e quem me ler, pensemos na profundeza do abismo de onde temos de
clamar por ti? E que há de mais próximo a teus ouvidos que o coração contrito
13
e a vida que procede da fé?[...] (AGOSTINHO, 2007, p. 12 ).

10

Surgem no século XVIII e representavam a narração de vidas ilustres da ótica próxima, e às vezes
obsessiva, de um testemunho privilegiado. Correspondiam às chamadas histórias secretas de pessoas
ilustres e personagens públicos. (ARFUCH, 2010)
11

Para Souza (2011) a palavra autobiografia corresponde à grafia de si. Sendo que (auto)- o eu consciente
de si mesmo; (bio)- a vida vivida; (grafia)- o dispositivo autopoiético. (aula proferida na disciplina
autobiografias e formação de professores e leitores – PPGEduC UNEB)
12
Cidade natal de Santo Agostinho.
13
Confissões
de
Santo
Agostinho,
Livro
II,
Capítulo
III.
Disponível
em:
http://img.cancaonova.com/noticias/pdf/277537_SantoAgostinho-Confissoes.pdf. Acesso em 10.mai 2012
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Ao contrário das Confissões de Santo Agostinho, que revelam as inquietações de
um homem fortemente ligado à religião cristã; as Confissões de Rousseau, são
consideradas o marco da autobiografia moderna, descortinam o “eu do homem moderno e
suas crises dualistas, o homem ‘contra os outros’, contras as marcas e amarras do
processo civilizatório, dos conflitos sociais” (ARFUCH, 2010, p.48).
Corroborando com esta visão, Berman (1982, p.17) defende que esse iluminista é
a matriz de algumas das mais vitais tradições modernas, “Rousseau era, como se sabe, um
homem profundamente perturbado. Muito de sua angústia decorre das condições
peculiares de uma vida difícil; mas parte dela deriva de sua aguda sensibilidade às
condições sociais que começavam a moldar a vida de milhões de pessoas”. O ritmo de
vida inaugurado pela modernidade imprimiu nos sujeitos a necessidade destes, afirmarem
e eternizarem suas individualidades, de modo a criar um eu biográfico, tornando-o vivo e
falante ainda que póstumo.
De tal maneira, as confissões foram o ponto de partida para a aparição de outros
formatos biográficos, que retratavam não apenas as personalidades, mas o homem
comum, o herói do cotidiano (CERTEAU, 1996), que começa a se mostrar nas memórias,
correspondências e nos diários íntimos, que eram - ricos registros cotidianos e revelavam
gostos, costumes, usos, viagens, inclinações amorosas, intimidades conjugais e relatos de
infidelidades -, modelos que esboçariam, para além de seu valor literário, um espaço de
autorreflexão decisivo para a consolidação do individualismo humano como um dos
traços típicos da burguesia moderna (ARFUCH, 2010).
Segundo essa autora, a imposição de códigos coercitivos estabelecidos pelo estado
absolutista na tentativa de homogeneizar a sociedade e relegar as expressões violentas e
pulsionais foi estruturando a esfera do privado, que seria “uma maneira nova de estar em
sociedade” (2010, p. 39) e “um estado de solidão amparado pelo segredo, a leitura
silenciosa, a meditação” (2010, p. 40), que se manifestava nesses modelos narrativos, os
quais não só registravam acontecimentos da fé ou da comunidade, mas começaram a dar
conta do mundo afetivo de seus autores.
Enaltecer um “eu biográfico” nada mais é do que a construção narrativa do
privado. Foi precisamente uma narração acentuada da intimidade – uma “rebelião do
coração”, no dizer de Arendt (2008) que atravessou definitivamente o limiar entre o
público e o privado, uma auto-exploração. Como numa espécie de levante de si contra a
sociedade, o homem burguês passou a utilizar-se do mecanismo autobiográfico para
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tornar pública a sua personalidade cambiante, seus intermináveis conflitos e as
peculiaridades de sua vida.
As autobiografias começaram a esboçar o “eu burguês” submetido à cisão
dualista (público/privado, sentimento/razão, corpo/espírito, homem/mulher).
Esse eu precisava definir os novos tons da afetividade, o decoro, os limites do
permitido e do proibido e as incubências dos sexos. (ARFUCH, 2010,

p.36).
Desse caminho de paradoxos que as narrações de si na modernidade se
aproximaram, representando a fuga do desprazer e uma busca frenética do sujeito burguês
pelo seu verdadeiro eu, pela sua identidade e pela adequação ao mundo moderno. É na
sua auto escrita que este homem dual encontra o espaço para individualizar-se ainda
mais, revisitando suas experiências mais secretas, gloriosas ou nefastas.
Trazer essas auto-afirmações para além da esfera do privado foi uma alternativa
encontrada pelos modernos para legitimar e consolidar esse eu, que a sociedade burguesa
exigia ser destacado e “diferente dos outros”. O termo indivíduo apareceu no pensamento
da sociedade ocidental no século XVII, no limiar da Era Moderna (BAUMAN, 2007).
“De acordo com o senso comum um indivíduo significa ser diferente de todos. Um ser
ímpar, singular, e é isso que a sociedade de indivíduos nos faz acreditar.” (BAUMAN,
2007, p.29).
A individualização deixa assim marcas e lança tendências. Por um lado deu
passagem ao personagem comum do cotidiano, mas, por outro, deixou abalado o espírito
de coletividade presente em outros tempos. Assinalando deste modo, intenções egoísticas,
que interferiram nos diferentes campos da sociedade; nas relações produtivas; afetivas e,
especialmente, no campo das artes, - a pintura, a literatura, a música, as narrativas, dentre
outras -. Se antes os processos criativos eram ativados por diferentes vozes e personagens
que se misturavam no intuito da criação, a partir de então, estes processos passaram a
girar em torno de uma figura um tanto quanto contraditória – ‘o autor’.

3.4 Com a palavra: o autor
Apesar de ser eu a apertar, com os meus próprios dedos, o
conjunto de botões confusamente dispostos sobre a estante
em minha frente, apesar de estar sozinho enxergando a
seqüência de letras, palavras e frases que se organizam e
adquirem sentido na tela diante de meus olhos, a verdade é
que no momento de falar uma voz sem nome me precede [...].
(FOUCAULT, 1981, p.29)
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No período antigo até o início da Idade Média, não existia a preocupação de
estabelecer a responsabilidade pelo fechamento da obra; as histórias estavam em contínuo
processo de criação, os contadores tinham o direito de decidir, segundo a sua própria
vontade, o que acrescentar, melhorar ou modificar. As narrativas, tragédias, comédias,
epopéias – textos, hoje, denominados de literatura – eram postas em circulação e
valorizadas sem que se colocasse em questão a autoria, já que o anonimato não constituía
um empecilho à sua própria antiguidade, pelo contrário, era uma garantia suficiente de
autenticidade. (CAVALHEIRO, 2008).
Nos tempos orais, por exemplo, os artistas, cantores, músicos, dançarinos,
escultores, etc, eram considerados como intérpretes, patrimônios da comunidade em
questão, e suas narrativas não se associavam a nenhuma assinatura a não ser um “autor
mítico” (LÉVY, 2009).
Como assinala Foucault (2001), as narrativas só começaram a ter autores
(diferente dos personagens míticos, diferente das grandes figuras sacralizadas e
sacralizantes), com o advento da escrita. E intensificada com a escrita de si, fortemente
influenciada pelo movimento renascentista, cuja proposta antropocêntrica dava ao
homem plenos poderes de criação, como numa alusão ao divino criador exaltado pelo
teocentrismo. Desta maneira, já que o sistema moderno exigia o destaque dessa
personalidade singular, os processos criativos antes difusos e coletivizados foram logo
dando nome a seus criadores “legítimos”. Exigia-se identificar a voz que proferia e
escrevia os discursos. Assim nasce o autor – “o personagem moderno” (BARTHES,
1984, p.50).
Essa noção do autor constitui o momento crucial da individualização na
história das idéias, dos conhecimentos, das literaturas, e também na história da
filosofia e das ciências. Mesmo hoje, quando se faz a história de um conceito,
de um gênero literário ou de um tipo de filosofia, acredito que não se deixa de
considerar tais unidades como ascensões relativamente fracas, secundárias e
sobrepostas em relação à primeira unidade, sólida e fundamental que é a do
autor [...] (FOUCAULT, 2001, p.269).

A partir da Renascença, observa Foucault (1981), distintos fatores sociais,
políticos e econômicos contribuíram para a invenção e a exaltação do indivíduo, o qual na
arte, corresponde à figura do autor. Antes do reconhecimento do direito autoral, os
primeiros movimentos para estabelecer a identidade da autoria, como sugere Chartier
(1999), surgiram na Idade Média. Nesse período, em razão da censura, livros
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considerados heréticos eram queimados. E para identificar e condenar os responsáveis
pela transgressão era preciso designá-los como autores.
Contudo, foi na modernidade que esse personagem se solidificou, não somente
para conter possíveis discursos e atos transgressores, mas, sobretudo, para organizar a
“confusão do mundo”, reduzindo a multiplicidade à unidade e simplificando a
complexidade. Sem esta categoria, como imputar responsabilidade para o múltiplo, o
indefinido, o fluido? (MATTAR, 1999).
Evidentemente, que muito embora, se faça presente nos diferentes campos do
saber e nas artes em geral, a categoria teórica, autoria, goza de lugar naturalmente
fecundo no campo literário, afinal, a escrita foi seu “gérmen” criador. Entretanto, na
medida em que preenche diferentes espaços, esta categoria também deixa lacunas, as
quais estão carregadas de polêmicas e variações, que tentam descobrir de onde sai essa
voz indefinida e quem é essa personagem emblemática – chamada autor. A sociedade
moderna nos acostumou a percebê-lo como a figura criadora, o ser responsável por
determinada obra; no entanto, existem controvérsias, inclusive acerca da certeza de sua
própria existência.
De acordo com Foucault (2001), o autor não é exatamente nem o proprietário,
nem o responsável por seus textos; não é nem o produtor nem o inventor deles. É sem
dúvida, aquele a quem se pode atribuir o que foi dito ou escrito. Mas a atribuição –
mesmo que se trata de um autor conhecido - é o resultado de operações críticas e
complexas. O autor não é um indivíduo dotado de poder criador, já que a autoria é uma
função, que na perspectiva de Foucault subdividi-se em quatro características básicas:
[...] 1) está ligada ao sistema jurídico e institucional que contem, determina e
articula o universo dos discursos; 2) ela nasce se exerce uniformemente e da
mesma maneira sobre todos os discursos, em todas as épocas e em todas as
formas de civilização; 3) ela não é definida pela atribuição espontânea de um
discurso ao seu produtor, mas por uma série de operações específicas e
complexas; 4) ela não remete pura e simplesmente a um indivíduo real, ela
pode dar lugar simultaneamente a vários egos, a várias posições-sujeito que
classes diferentes de indivíduos podem vir a ocupar. (2001, p. 284)

Portanto, o que faz do sujeito um autor não é o seu nome próprio, seu status social
ou a exaltação de sua personalidade, mas sim o que o seu discurso projeta. A categoria
autor vista como uma função desempenha um modo de ser que se constitui pelas
diferentes vozes e pelos diferentes eus que circulam no interior de uma sociedade, os
quais são projetados nos discursos de um único sujeito. Ele sempre fala de um lugar,
logo, não pode ser visto como proprietário de seus atos discursivos. Salientando que na
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perspectiva de Foucault (1981) o discurso reúne todos os elementos da experiência, e
constitui o conjunto de formas, que comunica um conteúdo, independente da linguagem à
qual pertençam.
Em sintonia com a perspectiva foucaultiana, Barthes (2004) também acredita que
o nome do autor não está atrelado a um indivíduo real e exterior que proferiu um
discurso. Embora acrescente elementos mais específicos do campo literário, Barthes
(2004) nos fala que o autor é um produto do ato de escrever, e este ato de escrever que
faz o autor e não o contrário; o que o autor faz é mesclar escritas já existentes; dar um
nome a um texto seria, portanto, dotá-lo de um significado último, é fechar a escrita –
como numa espécie de morte metafórica. Assim sendo, na perspectiva de Barthes (2004),
o importante é dar lugar à linguagem, à potência que fala, destituindo o autor dos papéis
de pai e propriedade que lhe foram atribuídos, pois no momento em que o sujeito assume
a linguagem, ele se constitui em algo que já existe; o sujeito nunca fala palavras que
jamais foram ditas, embora, muitas vezes, não tenha consciência disso.
Sabemos agora que um texto não é feito de uma linha de palavras, libertando
um sentido único, de certo modo teológico (que seria a mensagem do autorDeus), mas um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam
escritas variadas, nenhuma das quais é original: o texto é um tecido de citações,
saldas dos mil focos da cultura. (BARTHES, 2004, p.4)

De modo semelhante aos pontos levantados por Foucault e Barthes, Bakhtin
(2003, p.13) discorre sobre a categoria autor-criador. Nessa perspectiva, o autor seria
aquele que dá forma ao objeto estético, estando para isso atento ao que lhe é externo, pois
é o outro que completa a obra. “o autor-criador deve tornar-se ‘outro’ em relação a si
mesmo, olhar para si mesmo com os olhos do outro”. Por isto, na visão bakhtiniana, o
fechamento de determinada obra nunca se concretizará por um único e mesmo
participante. Faraco (2005, p.39), ainda destaca que o autor criador neste sentido, é ao
mesmo tempo “uma posição refratada e refratante: refratada, porque se trata de uma
posição axiológica conforme recortada pelo viés valorativo do autor-pessoa; e refratante
porque é a partir dela que se recorta e se reordena esteticamente os eventos da vida.”
Prontamente, o discurso do autor criador seria uma “apropriação refratada de uma voz
social qualquer, de modo a ordenar um todo estético. (FARACO, 2005, p.40).
Embora abordem aspectos diferentes e divergentes em alguns sentidos,
especialmente por se aprofundarem em seus campos teóricos específicos, as idéias de
Foucault, Barthes e Bakhtin encontram claro ponto de convergência nos fragmentos
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anteriormente destacados, que edificam a figura do autor não como um personagem único
e privilegiado. As posições dos autores mencionados, apenas reforça a superficialidade
que existe em atribuirmos a um só indivíduo a responsabilidade por criações tão
complexas, e comprovam que não somos donos isolados dos nossos próprios discursos.
Por isto, embora sejamos os autores de nossas histórias e criações, estes episódios,
experiências e produções são frutos de uma autoria coletivizada, já que revelam a
presença de outros autores, às vezes “invisíveis, imprevisíveis, virtuais apenas, sequer
imaginados, mas sempre ativamente presentes” (MARQUES, 2008, p.15). Sendo assim,
mais importante do que centrarmos o nosso olhar no personagem autor, é
compreendermos a autoria como um processo intersubjetivo de variadas dimensões, na
medida em que existem encontros, desencontros e confrontos entre diferentes figuras,
ideias, tempos e falas que são organizadas, selecionadas e representadas por um único
sujeito, que se autoriza a produzir tal sentido. Isto significa dizer que desenvolver a
autoria é posicionar-se estrategicamente entre as diferentes vozes sociais.
Contudo, ainda assim, somos convidados a entrar na sistemática moderna, cujos
vestígios ainda estão pulverizados na sociedade de hoje. Solicitados a nos individualizar,
a reconhecer a ‘autoria’ dos outros e buscar construir a nossa autoria estabelecendo para
isso uma relação de posse individual. Assim como Foucault (1981, p.) nos diz: “o autor
não existe. Ou melhor, não existe apesar de existir”. A franca expansão de processos de
criação, especialmente no campo das artes, da ciência e da tecnologia que acompanhamos
na cena contemporânea, torna ainda nítida a figura individualizada do autor,
especialmente quando estas criações, assumem o status de produção industrial. Agora,
não se trata apenas de abrilhantar o status intelectual de um indivíduo, mas
principalmente assegurar legalmente os seus direitos, na medida em que outros valores –
financeiros, diga-se de passagem – misturam-se aos interesses.
Como sinaliza Mattar (1999) o autor passa a servir a uma economia industrial ao
criar uma fissura entre os universos da indústria e da cultura, separando assim os produtos
industrializados das obras do espírito; o estatuto legal de autor é historicamente
concedido (e negado), em momentos distintos, àqueles que exercem atividades como
dança; cinema; fotografia; criação de mapas e pôsteres; arquitetura; escultura; tecnologia;
tradução; etc. Ao design industrial, ao desenho técnico e à propaganda, por exemplo, este
estatuto foi em geral negado, já que à indústria não interessa autores, mas sim o controle
sobre os direitos de propriedade durante todas as fases da produção.
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Hoje, quando os limites entre cultura e indústria tendem a desmoronar, as leis
de direitos autorais veem-se obrigadas a admitir no universo da cultura novas
atividades e novos autores, como performers de circo e marionete, designers
tipográficos, vídeo e software, complicando, inclusive os critérios legais para
julgamento. Começam a existir tantas exceções que em alguns casos a
separação entre a legislação de direitos autorais e patentes torna-se quase
imperceptível. (MATTAR, 1999, p.3)

Desse modo, dentro da própria estabilidade e unicidade do autor vão surgindo
fissuras que sempre colocam em evidência o caráter coletivo das criações, ultrapassando
as barreiras impostas pela lei e estabelecendo outras possibilidades de se pensar a autoria.
Como prova disso, evidenciamos a atual lei de direitos autorais 14, que já não consegue se
sustentar suficientemente, uma vez que seus valores, ainda centrados na visão moderna
de indivíduo/posse, começam a se fragilizar diante de tantas brechas que se abrem e
sinalizam a necessidade de mudanças.
Esse “descontrole” autoral assume dimensões ainda mais significativas, sob a
fluidez das TIC e da rede web15, que estruturam e moldam um novo âmbito de vida que
torna ainda mais fecundo os processos de criação e contação16 de histórias. Novos,
elementos que irão repercutir decisivamente, no modo como iremos contar as nossas
histórias, na maneira como estas histórias serão divulgadas e perpetuadas e, sobretudo, na
forma como iremos conceber a autoria e como esta categoria se manifestará com a
emergência da cultura digital.

3.5 Autoria em tempos de Convergência
Criar meu web site
Fazer minha home-page
Com quantos gigabytes
Se faz uma jangada
Um barco que veleje [...]
Que veleje nesse informar
Que aproveite a vazante da infomaré
Que leve um oriki do meu orixá [...]
Glberto Gil - Pela Internet

Das pinturas rupestres nas cavernas primitivas aos contos populares narrados ao
pé da fogueira, observamos significativas transformações, que foram ampliadas com o
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Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm
World Wide Web (WWW) em português, “Rede de alcance mundial”.
16
Contação de histórias é um neologismo, uma expressão que se refere ao ato de contar histórias
(BUSATTO, 2006)
15
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advento da escrita, o avanço da internet, dentre outras novidades que vem permitindo a
incorporação de diferentes repertórios narrativos. Se antes, o ato de contar histórias
esteve sempre atrelado à figura do contador de histórias ou de alguma personagem
legitimada, hoje podemos notar que a arte de narrar experiências, retratar e imaginar
contextos agregou outras possibilidades de experimentação, como o teatro, as histórias
em quadrinhos, o jornal, o cinema, os museus e, mais recentemente, o ciberespaço, que
vem se revelando como um meio democrático de criação e socialização de conteúdos
distintos, abrindo caminhos para a emergência de outros autores e personagens.
O “Mundo Cíber”, este novo mundo constituído sobre as teias da web, foi
concebido para designar uma realidade organizada através das tecnologias, capaz de
interferir nas estruturas sociais. Entretanto, é especialmente na rede, que as suas
características se tornam ainda mais evidentes, graças à fluência comunicacional
proporcionada pela Internet. Lévy (1999, p.92) define o ciberespaço como “o espaço de
comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos
computadores”. Nestas redes conectadas fluem informações digitalizadas, prontas a
serem apreciadas, consumidas e reconfiguradas. “Esse novo meio tem a vocação de
colocar em sinergia e interfacear todos os dispositivos de criação de informação, de
gravação, de comunicação e simulação” (LÈVY, 1999, p.93).
Dentre os principais aspectos que edificam o ciberespaço estão a sua
interatividade, interconectividade e fluidez comunicacional/informacional, que destituem
os limites geográficos, fundando seus alicerces a partir das redes hipertextuais, dos links,
do compartilhamento de conteúdos e da incorporação das TIC, sejam elas digitais ou
telemáticas. Deste modo observamos florescer nesse mundo – comumente intitulado
como virtual17, diferentes maneiras de se relacionar, comunicar, compartilhar, produzir
saber e conhecimento, que delineiam uma condição sociocultural regida pelas tecnologias
digitais, na qual cada ser humano pode participar e contribuir.
Assim podemos citar os fóruns, chats, blogs, webmails, wikis, redes sociais,
museus virtuais, dentre outros ambientes e recursos, que são constituídos e constituem
processos e aprendizagens colaborativas através da web. Portanto, trata-se de um novo
meio de comunicação estruturado, que institui códigos sociais outros e comunidades que
se revelam enquanto agrupamentos sociais, em que os sujeitos podem estabelecer uma
nova forma de viver, experimentando trocas intelectuais, profissionais, sociais, afetivas e
17

O termo virtual será analisado no capítulo 2 desta dissertação
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culturais, permitindo aflorar os seus sentimentos, suas subjetividades, idiossincrasias e
traços culturais, de maneira a constituir teias de relacionamentos, mediadas pelos
computadores conectados na/em rede. (ALVES et al (2006); RHEINGOLD, 1997).
Neste ritmo, o ciberespaço vai se edificando não no sentido de um espaço
universal de identidade estática, mas como um ambiente em constante metamorfose e
virtualização que é “sempre heterogênese, devir outro; processo de acolhimento da
alteridade que põe em causa a identidade clássica, o pensamento apoiado em definições,
determinações, exclusões, inclusões e terceiros excluídos” (LÉVY, 1996, p.25).
Assistimos participativamente a emergência de uma nova forma de cultura que
tem nos solicitado a estabelecer relações cada vez mais íntimas com os meios digitais,
sobretudo, a Internet. Os novos códigos e símbolos que regem tais relações se hibridizam
no intuito de fazer transmitir e circular mensagens, reorganizando as estruturas de
comunicação de “tempos atrás”. Escrita, leitura, visão, audição, criação e aprendizagem
são capturadas pela velocidade da informática cada vez mais avançada como aponta Lévy
(2000, p.13). “Palavras, frases, letras, sinais ou caretas interpretam, cada um à sua
maneira, a rede das mensagens anteriores e tentam influir sobre o significado das
mensagens futuras” (2000, p.13), como numa teia de hipertextos digitais.
“Quando ouço uma palavra, isto ativa imediatamente em minha mente uma rede
de outras palavras, de conceitos, de modelos, mas também de imagens, sons, odores,
sensações proprioceptivas, lembranças, afetos, etc” (LÉVY, 2000, p.14). É desta maneira
que funciona o hipertexto digital, se assemelhando ao nosso pensar hipertextual nato –
formado por associações e conexões. O referido autor também nos conta que o código
digital fluidifica os vínculos materiais, unindo traços de distintas mídias, de forma a
retomar e transformar antigas interfaces, a exemplo da oralidade e da escrita, constituindo
assim, uma rede original de interfaces. A linguagem das mídias emergentes cria assim um
ambiente fecundo para a produção, coleta, armazenamento e distribuição das narrativas
(LEÃO, 2004).
“A sucessão da oralidade, da escrita e da informática como modos fundamentais
de gestão social do conhecimento não se dá por simples substituição, mas antes por
complexificação e deslocamento de centros de gravidade” (LÈVY, 2000, p.5). Por isto, é
importante ressaltar que a digitalização não deve ser vista como uma forma substituta às
demais; ao contrário do que pensa autores como Debord (1997) que concebem a tela
como superfície deslizante do espetáculo, que nada contém, a não ser palavras e imagens
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apelativas, que serão esquecidas no dia seguinte. Divergindo desta perspectiva, Lèvy
(2000) nos alerta sobre a necessidade de pensarmos na imbricação, na coexistência e
interpretação recíproca dos diversos circuitos de produção e de difusão do saber, e não
em amplificar e extrapolar tendências isoladas.
Afinal, o pessimismo camufla fatores significativos. Como podemos observar
livros ainda são publicados e lidos; formas outras de difusão do conhecimento e contação
de histórias ainda são desenvolvidas; instituições tradicionais como a escola e as
universidades continuam em funcionamento; a oralidade ainda habita as reuniões de
famílias e as pessoas também se relacionam em outros ambientes que não as redes
sociais. A diferença é que estas estruturas também tem se permitido a dialogar com as
possibilidades do ciberespaço.
[...] o saber informático não visa manter em um mesmo estado uma sociedade
que viva sem mudanças e se deseje assim, como ocorre na oralidade primária.
Também não visa a verdade, a exemplo da teoria ou da hermenêutica, gêneros
canônicos nascidos da escrita. Ele procura a velocidade e a pertinência da
execução, e mais ainda a rapidez e a pertinência das modificações
operacionais. Sob o regime da oralidade primária, quando não se dispunha de
quase nenhuma técnica de armazenamento exterior, o coletivo humano era um
só com sua memória. A sociedade histórica fundada sobre a escrita
caracterizava-se por uma semiobjetivação da lembrança, e o conhecimento
podia ser em parte separado da identidade das pessoas, o que tornou possível a
preocupação com a verdade subjacente, por exemplo, à ciência moderna. O
saber informatizado afasta-se tanto da memória (este saber "de cor”), ou ainda
a memória, ao informatizar-se, é objetivada a tal ponto que a verdade pode
deixar de ser uma questão fundamental, em proveito da operacionalidade e
velocidade. (LÈVY, 2000, p.73)

A linguagem hipertextual instaura deste modo, diferentes técnicas de
armazenamento e de processamento das representações, que deixam uma grande margem
de iniciativa e interpretação para os sujeitos. Os labirintos, links e a multilinearidade dos
hipertextos digitais, retiram assim, a tirania do autor ao passo em que reativam as
possibilidades de uma autoria coletiva, dando aos usuários da rede a possibilidade de
comentar, adicionar, alterar ou simplesmente editar outro texto, imagem, som, etc. De
acordo com Landow (1995) as concepções de autoria mantém uma relação estreita com
as TIC, as quais modificam as interpretações culturais feitas acerca desta categoria, que já
não se assenta mais no modelo de personalidade integrada e individual do autor.
As narrativas nesse sentido, deslizam pelos variados mecanismos de produção
coletiva existentes na rede, dando margem a escritas abertas, narrativas polifônicas e
aguçando a criatividade de artistas e autores diversos, coletivos ou não. A oralidade e a
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escrita se fundem e dão vida a novas linguagens. Assim, nos deparamos novamente com
os mitos, lendas, adivinhas, contos, crônicas e romances. Formatos que adicionados a
outros elementos geram narrativas atuais; os filmes, novelas e seriados de televisão e
mais recentemente, os filmes de animação, 3D, as web narrativas, os jogos digitais,
dentre outras obras. Repertórios mestiçados, na medida em que podem mesclar, palavras
faladas ou escritas, imagens estáticas ou vivas, gestos e sons.
Esta nova roupagem muito característica do século XXI e claramente influenciada
pelas TIC é considerada por Busatto (2006) resultado de um impulso que busca dar forma
à complexidade das experiências. Nesse sentido, que as histórias estão cada vez mais
dialogando com outros meios, embora ainda sejam mediadas pela presença humana.
Paradoxalmente, a arte, que pedia um tempo e corpo presente para se
desenvolver e envolver, se integrou à velocidade da virtualidade, assumindo
novas feições, como as histórias mediadas pelo digital. Esta arte já não tem
como característica apenas uma provável despretensão dos antigos contadores,
que se reuniam ao redor do fogo, ao pé da cama [...] (BUSATTO, 2006,

p.10)

Interessante observar, contudo, que as histórias consideradas tradicionais não são
substituídas pelos formatos narrativos emergentes, apenas assumem outro tempo e outra
aparência. Como sinaliza a referida autora, a entrada do movimento narrativo no
ciberespaço, caracteriza-se por uma sofisticação técnica, com detalhes mais elaborados, a
exemplo de imagens visuais e paisagens sonoras nítidas. Assim, muda-se a forma, o
texto, o contexto e também a intenção do contar, entretanto, ainda permanece a sua
essência:
a condição de encantar, de significar o mundo que nos cerca, materializando e
dando forma às nossas experiências. E, neste imaginário de século XXI, vamos
encontrar narrações tão distintas, em suportes tão diversos, saídas de corações e
bocas tão peculiares, que só nos resta constatar, com olhos esgazeados, que
essa diversidade é boa e amplia a nossa consciência ética e estética

(BUSATTO, 2006, p.10).
Se a princípio produzir narrativas utilizando as tecnologias digitais exigia
conhecimento técnico específico e grandes equipes de produção especializadas, hoje
encontramos um contexto favorável à livre criação e desenvolvimento de diferentes
naturezas. Softwares, aplicativos, dispositivos web, dentre outras interfaces tecnológicas
de fácil acesso, tem permitido que distintos sujeitos exerçam a sua autoria e elaborem
suas próprias narrativas, experimentando bricolagens, atualizações e mecanismos
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artificiais. Podemos citar como exemplo softwares como o RPG Maker 18 onde o jogador
tem a oportunidade de criar o seu próprio jogo de RPG, sem precisar dominar técnicas de
programação; o My story maker19- onde crianças podem criar micro-histórias a partir de
cenários e personagens disponíveis no programa; o storify20 e o clássico Windows Movie
Maker21 que abriu fronteiras para a produção de vídeos; dentre tantas outras
possibilidades que estão emergindo com a chegada da recente web 3.0 e a já disseminada
web 2.022, cujos aplicativos permitem o acesso e a intervenção dos usuários em qualquer
conteúdo, em tempo real.
Deste modo, os usuários da web adquirem plenos poderes de acesso, criação,
participação ativa e colaborativa. Estes novos arranjos, que se caracterizam pela colisão
de novas e velhas mídias, e pela intercepção de mídias corporativas e alternativas,
engendram o que Jenkins (2008) chama de cultura da convergência. Para o referido autor,
a cultura da convergência só ajuda a contar melhor as histórias, uma vez que imprime
alternativas para se pensar a difusão do conhecimento e o desenvolvimento de práticas
coletivas através da web, estabelecendo uma nova cultura de participação e interação por
meio das mídias.
Nesse movimento de mudança, os sujeitos que interagem no espaço online passam
a ocupar cada vez mais papéis de autores de conteúdos e histórias individuais e coletivas
que se expandem, se integram e são socializadas em rede através de múltiplas
plataformas midiáticas. De maneira a oferecer a esses sujeitos opções para interfacear
com variados contextos e saberes, além de experimentar trocas culturais, afetivas,
profissionais e subjetivas que tem implicações diretas no modo como aprendemos,
trabalhamos, participamos do processo político e nos conectamos com as pessoas.
Para Jenkins (2008), a convergência vai se revelar como uma transformação
tecnológica que altera a relação entre as tecnologias existentes, indústrias, mercados,
gêneros e públicos, modificando, sobretudo, a lógica que rege a indústria da mídia. Até
porque as pessoas assumem o controle das mídias, com isto, entretenimento deixa de ser
a única coisa que flui pelas múltiplas plataformas.

18

Disponível em: http://www.rpgmakerweb.com/. Acesso em: 4 fev. 2012
Disponível em: http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/embed.cfm. Acesso em: 4 fev.2012
20
Disponível em: http://proxxima.digitalpages.com.br/home.aspx?edicao=27&pagina=78. Acesso em: 4
fev. 2012.
21
É um software de edição de textos pertencente ao pacote Live da Microsoft.
22
Uma análise mais profunda das categorias web 2.0 e web 3.0, será feita no capítulo 2.
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Concebidos como um fio condutor da cultura da convergência, os consumidores
de hoje estão mais conectados socialmente, são mais exigentes, participativos,
‘barulhentos’ e públicos, na medida em que também ditam as regras às corporações
midiáticas, as quais se vêem inspiradas nos fan fictions23 - comunidades de fãs que
reinventam as narrativas oficiais elaboradas pelos produtores - Os ‘fics’ como também
são conhecidos, se reúnem em comunidades online, a fim socializar seus trabalhos e
trocar informações com outros fãs, acerca de seus personagens, séries, animes e outras
produções preferidas. Aproveitando a fluidez da internet, hoje ocupam a rede inúmeras
comunidades de fãs, que acabam ‘burlando’ as leis de direitos autorais, uma vez que suas
narrativas utilizam personagens e elementos das narrativas oficiais. Assim, esses grupos
experimentam livremente a sua criatividade e autoria sob o apoio dos mecanismos
inventados na Internet, especialmente as interfaces de publicação, e chegam, até mesmo a
rivalizar com os próprios produtores, que vêem seu público seduzido por estas
‘alternarrativas’.
Neste cenário, os conteúdos ficam dispersos e fluem por diferentes plataformas
midiáticas e não numa única “caixa-preta24” como se supunha. “Novas” e “velhas” mídias
entram em conversação, na medida em que aparelhos como tablets, celulares e
computadores, passam a agrupar distintas funções: ler livros e revistas; ouvir música;
assistir filmes; apreciar novelas e programas de TV; interagir com jogos online;
compartilhar qualquer tipo de conteúdo ou postar algum comentário numa rede social.
Como observado, tais possibilidades tem contribuído para se estruturar novas
maneiras de se contar histórias, as quais podem assumir formas distintas de recepção. As
chamadas narrativas transmidiáticas são um exemplo claro desta nova estética de criação,
onde podemos assumir o papel de caçadores e coletores perseguindo pedaços de histórias
pelos diferentes canais, gerando a criação de um universo e uma experiência de
entretenimento unificada e coordenada, como nos diz Jenkins (2008).
Transmídia ou narrativa transmídia/transmidiática significa qualquer conteúdo
narrativo que se move de uma mídia para outra. As histórias sempre se moveram entre as
mídias; as histórias da Bíblia, por exemplo, foram representadas e descritas nas pinturas,
nas sepulturas, nos vitrais das janelas. Mas a narrativa transmídia é diferente de uma
adaptação, ela é uma história que é contada por meio de múltiplas mídias. Não se trata de
23

“ficção criada por fãs” – outras informações disponíveis em: https://www.fanfiction.com.br/
Metáfora elaborada para indicar um único aparelho tecnológico que reuniria as funções de todos os
aparelhos tecnológicos, o que não visão de Jenkins (2009) é uma visão redutora.
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contar a mesma história em diferentes mídias. (LONG, 2009). Como Jenkins (2008)
destaca “a narrativa transmídia se desdobra por meio de diferentes plataformas de mídia,
onde cada texto de cada meio produz uma distinta e valorosa contribuição para o todo”.
Em outras palavras, a narrativa transmídia é uma história que usa um meio (um longa, por
exemplo) para contar o primeiro capítulo, outro meio de comunicação (os quadrinhos)
para contar o segundo capítulo e uma terceira mídia (um game) para o seguinte, e assim
sucessivamente. (LONG, 2009).
Fazendo um contraponto a Long (2009), Jenkins (2008, p.135), defende que “cada
acesso à franquia deve ser autônomo, para que não seja necessário ver o filme para gostar
do game e vice-versa”. Portanto, as narrativas que transbordam devem servir como
complementos à narrativa central, não prejudicando a sua compreensão. O autor
considera a trilogia Matrix, como um exemplo de universo transmídia sem sucesso, já que
para compreender, os filmes Matrix Reloaded e Matrix Trinity, é necessário ter acesso ao
Game MMO e o filme de Animação Animatrix. Contudo, mesmo com esta crítica, esta
narrativa ainda vem fazendo transbordar diferentes transmídias, como o Game celular;
Fan fiction; Animatrix (filme de animação); além de pulverizar discussões diversas na
rede, que vão desde a cultura pop até áreas de conhecimento como a informática, filosofia
e física, por exemplo.

Figura 5: Universo Transmídia Matrix.
Fonte: Google Imagens. Acesso em: 3 Abr 2012

Dentre outros famosos exemplos podemos citar a Saga de Harry Poter e a série de
TV Lost, esta que é considerada pela crítica como um exemplo legítimo de narrativa
transmidiática.
Embora a transmídia seja uma investida nata das grandes corporações midiáticas,
que tentam com esta estratégia fornecer um maior grau de envolvimento à audiência,
dosando o grau de força e fraqueza de cada mídia (LONG, 2009); hoje qualquer pessoa
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pode ser autora de narrativas transmídia, seja um profissional da cena áudio-visual, um
fanfic, ou um internauta curioso, afinal, estamos cercados por métodos de produção e
distribuição da mídia que são baratos, rápidos e plenamente acessíveis. Interfaces digitais,
programas de edição de vídeo e áudio, a banda larga e sites de compartilhamento e
relacionamento como o YouTube, Twitter e Facebook, além dos podcasts e weblogs,
estão promovendo uma revolução no modo como contamos histórias. Há uma quantidade
notável de oportunidades para bons contadores de histórias, assinala Long (2009)
Nesse aspecto, que a arte narrativa encontra espaço para se basear em formatos
participativos, espaciais e socializantes, que podem incrementar nosso repertório de
ações; ampliar os caminhos pelos quais aprendemos e interpretamos o mundo e,
sobretudo; transformar os modos como pensamos uns nos outros e nos tratamos
mutuamente. (MURRAY, 2003). Assim, entre ficção e realidade mergulhamos nas
“ondas da rede”, onde experimentamos e nos recriamos com os mecanismos da web.
Deparando-nos com personagens fictícios que se fundem às nossas personalidades e viceversa. Olhares voyeurísticos misturam-se ao desejo de participar, socializar e, sobretudo,
aparecer, nem que seja por alguns instantes. De tal modo, constituímos a rede e ela nos
constitui quando nos contamos na tela.

3.6 Contando a vida na tela

[...] Vou me encontrar. Longe do meu lugar. Eu, caçador de mim.
[...]. Longe se vai. Sonhando demais. Mas onde se chega assim.
Vou descobrir. O que me faz sentir. Eu, caçador de mim.
Milton Nascimento - Caçador de mim

O avanço frenético da midiatização ofereceu um cenário privilegiado para a
afirmação

das

auto-narrativas,

“contribuindo

para

uma

complexa

trama

de

intersubjetividades, em que a superposição do privado sobre o público, do gossip25 - e
mais recentemente do reality show - à política, excede todo limite de visibilidade”
(ARFUCH, 2010, p.37). Tal panorama dialoga com a posição de Arendt (2008), esta
autora, considera que até mesmo as maiores forças da vida íntima – as paixões do
coração, os pensamentos da mente, os deleites dos sentidos estão se tornando
desprivatizados e desindividualizados, adequados, portanto à aparição pública. Assim
25

Termo conhecido popularmente como “fofoca” – boatos e rumores sobre a vida privada alheia.
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observamos na narração de histórias e, de modo geral, na transposição artística de
experiências individuais, que em certa medida dizem respeito ao “desvelamento, a
exposição e o consumo quase viciante da vida dos outros como Arfuch (2010, p.61) nos
fala. Ser visto e ouvido por outros se tornou importante pelo fato de que todos vêem e
ouvem de ângulos diferentes”. (ARENDT, 2008)
Esta é uma das máximas da cena contemporânea. Como conseqüência da
modernidade, quase já não é “necessário espiar pelo buraco da fechadura: a tela global
ampliou de tal maneira nosso ponto de observação que é possível nos encontrarmos, na
primeira fila e em ‘tempo real’ diante do desnudamento de qualquer segredo” (ARFUCH,
2010, p.48). Nesta perspectiva que Lopes (2004), nos conta que falar de si, mostrar-se,
escrever de si, está no ar do tempo, percebe-se uma urgência em deixar registrado o que
se é escrevendo, falando, mostrando; e não se trata de um movimento inteiramente
midiático, mas também, de pesquisas na área de história, antropologia, comunicação,
educação e artes por exemplo.
As formas midiáticas apenas permitiram a expansão dos limites das narrativas de
si, como nos aponta a referida autora. Percebemos uma confluência de formas que
ressurgem pulverizadas em distintos suportes e estilos, traduzindo o que Bakhtin (1982)
define como fabulismo da vida – a oscilação entre o heróico e o cotidiano, o valor da
aventura e a “outridade de si mesmo” (ARFUCH, 2010, p.71). Desta maneira, notamos
nas entrevistas midiáticas, fotografias, filmes, vídeos, talk shows, reality shows, reality
paintings, a videopolítica, e outros formatos, que buscam traduzir as mil maneiras de caça
não autorizadas que inventam o cotidiano (CERTEAU, 1998).
Este movimento não poderia ser diferente no ciberespaço, afinal, trata-se de uma
rede dinâmica composta por pessoas, grupos e sistemas de computadores. Mais uma tela
que “[...] oferece-nos tanto novos modelos da mente como um novo meio no qual
podemos projectar as nossas idéias e fantasias [...] tornou-se algo mais do que um misto
de ferramenta e espelho: temos agora a possibilidade de passar para o outro lado do
espelho” (TURKLE, 1995, p.11-12). E quando atravessamos, vivenciamos a cultura
emergente da simulação, que tem afetado as nossas idéias acerca da mente, do corpo, do
eu e da máquina. (TURKLE, 1995). Neste contexto, constatamos mais nitidamente a
dissolução “das fronteiras entre o real e o virtual; o animado e o inanimado; o eu unitário
e o eu múltiplo [...] e encontramo-nos inseguros da nossa posição, inventando-nos a nós
mesmos” (1995, p.12-13). Nesse sentido, como afirma a autora, no ciberespaço, a vida
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real é só mais uma janela. Mais uma alternativa que se assemelha aos espaços e
movimentos expressivos que inventamos na tentativa de criarmos um mundo mais
acolhedor (BOSI, 2003). Assim, nas cibernarrativas “podemos ler nas entrelinhas e nos
‘entrecliques’ tanto os enredamentos, como os mistérios, tanto as comunidades, como a
solidão, o barulho e o silêncio” (LEÃO, 2004, p.166).
Para Jenkins (2008), cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal, a partir
de pedaços e fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático e transformados em
recursos através dos quais compreendemos nossa vida cotidiana. Esta prática tem sido
cada vez mais notável na rede, uma vez que tem se expandido gradativamente um
movimento que incita a exposição, o compartilhamento e armazenamento de histórias de
vida através dos mecanismos da web.
Seja através de projetos sociais adaptados à Internet, ou de redes sociais áudiovisuais, somos convidados a desvelar nossas lembranças ou lembranças alheias; fatos
inusitados ou heróicos; histórias do cotidiano, da infância, da escola, etc. Que ficam
estampadas em “molduras” flutuantes e em constante transição, transformação, sejam
elas coletivas ou individuais.
Segundo Leão (2004) uma das formas de se contar histórias que tem crescido
vertiginosamente na internet consiste na criação de bancos e sistemas de dados,
idealizados por projetos e instituições, como nos exemplos a seguir:
 Center for digital storytelling:
É um portal pertencente a uma organização internacional responsável por
desenvolver projetos e workshops que incentivam as pessoas a utilizarem a mídia digital
para contarem histórias significativas de suas vidas.

Fig. 6: Center For Digital Story Telling
Fonte: Disponível em: http://storycenter.org/. Acesso em: 25 jan. 2012

 City stories project
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O objetivo deste projeto é contar as histórias das cidades de Berlim e Lisboa
vivenciadas por moradores, turistas e demais pessoas que já vivenciaram alguma ocasião
memorável nestas cidades, ou possuem várias histórias para contar sobre estas
localidades. Geralmente, os participantes relatam particularidades e curiosidades de cada
cidade, através de narrativas curtas que ficam interconectadas no portal. No acervo do
portal podemos encontrar fotografias, entrevistas de rua, relatos de viagens, dentre outros
conteúdos.

Fig. 7: Center For Digital Story Telling
Fonte: http://city-stories.com. Acesso em: 25 jan. 2012

 Fray
É uma revista online que conta web narrativas reais desde 1996. Como
especificado no site, cada edição é focada numa narrativa central, que convida os
visitantes a incluir histórias pessoais, artigos e arte original.

Fig. 8: Revista online Fray
Fonte: http://fray.com/. Acesso em: 25 jan. 2012

No Brasil, também podemos citar como um dos poucos exemplos de projetos que
se alinham às iniciativas mostradas anteriormente, bem como a autorização de práticas e
personagens do cotidiano, o Museu da Pessoa, que será um dos temas centrais do capítulo
2.
Entretanto, é válido salientar, que não somente os projetos se renderam ao
desenvolvimento de cibernarrativas, mas também os blogs e fotologs escritos e ilustrados
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como diários pessoais; e-mails; listas de discussões e outros ambientes como os MOOS,
MUDS e comunidades virtuais que tem permitido a elaboração de processos criativos e
histórias (RHEINGOLD, 1996). Acompanhando este fluxo, as redes sociais online como
o Orkut, Facebook, Youtube e Twitter estão desenvolvendo aplicativos e permitindo a
exposição de personagens reais. Uma característica relevante de redes como estas, que
observamos livremente nos dias atuais, é a idéia de “expressão pessoal ou pessoalizada
na Internet” [...] como uma presença do ´eu` no ciberespaço, um espaço privado e, ao
mesmo tempo, público”. (RECUERO, 2009, p.26-27). A intimidade, a privacidade, a vida
guardada em segredo são valores atualmente considerados obsoletos, pois hoje a vida
parece só ter sentido, se for mostrada, narrada, exibida de diferentes maneiras em tempo
real. (SANTANA, 2011).
E os sites de redes sociais tem se mostrado como autênticos redutos e expressões
deste novo sentido construído e vivido pelos sujeitos sociais, que encontram nestes
ambientes, espaço para desenvolver e dar visibilidade a si mesmo, ao que pensam, fazem
ou gostariam de fazer. “Os sites de redes sociais se tornaram o lugar privilegiado para o
sujeito, sempre conectado, falar de si, produzir e divulgar imagens, seus gostos, suas
condutas de vida pessoal, acadêmica e profissional” (SANTANA, 2011, p.2). Como
veremos adiante.
 Life in a day
"A vida em um dia" foi uma experiência global para criar o primeiro longametragem do mundo gerado por usuários: um documentário, filmado em um único dia,
por pessoas comuns que tiveram 24 horas para documentar um trecho da sua vida com
uma câmera. Lançado em 24 de julho de 2011, o documentário experimental foi
produzido por Ridley Scott e dirigido por Kevin Macdonald. Hoje, depois de passar pelo
cinema, o documentário retorna às suas origens e encontra-se disponível na rede
Youtube.

Fig. 9: Life in a Day
Fonte: http://www.youtube.com/user/lifeinaday. Acesso em 25 jan 2012.
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 Twitter Stories
A página conta histórias que se desenrolaram a partir de postagens no Twitter e
são contadas a partir de textos, imagens e vídeos. O site conta com a alimentação dos
usuários, que recomendam as narrativas mais interessantes, as quais são selecionadas.
Dentre as histórias presentes na página estão a do americano Mark Haward que conseguiu
levantar através do twitter, U$$1.000 dólares para salvar a vida de um cão de rua.

Fig. 10: Twitter Stories
Fonte: http://stories.twitter.com/. Acesso em 25 jan 2012



A linha do tempo

Este aplicativo transforma o design do perfil do Facebook, de modo que o usuário
possa compartilhar e deixar em destaque as suas melhores lembranças, fotos, eventos
cotidianos e suas atualizações feitas nesta rede social. Assim, estas informações recebem
tal destaque a ponto de ser os primeiros itens visualizados pelos visitantes de seu perfil.

Fig. 11: A linha do tempo
Fonte: http://www.facebook.com/. Acesso em 25 jan 2012
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The Museum of Me

O “museu de mim” é um aplicativo do Facebook, desenvolvido pela Intel, que
transforma as fotos e contatos do nosso Facebook em uma galeria de museu virtual. Ao
acessar o aplicativo com seu login, é gerada uma animação, na qual contatos e fotografias
são exibidos em salas e disposições museográficas diferentes, como se fossem obras de
arte contempladas por um público virtual. Entretanto, ainda não é possível exportar o
resultado em vídeo, algo que já está sendo pensado pelos desenvolvedores.

Fig. 12: The Museum of Me
Fonte: http://www.facebook.com/. Acesso em 25 jan 2012

Fig. 13: Galeria virtual do The Museum of me.
Fonte: facebook.com. Acesso em 25. Jan 2012

Aproximando-se também destas propostas, podemos citar como exemplo o
trabalho desenvolvido por Philippe Lejeune - Autopacte26, um site proposto por Philippe
Lejeune, cuja pretensão é apresentar a escrita autobiográfica em diferentes formas:
diários, textos, cartas, etc.
Como podemos observar através desta trilha de narrativas, muitas histórias e vidas
brotam das janelas do ciberespaço (LEMOS E PALÁCIOS, 2001). Revelando realidades
26

Disponível em: http://www.autopacte.org/
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e ficções que dialogam e dissolvem a linha tênue que as demarca e instituindo uma onda
de narrativas de vidas que invade a Internet.
Em várias delas, o indivíduo e o coletivo se encontram e se constituem. Nesse
sentido, as cibernarrativas se apresentam como ações cartográficas
simultaneamente reveladoras do sentido de self e dos links entre os grupos. À
medida que o compartilhamento de experiências estimula a generosidade e que
todo processo narrativo implica numa organização dos conteúdos internos e da
memória, as cibernarrativas são exemplos criativos de práticas coletivas. Das
identificações que projetamos no ato de contar histórias à emergência de
cibercenários. Como palcos generativos e projetos de realidade aumentada, as
cibernarrativas se revelam como catalisadoras de uma subjetividade múltipla
[...] (LEÃO, 2004, p.177-178).

Essa conjuntura de emergência sinaliza assim, novos caminhos para os museus.
Estas entidades ao serem “fisgadas” pelas teias da web se viram motivadas a interagir
com esse cenário, encontrando outros mecanismos para representar suas histórias e
discursos que se encontram marcados nos diferentes espaços e objetos, nas pessoas, nas
imagens, letras e falas, que enlaçadas ou não, vão delineando percursos imaginários, e
nos conduzem a “um museu de imagens passadas, possíveis, produzidas e a serem
produzidas” (DURAND, 2001, p.6).
Portanto, é visando compreender como se deu essa passagem do museu
tradicional para o museu virtual, que pretendemos no capítulo que se aproxima identificar
estas “novas” tendências, como elas se caracterizam e, principalmente de que maneira os
museus virtuais contam suas histórias se aproveitando das possibilidades do ciberespaço.

CAPÍTULO IV
4. “EU VEJO UM MUSEU DE GRANDES NOVIDADES”

4.1 Porque quem vive de passado é museu?
Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos,
sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo
através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são
pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos,
tempos, culturas e pessoas diferentes. Os museus são
conceitos e práticas em metamorfose.
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Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM)
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A necessidade de retratar objetos, experiências e demais elementos que
representem alguma ocasião, ou determinada cultura é uma habilidade inerente à própria
condição do homem enquanto sujeito social, o que caracteriza o hábito humano do
colecionismo. Por variados motivos o homem coleciona objetos e lhes atribui valor, seja
ele afetivo, simbólico, cultural, ou material; isto justifica a necessidade de preservá-los e
torná-los perpétuos, para que outras gerações possam ter acesso às narrativas que
emergem destes bens ou objetos. Tal hábito se apresenta também como uma forma de
contar histórias, que além de simbolizar contextos, épocas e trajetórias formativas,
esboçou uma cultura de exaltação à memória e à história que atravessou tempos.
Com a intenção de abrigar e preservar essas histórias conformadas em diferentes
contornos, abrigadas “por trás” dos objetos, que os museus foram idealizados. E logo,
embebidos por esta cultura se revelaram testemunhos vivos das criações humanas, que
demarcam território nas sociedades desde o período antigo, representando o homem em
suas “aventuras” enquanto sujeito autor e ator de processos criativos, descobertas e
invenções.
Selecionar, reunir, guardar e expor coisas num determinado espaço,
projetando-as de um tempo a outro, com o objetivo de evocar lembranças,
exemplificar e inspirar comportamentos, realizar estudos e desenvolver
determinadas narrativas parecem constituir as ações que, num primeiro
momento, estariam nas raízes dessas práticas sociais chamadas,
convencionalmente, de museus. (CHAGAS, 2009, p.22).

Na medida em que buscam reunir e representar os vestígios da humanidade, os
museus se apresentam como verdadeiros refletores do mundo, o que lhes tornam espaços
de memória, na medida em que congregam as inspirações do homem, de coletivos
humanos, e suas subjetividades que sempre estão em mutação. Os museus representam
histórias através de suas telas e esculturas, objetos, manuscritos, dentre outros elementos
que nos revelam e traduzem pessoas e personagens, refazem experiências e contextos. Os
museus também expõem obras primas e descobertas científicas, mas, em contrapartida,
contribuem para desvendar relações de domínio, poder e valores negligenciados ao longo
da trajetória histórica, nos convidando a construir associações com os cenários de hoje e
amanhã.
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Ler e narrar o mistério do mundo por meio de um mundo de coisas é um
desafio que se impõe antes mesmo do aprendizado das primeiras letras e dos
primeiros números; compreender e saber operar no espaço tridimensional com
o poder de mediação de que as coisas estão possuídas é a base da imaginação
museal. Não há museu possível sem que essa potência imaginativa entre em
movimento, pois é ela que atualiza os museus, lhes confere vida e significado
político social. (CHAGAS, 2008. p.113-114)

Porém, não é esta a representação mais comum que se tem sobre os museus. Não
seriam estas instituições depósitos de velharias e objetos antigos de pouca serventia? Não
são os museus aqueles que vivem de passado? Estas e outras associações parecem marcar
presença considerável no imaginário social, dos brasileiros e latinos, como nos diz Ferrez
(1980, p.8) citado por Oliveira (2002) “O povo latino-americano ao referir-se a algo que
está superado, que não tem mais importância, diz: ‘isto é coisa de Museu’, ou ‘isto não
serve mais para nada [...] deve ficar em um Museu”. Esta percepção equivocada ressoa de
maneira negativa também na categoria memória, afinal, memória está na gênese do
museu; museus são instituições de memória, impossível dissociá-los (HENRIQUES,
2000).
O termo memória traz consigo considerações que remetem a um sentido de
conservação de uma lembrança, pressuposto que vai ao encontro do que acredita Chauí
(2005, p. 138), quando diz que “a memória é uma evocação do passado, uma capacidade
humana para reter e guardar o tempo que se foi, salvando-o da perda total”. Pensando
neste sentido, a lembrança conserva aquilo que se foi e não retornará, por isso a
necessidade de revisitar o passado está, ainda que de maneira involuntária,
cotidianamente presente em nossos contextos de vivência, a partir da preservação de
elementos e fragmentos culturais memoráveis diversificados.
Acrescentando à perspectiva de Chauí (2005), Chiara (2001) nos conta que o ato
de recordar mais do que uma estratégia de conservação, é uma maneira de tornar perene o
que já deixou de ser: é a capacidade de retomar o passado dando-lhe novas nuances; uma
vigília da vida contra o sentimento de perda e de dissolução diante do que já foi. Neste
sentido, a referida autora caracteriza a rememoração como um ato de revivescência, na
medida em que extrai do que passou o seu caráter transitório e faz com que entre de modo
construtivo no presente. Tal contribuição nos possibilita desmistificar o preconceito que ainda
é presente quando o assunto é memória, ao reportá-la unicamente ao passado, ao que já não tem
mais “serventia”. Menezes (1984) argumenta que a memória não diz respeito apenas ao passado,
mas também ao presente, pois:

70

Exilar a memória no passado é deixar de entendê-la como força viva do
presente. Sem memória, não há presente humano, nem tampouco futuro. Em
outras palavras: a memória gira em torno de um dado básico do fenômeno
humano, a mudança. Se não houver memória a mudança será sempre fator de
alienação e desagregação, pois inexistiria uma plataforma de referência e cada
ato seria uma reação mecânica, uma resposta nova e solitária a cada momento,
um mergulho do passado esvaziado para o vazio do futuro. (MENEZES,

1984, p.33).
Desse modo, a premissa básica que vai nortear a memória é o compromisso com a
mudança. A partir do instante que compreendemos esta categoria enquanto elemento de
transformação social, abrimos precedentes para dialogar com as idéias de Pollak (1992)
que trata esse construto social como um elemento básico para o estabelecimento de nossa
identidade e para nos reconhecermos enquanto sujeitos sociais. Além de se apresentar
como um elemento constituinte da identidade, tanto do sujeito quanto da sociedade, a
memória é também um fator extremamente importante para a construção de um
sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua
ressignificação de si (POLLAK, 1992). A memória tem a capacidade de transfundir vida
ao passado e reconstruir os sujeitos sociais no mundo, por isso, ela representa o
reencontro do tempo perdido (CHIARA, 2001), na medida em que através do
renascimento daquilo que “se foi”, abre-se fronteiras para perspectivas futuras e
renovadas.
De tal maneira, processos formativos que enaltecem a rememoração contribuem
para que o sujeito tenha conhecimento da realidade que o circunda, visto que nesses
processos existem diálogos entre a memória, os dados do presente, o entendimento das
transformações e a busca de um novo fazer; o que não significa, entretanto, uma
aceitação submissa e passiva dos valores do passado, mas o reconhecimento de que estão
ali os elementos básicos para a transformação dos sujeitos (SANTOS, 1984). Não é uma
assimilação puramente nostálgica, de formas e coisas ocorridas, há, neste momento, um
sujeito que analisa criticamente, que recria, constrói, a partir de um referencial; por isso, é
interessante notarmos que sem o confronto passado/presente será difícil fazer com que os
sujeitos se identifiquem como sujeitos políticos e cidadãos; com um olhar vago sobre o
passado, não podemos fazer história, nem sermos sujeitos autores da história. (SANTOS,
1984).
A memória social, a qual, estamos nos referindo, possui relação direta com a
memória individual e a coletiva. Afinal, a memória coletiva representa as memórias
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individuais de determinado grupo social que articula suas lembranças em quadros sociais
comuns, compartilhadas por todo o grupo. Como nos diz Henriques (2000), a memória
social seria, portanto, o conjunto daquilo que se seleciona, que se destaca e se registra, e,
sobretudo, revela a identidade de determinado conjunto de sujeitos que formam um todo
social. Deste modo, a memória é social porque ela tem relação com o conjunto de noções
que determinado grupo possui.
Valorizá-la é o mesmo que reconhecer e legitimar as diferentes histórias que
compõem este construto maior. É dar voz a diferentes sujeitos e contribuir para que suas
histórias sejam valorizadas e disseminadas entre vários segmentos da sociedade. E isto
significa um estímulo para processos diversos de formação, autoconhecimento e
conhecimento de realidades distintas.
O ser humano aprende e se desenvolve ao longo da sua vida inteira e podemos
dizer que as diversas aprendizagens que ele realiza se potencializam quando
são socialmente compartilhadas na procura de solucionar um problema comum.
Ao compartilhar, cada pessoa encontra no outro, de forma geral, apoio,
companhia, segurança e outros tipos de ajuda. Cada um de nós faz o mesmo em
maior ou menor grau e assim vamos construindo relações, vínculos e, por
consequência, as nossas redes pessoais. (LOPEZ, 2008, p.7)

Quando fomentamos encontros entre pessoas, estamos reunindo histórias,
multiplicando as conexões, ampliando a possibilidade de potencializar toda a riqueza
construída nas relações ao longo da vida, neste sentido podemos citar a família, os
amigos, a comunidade, as relações profissionais, acadêmicas, além das relações virtuais
por internet; como seria rico poder (re)conhecer as variadas trajetórias de vida e sentir as
emoções do evento, da foto, do olhar, do bairro, da vila, da vida; juntar todas as emoções
possíveis e fazer da vida uma grande história. (DUARTE, 2008).
E os museus são justamente promotores e potencializadores destes encontros entre
pessoas, realidades e tempos. O que os coloca na posição de espelhos do mundo, espelhos
da vida. Como buscaremos evidenciar ao longo deste capítulo, o museu também vive do
conhecimento, da beleza, da surpresa, do popular e das pessoas, da novidade e outros
elementos, embora nem sempre tenha sido assim. Ao contrário do que se imagina, a
memória ao ativar o passado torna-se viva e metamorfoseante, contribuindo para
transformar os museus em redutos e fenômenos que incitam a mudança, onde presente,
passado e futuro sempre estarão em plena conversação, nos convidando a percorrer seus
labirintos, a procura de seus tesouros mais escondidos, novas dimensões experienciais e

72

formativas, e até mesmo dissolver protocolos e cerimônias que marcaram a sua
genealogia.
4.2 Era uma vez o templo das musas [...]
Apolo e as nove Musas, discantando
com a dourada lira, me influíam
na suave harmonia que faziam,
quando tomei a pena, começando [...]
28

Luiz Vaz de Camões
Luiz Vaz de Camões

Ao longo de sua formação os museus sempre foram alvos das transformações
vividas pelas sociedades. Por isto, antes de visitarmos as galerias e exposições do jeito
que hoje conhecemos, outras faces, concepções, princípios e filosofias deram vida a estas
instituições. Com nascedouro no período antigo, originalmente, os museus foram
concebidos como espaços sagrados – os chamados ‘mouseions29’. Templos dedicados às
Musas, filhas de Zeus e Mnemósyne; entidades sagradas, donas da memória absoluta que
protegiam as artes; a imaginação criativa; as danças; músicas e narrativas; a ciência e a
história (SUANO; 1986). “O mouseion era então esse local privilegiado, onde a mente
repousava e onde o pensamento profundo e criativo, liberto dos problemas e aflições
cotidianas, poderia se dedicar às artes e às ciências” (SUANO, 1986, p.10-11).
Um dos mouseions mais famosos da história foi a ‘Biblioteca de Alexandria30’.
Projeto planejado com a pretensão de abrigar todo o conhecimento do mundo, em suas
diferentes formas e naturezas (SUANO, 1986). De acordo com Campos (1998, p.54) a
referida biblioteca poderia ser compreendida como um lugar onde:
[...]se reuniam os sábios, filósofos e naturalistas para ali debater,
num encontro que poderíamos apelidar universitário, os temas de seus
estudos, recebeu sob Ptolomeu I a denominação MUSEU. Não se
tratava mais do “templo das musas”, da mitologia grega. No Palácio de
Alexandre o Museu se transformara agora em “templo da ciência ”

Scheiner acredita que a criação dos museus reflete as modificações sofridas na
relação do homem com a memória logo após o advento da escrita. Segundo esta autora:

28

Disponível em: http://pt.poesia.wikia.com/wiki/Apolo_e_as_nove_Musas,_discantando. Acesso em: 29
jun.2012
29
O termo “Museu” é de origem latina e deriva do grego mouseion
30
“templo” egípicio que data do século II a.C., continuando erguido até por volta de 270 a.C (SUANO,
1986)
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a partir desta transição tornou-se necessário comprovar o que é memorizado.
Os vestígios materiais da ação humana são agora percebidos como
documentos; representam não somente a natureza e o cosmos como visto nos
mitos, mas também a trajetória das sociedades. Nesse momento a memória
vincula-se definitivamente à representação do real. O imaginário é
presentificado já não mais apenas pelas Musas (as palavras cantadas), mas
também pelo objeto (evidência). [...] Assim foi gerada a percepção do museu
enquanto espaço físico e a cristalização desta ideia. (2008, p.88)

A Idade Média já começa a refletir essa perspectiva, na medida em que os
mouseions perdem o seu caráter puramente sacro e se transformam em gabinetes de
curiosidades. De acordo com Suano (1986), os gabinetes ficavam instalados nos palácios
da realeza e nas catedrais; eram salas que funcionavam como repositórios de jóias, obras
de arte, pratarias, manuscritos, esculturas, dentre outros objetos que representavam
doações feitas ao clero, heranças das famílias nobres, ou saques dos povos conquistados.

Figura 14: Gabinete de curiosidade.
Fonte: www.google.com. Acesso em: 26.jan.2012

Tais coleções e artigos simbolizavam a ostentação da riqueza da elite e o
conhecimento; por isso, o seu acesso só era permitido aos membros da realeza, das
grandes cortes e apreciadores particulares, somente sob a autorização dos proprietários.
Segundo Suano (1986) medidas dessa natureza eram tomadas no intuito de controlar o
conhecimento considerado relevante para a época e quem era digno de conhecê-lo.
Nesse intervalo temporal, podemos perceber a participação velada do homem
comum em tais ambientes, até então, absolutamente restritos, já que sempre eram
pertencentes aos nobres, imperadores, generais ou chefes de estado. O monopólio do
Clero e da Nobreza, só começou a sofrer os primeiros abalos entre os séculos XVII e
XVIII, momento em que sob a influência revolucionária iluminista, a burguesia européia
torna os museus instituições oficiais (SUANO, 1986). Assim, as coleções reais dos
gabinetes de curiosidade tornaram-se públicas; deste modo, podemos citar o Ashmolean
Museum of Oxford como o primeiro museu organizado como instituição pública, que
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cedeu espaço para a aparição de outras instituições como o Museu Britânico (1753), o
Museu Central de Artes que abriu suas portas em 1793 e o Louvre (1793).
A expansão iluminista permitiu a proliferação de museus em todo o mundo,
inclusive nas colônias latinas, quando chegam por volta do século XIX. Desde então,
estes espaços foram estimulados a experimentar distintas configurações e investir em
concepções museográficas mais sistematizadas, no intuito de organizar a “multidão” de
informações típica dos gabinetes de curiosidades. Neste sentido que a organização
enciclopedista surge como uma alternativa de disposição das obras (OLIVEIRA, 2007).
Entretanto, é importante ressaltarmos que, sob a influência das mutações no
campo da ciência, da política, da história, dentre outros cenários, os museus começaram a
privilegiar aspectos que não se concentravam unicamente na exaltação dos fatos
históricos, no prestígio social das personalidades públicas, seus feitos e descobertas, mas
também na abordagem de temas que interessavam a parcelas distintas da sociedade e que
se encaixavam também nas categorias de conhecimento emergentes. De tal modo,
aspectos como a educação, a pesquisa, a ciência e a vida em seu sentido pleno,
encontraram vias de escape num novo formato da museologia mais flexível e aberto.
Tal renovação é iniciada em meados do século XX graças às frentes de
pensamento que buscavam adaptar o museu à nova realidade. Em 1946, no âmbito da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) foi
criado o Conselho Internacional de Museus (ICOM) - primeiro organismo responsável
pela realidade museológica. Já entre os anos de 1948 e 1965, os museus foram
amadurecendo uma postura mais centrada no papel educativo (ICOM, 2010).
Transformações que permitiram às entidades museológicas se configurarem em espaços
de interação, onde se tecem redes relacionais e saberes distintos, privilegiando o sujeito e
as ações do cotidiano. Neste sentido, Oliveira (2002) registra que elementos folclóricos e
culturais dos grupos ditos minoritários também começaram a abrigar os acervos dos
museus, o que já denota a influência das contribuições da Nova História neste
movimento.
Porém, foi somente a partir do Encontro do ICOM, realizado em Santiago do
Chile em 1972, que estas mudanças encontraram ponto de apoio mais sólido. A
Declaração produzida neste encontro é considerada um marco referencial para o campo
museológico, principalmente, por introduzir outras dimensões e evidenciar a necessidade
de mudanças no modo de ser e fazer dos museus, tornando-os espaços capazes de

75

desempenhar um papel decisivo na educação das comunidades. Desde então, alguns
museus introduziram uma dimensão pedagógica diferenciada, assumindo uma postura
mais participativa, com base na ideologia de Paulo Freire, que se fundamenta na
educação popular (BINA, 2004; OLIVEIRA, 2002).
Neste sentido, além de estreitar os laços com a educação formal a partir da criação
de setores educativos, os museus buscaram tornar mais acessíveis os seus acervos à
comunidade, modernizando inclusive as técnicas de exposição tradicionais, a fim de
atender a necessidade das massas populares, estimulando a conscientização acerca dos
problemas sociais que afligem as comunidades, a recuperação de seus patrimônios, mas
também as transformações sociais, econômicas e culturais produzidas no mundo,
configurando-se como um espaço de aprendizagem.
As propostas trazidas no Encontro de 1972 foram acrescidas de perspectivas
lançadas nos encontros de Quebec (1984) no qual foi legitimado os preceitos do
Movimento para uma nova museologia (MINOM); e Caracas (1992) onde se discutiu a
função comunicativa dos museus (CÂNDIDO, 2003). Estes atributos fortaleceram
expressivamente o caráter de espaços de aprendizagem destes ambientes, a relevância do
seu papel social e a inserção das tecnologias nos seus processos e atividades. Mas,
indiscutivelmente, o principal ganho dos museus foi a abertura para a vida em sentido
amplo, o espaço dado à comunidade e o entendimento de que as ações museológicas
podem se estender para além dos muros dos museus, sem deixar de atender aos seus
objetivos de comunicar, expor, pesquisar e estudar os patrimônios e os testemunhos do
homem.

4.3 Um museu para fora
Museus são membranas que contêm as
narrativas e manifestações da cultura dos
povos, dos lugares e das ecologias.
Stephen Goldsmith
ções
cultura dos
povos,
Temporary Museum
of da
Permanent
Change
dos lugares e das ecologias”.
***
O museu é um espelho onde a comunidade
se olha para se reconhecer.
Hugues de Varine

Os anos 1970 trouxeram para os museus interfaces bastante diferenciadas. No
lugar da exaltação do belo, do legítimo, da materialidade e dos grandes nomes,
começamos a encontrar o popular, o alternativo e a vida comum estampando as galerias e
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exposições; estamos falando de uma expressão renovada e influenciada pelo movimento
de desterritorialização.
Na perspectiva de Deleuze e Guatarri (1996) a desterritorialização sempre está
atrelada a uma reterritorialização, sendo ambos movimentos concomitantes e
indissociáveis; o primeiro seria o movimento de “abandono do território”, a “operação
linha e fuga”; já a reterritorialização é o movimento de construção do território. Da
mesma forma, alguns museus se permitiram a migrar dos seus territórios convencionais: o
casarão antigo, o palacete ou um prédio arquitetônico considerado nobre, para demarcar
outros territórios: a casa simples, a rua, a comunidade, o parque, espaços naturais e até o
ciberespaço como veremos adiante. Esta realidade se relaciona ao que Santos (1994) nos
fala sobre o novo funcionamento do território, que segundo este autor, hoje pode
funcionar através de horizontalidades (lugares vizinhos reunidos por uma continuidade
territorial) e verticalidades (formadas por pontos distantes uns dos outros, ligados por
todas as formas e processos sociais).
Os museus entraram nesse processo no intuito de tornar ainda mais abrangente o
seu raio de atuação, extrapolando as delimitações do seu espaço arquitetônico físico, a
fim de estabelecer uma relação mais participativa dos sujeitos de diferentes níveis sociais
e intelectuais. O propósito maior foi permitir que a comunidade se torne mais próxima e
pertencente ao que é apresentado nos museus, criando uma atmosfera mais acolhedora,
condizente à realidade das comunidades, estimando os seus patrimônios, cultura e
cotidiano; o que, consequentemente, contribui para que os sujeitos envolvidos
desconstruam o semblante distante imaginado sobre estas entidades.
Podemos verificar a mobilidade e a fluidez das ações museológicas em diferentes
iniciativas, projetos e categorias de museus que insurgiram na década de 1970. A
começar pelos museus móveis ou itinerantes, que através de exposições museográficas
montadas em automóveis vão até a população, desfazendo o sentido natural de ida ao
museu. De acordo com Oliveira (2002) em 1958, a cidade de Nova York desenvolveu o
primeiro Museum Bus, cujo objetivo era levar às comunidades carentes informações
sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST), higiene, educação e questões contra a
violência. Segundo o referido autor, esse projeto também foi implantado na França em
1970 e perdura até os dias atuais.
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Aqui no Brasil, também podemos citar alguns projetos desta natureza. Em
Salvador, por exemplo, temos o projeto Ciência Móvel31 da Universidade do Estado da
Bahia (UNEB), atrelado ao Museu de Ciência e Tecnologia (MCT/UNEB) - um ônibus
equipado com elementos pertencentes ao MCT, que contribui para divulgar temáticas
sobre ciência e tecnologia em diferentes cidades do estado.
Também evidenciamos neste mesmo período, o surgimento de novas categorias de
museus: os ecomuseus e os museus comunitários, que iniciam a chamada perspectiva dos
museus abertos e de vizinhança. Como construções da própria comunidade local, os
museus comunitários quebram as estéticas dos museus tradicionais, já que são
construções coletivas, frutos de trabalhos voluntários e doações que seguem a linha da
história local das comunidades (OLIVEIRA, 2007). Neste tipo de museu, a população é
convidada a construir um espaço onde cada membro do grupo pode imprimir suas
histórias, raízes, ideologias e idiossincrasias; deste modo, abre-se espaço para as classes
marginalizadas do processo histórico-cultural participarem e atuarem nesses ambientes32.
Em um museu comunitário o objeto não é o valor predominante, mas sim a
memória, que se fortalece ao recriar e reinterpretar as histórias significativas; não
podemos recordar-nos de quem somos, não podemos ser sujeitos, sem recriar e elaborar
nossa própria memória; assim, os membros da comunidade utilizam o museu comunitário
para recriar como eram as coisas antes, para reviver eventos e práticas que os marcaram,
para reinterpretar o passado e discernir o aprendizado de experiências anteriores
(LERSCH e OCAMPO, 2004).
Estes autores também defendem que os museus comunitários combinam e
integram processos complexos de constituição do sujeito coletivo da comunidade, através
da reflexão, auto-conhecimento e criatividade, ações de fortalecimento da identidade,
através da legitimação das histórias, valores próprios e melhoramento da qualidade de
vida, através da criação de redes com comunidades afins. Validando a importância de
museus dessa linha, Santos (1993) salienta que a apresentação de testemunhos da cultura
produzida pela própria comunidade, permite uma integração grande, principalmente se
31

32

Disponível em http://www.uneb.br/mct/17/. Acesso em 20 mar. 2012

Uma das primeiras experiências de museus comunitários no Brasil aconteceu na cidade de Uruguaiana,
Rio Grande do Sul, em 1977, quando a população local foi convidada através de uma emissora de televisão
para organizar e montar de maneira voluntária o museu, que se tornou ponto de encontro a partir de então.
(CARVALHO, 1990)
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esta apresentação proporciona a oportunidade de se estabelecer paralelos entre passado e
presente, estimulando uma criação do futuro.
De modo semelhante aos museus comunitários, os ecomuseus são considerados
modelos contemporâneos de museu. O que deve prevalecer nestes ambientes é a
participação e a qualidade da interação entre os sujeitos e o meio. Para Clair (1976) o
ecomuseu é o museu do espaço e do tempo, ele se ocupa de apresentar as variações de
diversos lugares num mesmo tempo, de acordo com uma perspectiva sincrônica e as
variações de um mesmo lugar em diversos tempos, de acordo com uma perspectiva
diacrônica.
Apesar de uma aproximação filosófica muito grande, há diferenciações entre o
eco-museu e o museu comunitário. O primeiro tem um envolvimento extensivo com o
território e procura a preservação paisagística e histórica, com ou sem a comunidade
originária. Ao contrário, o museu comunitário verifica em primeiro plano, uma história
hodierna da comunidade, buscando as raízes do passado e os laços e produções culturais
para a preservação do patrimônio e atividades que possam perpetuar o fazer artístico, a
história cultural e as produções econômicas. (OLIVEIRA, 2007).
O Movimento Internacional para uma Nova Museologia (MINOM), oficializado
em 1984, ratifica e expande essa perspectiva nascida com a desterritorialização dos
museus, ao manter o objetivo de valorizar o cotidiano do cidadão e concebê-lo como
elemento basilar de ações educacionais; além de buscar, simultaneamente, a ruptura da
tríade edifício-coleção-público e a proposta de atuação na área do territóriopatrimônio-população.
“Ao diversificar o seu próprio espaço o Museu saiu da pseudocasca que o
escondia como ‘casa das múmias’, das ‘coisas velhas’, do ‘almoxarifado da burguesia’ e
outros adjetivos que o puseram como lugar que possuía, digamos, ‘cheiro de mofo’”.
(OLIVEIRA, 2001, p.2). Deste modo, a Nova Museologia abre outros horizontes para se
desenvolver as ações museológicas, que agora não se processam unicamente a partir dos
objetos, das coleções, mas tendo como referencial o patrimônio global, a dinâmica da
vida. As novas correntes surgem não como um substituto à museologia tradicional, mas
como uma nova forma de entender o espaço museal (MUCHACHO, 2005).
Portanto, os museus comunitários, os museus itinerantes e os ecomuseus
inauguram uma nova forma de se fazer e pensar estas instituições; uma maneira mais
democrática, criativa e acessível. Por isso, conhecer a essência dessas propostas é de vital
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importância para compreendermos as formas museológicas que começam a ser
desenvolvidas a partir das TIC, que inevitavelmente se relacionam aos conceitos aqui
transcorridos e que serão analisados a seguir.

4.4 Musealogando com as TIC

De início é importante frisar que a proposta do museu aberto não decretou a
desaparição dos museus de arte, dos museus de história e arqueologia, dentre outros. Pelo
contrário, o MINOM, trouxe também a estas categorias, alternativas de renovação,
também baseadas na educação e a participação popular. Neste sentido, com o intuito de
estreitar cada vez mais os laços com os visitantes, proporcionando experiências de
formação integral, social e educativa, estes museus se mostraram estimulados a valorizar
a sua função midiática e informativa, aproveitando as TIC e outras propostas de
integração como elementos potencializadores de seus princípios e atividades.
Como Santos (1993) já sinalizava na década de 1990, as inovações tecnológicas
nos museus começaram a insurgir; através destes mecanismos é possível criar uma
estrutura emocional, permitindo a qualquer pessoa, independente do seu nível intelectual,
não somente ser capaz de decifrar a mensagem, mas vivê-la efetivamente. Além do mais,
tendo em vista a sua importância, os museus precisam também fornecer uma orientação
social e cultural, expressando através de suas exposições e atividades um espetáculo
permanente, graças à convergência dos meios audiovisuais.
Em decorrência destes incentivos, Bina (2004) afirma que os museus mais
tradicionais começaram a adotar uma museografia didática e lúdica, com o uso de painéis
e vitrines interativas, iluminação cênica, recursos de ambientação com cenas cotidianas,
som e imagem, adoção de uma linguagem mais simplificada com textos e etiquetas claros
e precisos, dentre outros elementos de multimídia. O propósito destas intervenções é
fazer com que o acervo se torne compreensível para todos os visitantes, de modo a
permitir que abandonem o papel do observadores para atuarem de forma mais interativa e
participativa.
Iniciativas voltadas a este propósito atraem expressivamente o público escolar
formado por crianças e adolescentes, que encontram nesses canais interativos a
possibilidade de construirem o conhecimento de uma maneira divertida, lúdica e
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prazerosa, sem seguir planejamentos que imitam a sala de aula. Na Bahia, podemos citar
o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM); o Museu Carlos Costa Pinto e o Museu
Eugênio Teixeira Leal (Museu do Dinheiro), como algumas das instituições do estado
que estão preocupadas em acolher diferentes públicos, através de ações que lançam para
além da exposição de suas coleções e obras, ingredientes que tornam ainda mais
significativa a experiência do visitante.
Dentre as iniciativas promovidas por estes museus periodicamente, podemos
encontrar: cursos; seminários; projetos culturais e de formação; oficinas de música; dança
e poesia; sessões de cinema; shows; exposições vivas e itinerantes, dentre outras.

Fig. 15: Projeto Criando no MAM.
Fonte: google.com Acesso em: 26.jan 2012

Fig. 16: Projeto Museu Vivo – Forte São Marcelo
Fonte: gazetadoforte.blogspot.com. Acesso em: 26.jan 2012

Fig. 17: Oficina de Artes com estudantes da Rede Municipal.
Fonte: museucarloscotapinto.blogspot.com. Acesso em 27. Jan 2012

Fig.18: Jazz no MAM.
Fonte: google.com Acesso em 27 jan. 2012
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Ações desta natureza contribuem para consolidar a relevância da ação
comunicativa e educativa entre o museu e o público, o que tem colaborado
expressivamente para a popularização destes espaços. A aproximação do público, em
especial o escolar, tem exigido também dos museus o aperfeiçoamento dos profissionais
envolvidos, sobretudo, aqueles que compõem o setor educativo. Tal necessidade,
inclusive, abriu espaço para a contratação de profissionais de educação e comunicação
que auxiliam o planejamento das ações educativas e comunicativas.
Além dos projetos e programações, as tecnologias digitais e telemáticas estão
sendo cada vez mais posicionadas como elementos pertencentes à experiência
museológica, sobretudo, nos museus físicos. Implantar multimídia, dioramas e jogos
virtuais nesses recintos, aguça e provoca o visitante, as crianças e jovens, cada vez mais
imersos e atraídos pela cultura digital. Tais transformações na cena da museologia foram
acompanhadas e fomentadas por conferências internacionais dedicadas à problemática da
inserção das TIC nos museus. A primeira conferência internacional foi realizada em
Pittsburgh (EUA) e problematizou acerca da hipermídia e da interatividade nos espaços
museológicos, a International Conference on Hypermedia and Interactivity in Museum
(ICHIM). Esta conferência bianual vinha sendo realizada em diferentes países da
América do Norte e Europa, e sua última edição ocorreu em 2007, na cidade de Toronto
no Canadá, sendo substituída posteriormente, pela Conferência sobre Museus e Internet –
Museums and Web, que será estudada em momento vindouro.
Movimentos voltados a essa problemática, colocam em evidência os museus
norte americanos, europeus e canadenses, que se destacam com sua tecnologia de ponta e
constantes inovações oriundas de pesquisas e investimentos nesse cenário, que de certo
modo, ainda é novo para as instituições brasileiras. Os países que fazem parte deste eixo
têm revelado verdadeiros espetáculos tecnológicos que nos fazem esquecer aquela
imagem “empoeirada” do museu que fica guardada em nosso imaginário.
Como exemplo das inúmeras novidades tecnológicas dos museus citamos as
exposições de realidade aumentada desenvolvidas para Iphone, disponíveis no The
Museum of Modern Art (MOMA), localizado em Nova York (EUA). E os audioguias –
guias eletrônicos que acompanham os visitantes no Museu Louvre da França. Desde
março de 2012 os audioguias começaram a ser substituídos pelo Nintendo 3DS; com este
console portátil, os visitantes podem ter acesso em 8 idiomas a uma nova maneira de
descobrir as obras que o museu abriga. Esta idéia foi pensada originalmente, para atrair as
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crianças e adolescentes que acompanham os pais nas visitas ao Louvre. O convênio
firmado com a Nintendo, prevê que o Louvre receberá 5 mil unidades de Nintendo 3DS,
que está substituindo gradualmente, os audioguias33.

Figura 19: Realidade aumentada para Iphone - MOMA
Fonte: google.com. Acesso em: 30. Jan 2012

Figura 20: Nintendo 3DS no Louvre.
Fonte: google.com. Acesso em: 30. Jan 2012

Ainda que numa proporção e investimentos menores, no Brasil podemos
mencionar algumas instituições que se destacam pelo empenho em adentrar nesse
universo tecnologizado. Destacamos os Museus de Ciência e Tecnologia, presentes em
diferentes estados brasileiros, que investem nas tecnologias digitais, mas se sobressaem
também por seus mecanismos e técnicas simples, embora bastante interativas. Entre estes
museus estão aqueles sob tutoria de universidades como o da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), O Museu Antares de Ciência e Tecnologia
(UEFS) e o museu pertencente à Universidade do Estado da Bahia (UNEB), que está
previsto para fazer parte do Parque Tecnológico (TECNOBAHIA).
Dentre os museus brasileiros que mais se aproximam das inovações digitais e de
realidade aumentada, por exemplo, está o famoso Museu da Língua Portuguesa (SP) Fig. 21; o Planetário do Ibirapuera (SP); O Museu Catavento Cultural (SP) – Fig 22; o
Museu do Futebol (SP) e o projeto do Museu do Amanhã previsto para ser inaugurado em
2014 no Rio de Janeiro.

33

Reportagem disponível em: http://oglobo.globo.com/tecnologia/museu-do-louvre-adota-nintendo-3dscomo-guia-virtual-3479518. Acesso em: 24set.2011.
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Fig.21: Museu da Língua Portuguesa
Fonte: google.com. Acesso em: 3 jan. 2012

Fig.22: Museu Catavento Cultural
Fonte: google.com. Acesso em: 3 jan. 2012

Como observado, a maioria dos museus dessa modalidade está concentrada no
estado de São Paulo, o que denuncia ainda a baixa adesão às possibilidades tecnológicas
por parte das instituições brasileiras, se compararmos a outras realidades no exterior.
No estado da Bahia, o contexto é ainda mais desfavorável, pois as instituições
baianas ainda apresentam avanços pontuais, como o Museu Eugênio Teixeira Leal,
também conhecido como Museu do Dinheiro, localizado em Salvador; este museu
apresenta em seus acervos painéis e lousas interativas, com conteúdo de jogos e “quiz”.
Destacamos também O Museu Parque do Saber (Fig.23 e Fig.24) pertencente à cidade de
Feira de Santana. Trata-se de um museu municipal de ciências, que também conta a
história e a cultura feirense. O seu principal atrativo é o Planetário virtual – único na
América do Sul em sua categoria e um dos sete existentes no mundo com uma tecnologia
que possibilita a projeção de diversos tipos de vídeos e aplicações de astronomia em uma
cúpula de 13 m de diâmetro.

Fig.23: Museu Parque do Saber
Fonte: google.com. Acesso em: 22 set. 2012

Fig.24: Planetário – tecnologia de projeção
Fonte: youtube.com. Acesso em: 22 set. 2012

Os saberes construídos no campo interativo do museu pressupõem o que Lima Jr
(2003) defende acerca da implicação da subjetividade em todo processo de construção e
reconstrução do conhecimento. Entretanto, Santos (2001, p. 20), levanta uma importante
questão referente à aproximação entre as intervenções educacionais e museológicas junto
às TIC. A reflexão que faz essa autora aguça questionamentos acerca do limite em que
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existe entre entretenimento e conhecimento durante a interação com os artefatos
tecnológicos dos museus.
é necessário salientar que, como processo, a ações museológicas não podem
esgotar-se em si mesmas, na mera aplicação da técnica pela técnica. Portanto,
para que a Museologia seja aplicada, com o objetivo de atingir, por meio da
interpretação e uso do patrimônio cultural, o desenvolvimento social e o
exercício da cidadania, é necessário desenvolver a face educativa da
Museologia. Assim como na educação, o processo museológico é
compreendido como ação que se transforma, que é resultado da ação e da
reflexão dos sujeitos sociais, em determinado contexto, passível de ser
repensado, modificado e adaptado em interação, contribuindo para a
construção e reconstrução do mundo. Daí, o sentido de associarmos o termo
processo às ações de musealização, compreendido como uma seqüência de
estados de um sistema que se transforma, por meio do questionamento
34
reconstrutivo, e que, ao transformar-se, transforma o sujeito e o mundo.

Por isto, não se trata unicamente de expor o acervo do museu sob o apoio das TIC,
pois não necessariamente elas podem implicar em uma experiência interativa e rica. Para
que a exposição de um museu se torne uma experiência memorável e realmente
interativa, essa deverá excitar os sentidos do seu público, e uma galeria equipada com
hipermídias, e outras tecnologias de última geração não é garantia de estímulo a essas
sensações, tampouco a criticidade do visitante.
Uma tecnologia é interativa na medida em que reflete as consequências de
nossas ações ou decisões, devolvendo-as para nós. Desta forma, uma
tecnologia interativa é um meio através do qual nós nos comunicamos com nós
mesmos, isto é, como um espelho. O meio não apenas reflete, mas também
refrata aquilo que lhe é dado, o que retorna somos nós mesmos, transformados
e processados. Na medida em que a tecnologia transforma nossa imagem, no
ato da reflexão, nos proporciona um sentido da relação entre esse eu e o mundo
vivenciado. (ROKEBY, 1997, p.67)

Tal percepção, mostra que não podemos considerar que apenas a presença das
tecnologias digitais nos museus é garantia de um processo educativo mais interativo. A
interatividade nos museus a partir das tecnologias vai se desenvolver graças ao princípio
da ação e da reflexão do sujeito em interação com os dispositivos tecnológicos.

34

Trecho do texto produzido para aula inaugural, do Curso de Especialização em Museologia do Museu de
Arqueologia e Etnologia da USP, proferida na abertura do Simpósio Internacional “Museu e Educação:
conceitos e métodos”, realizado no período de 20 a 25 de agosto de 2001.
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Nesta sintonia, Santos (2001) caracteriza a ação educativa através dos museus
como ação que envolve variados fatores, afinal é buscando interfaces diferenciadas de
ações de pesquisa, preservação, comunicação, e, sobretudo, da educação, que nos
distanciamos da segregação disciplinar, e ao mesmo tempo conseguimos realizar através
do jogo interacional e dialógico com os demais sujeitos sociais, a implantação de
objetivos que não se esgotam na aplicação da técnica isolada e descontextualizada. Desta
forma, o diálogo entre a educação, a museologia e a comunicação deve contribuir para
que o cidadão possa ver a realidade, expressá-la e transformá-la.
Portanto, dialogar com as TIC é mais um imperativo social que exige dos museus
a adaptação e a ressignificação crítica. Neste sentido, o ciberespaço também vai permitir
que as novas atribuições inauguradas entre as décadas de 1970 e 1990 se digitalizem e se
virtualizem. Mas de que forma essas atribuições se manifestam no ciberespaço? Como
pensar um museu no mundo virtual? Será este o fim dos museus? Aqui não
apresentaremos respostas infalíveis para estas e demais interrogações que circundam a
temática: museus e Internet, mas, estaremos empenhados em trazer a seguir alguns
esclarecimentos e provocar interrogações novas, no sentido de não esgotar esse debate
envolvente.

4.5 Museus.com
Esta fonte é para uso de todos os
sedentos. Toma a tua parte. Vem a estas
páginas e não entraves seu uso aos que
tem sede.
CORA CORALINA (1981)

O mundo digital revelou possibilidades para os museus se libertarem do espaço
tradicional e limitado, e se tornarem acessíveis ao grande público. O espaço fechado
utilizado para preservar e salvaguardar os testemunhos do homem vem se deixando
envolver pela vertente comunicacional, desbravando novos espaços para alcançar seus
objetivos. Neste sentido, e percebendo a velocidade no ciberespaço, os museus passaram
a investir nos bits (OLIVEIRA, 2001). Assim como outras inúmeras instituições da
sociedade, bem como bibliotecas e centros de referência, os museus foram encorajados a
ampliar as suas funções sem respeitar limites geográficos, articulando-se em redes,
virtualizando-se, e digitalizando-se, interfaciando âmbitos públicos e privados,
individuais e coletivos, como nos aponta Burnham (2000).
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O objeto ou imagem digitalizada se transforma em conjuntos de pixels, que
podem ser compreendidos visualmente pelo olho humano e também por programas de
computação (DODEBEI, 2008). O digital é, portanto, uma linguagem que foi apropriada
e disseminada pelos espaços museais, desde então. A partir dela, os museus se permitiram
a colecionar e valorizar a informação digitalizada, no lugar do objeto ou da peça
tridimensional.
As primeiras aproximações dos museus com a esfera digital aconteceram em 1991
como fruto das discussões tecidas na Conferência de Hipermídia e Interatividade
(ICHIM). De tal modo, grandes museus informatizaram seus bancos de dados,
primeiramente para facilitar a sistematização das informações e preservá-las com os
sistemas fechados intranet, restritos aos funcionários; seguido da criação de CD-ROMs,
com coleções de slides e informações técnicas que eram disponibilizados ao público no
intuito de disseminar as informações dos museus (OLIVEIRA, 2007). Entretanto, com o
“boom” da Internet, que começou a ser popularizada em 1992, os CD-ROMs logo se
viram obsoletos diante da possibilidade que a Internet oferecia de tanto sistematizar os
acervos quanto disseminá-los para uma demanda muito mais larga.
O caminho do ciberespaço foi descoberto pelos museus num momento em que a
informática e a velocidade da informação começaram a ditar o ritmo da vida. No mundo
da Internet, os museus não só ampliam a sua demanda informacional como também
disseminam as suas atividades, potencializando consequentemente, o seu raio de atuação.
Agora, o visitante é o usuário da rede eletrônica e o endereço dos museus é expresso
através de domínios “com.br; gov.br; net; br”(MAGALDI, 2010). O visitante acessa em
tempo real as salas virtuais das exposições, que se apresentam na tela do computador; a
cada passo dado, o click do mouse. Em vez de deslocar-se no tempo e no espaço, basta
apenas conectar-se ao museu desejado, acessando o endereço eletrônico, ou ainda
conectar-se a museus localizados em áreas geográficas distintas, num curto espaço de
clicks.
Em sintonia com esta perspectiva, Monteiro (2009) salienta o caráter hipertextual
da Internet, através da qual o usuário não tem o compromisso de seguir a ordem “começo,
meio e fim”, já que o mesmo pode traçar a sua ordem particular. Deste modo, na Internet,
os museus podem possibilitar que o usuário trace seu próprio caminho para navegar no
seu espaço, e determine quando e quais informações quer receber, aposentando a sua
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postura de receptor passivo, que precisa se submeter a roteiros pré-definidos ou
desinteressantes.
No primeiro momento de contato, os museus viram na Internet um espaço ideal
para realizar o marketing da instituição, divulgando os seus acervos e sua marca,
tornando disponíveis ao público os horários de visitação, programação, contato e
informações institucionais breves, como um site, uma página online simples. Logo, a
página informativa foi agregando elementos adicionais e permitindo diferentes
experiências ao usuário, interessado em realizar consultas e pesquisas nos acervos;
assistir vídeos e ter acesso a áudios e imagens. “Ou seja, além de ser um cartão de visitas
do museu, a Internet começou a permitir o acesso ao patrimônio de uma forma mais
ampla” (OLIVEIRA, 2007, p.8) e diversificada.
O uso das potencialidades da Internet pelos museus aguçou debates no nível do
ICOM, iniciados no ano de 1997, em Los Angeles, na primeira conferência sobre museus
e Internet – Museums and Web35. Realizada anualmente nos Estados Unidos e Canadá,
esta conferência tem o propósito de discutir acerca do uso da Internet pelos museus, bem
como o patrimônio digitalizado e softwares usados como suporte para a memória social.
Os trabalhos e pesquisas desenvolvidas e apresentadas nesse evento, contribuem
sensivelmente para socializar novidades na área e apresentar possibilidades e mecanismos
novos que incrementem a qualidade da ação museológica no espaço web. Identificando
problemas, soluções ou possibilidades para as intervenções já realizadas, como as visitas
tridimensionais proporcionadas pela tecnologia 3D.

4.5.1 Visitas virtuais
Na internet, o museu nunca fecha.
(HENRIQUES, 2004, p. 75)

Com a tecnologia 3D, além de conteúdos e imagens digitalizadas, alguns museus
vem oferecendo, em seus ambientes online, visitas virtuais no intuito de aguçar ainda
mais no visitante o interesse em conhecer o museu físico.
Com este propósito, a empresa Google, lançou em fevereiro de 2011 o projeto
Google Arts Project, cujo objetivo é tornar acessível mais de 1000 obras de artes de 17
museus em todo o mundo a qualquer pessoa com acesso à Internet. O projeto é uma
35

Disponível em: http://www.archimuse.com/conferences/mw.html. Acesso em: 21mar. 2012
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aplicação da tecnologia do Google Street View nos museus. Com isso é criado um
ambiente de imersão virtual que se assemelha à experiência de andar pelos corredores do
museu; o visitante ainda pode clicar nas obras e obter algumas informações técnicas.36
Outra possibilidade interessante deste projeto é permitir ao usuário salvar pontos
de vistas de qualquer uma das obras de arte e construir sua própria coleção personalizada;
comentários podem ser adicionados a cada pintura e toda a coleção pode ser
compartilhada com amigos e familiares (ARTPROJECT, 2011), o que estimula o caráter
ativo do visitante do museu online.

Figura 25: Visita virtual ao Palácio de Versailles
Fonte: http://www.googleartproject.com/. Acesso em 10 jun. 2012

O presidente do Conselho Regional de Museologia da Bahia, Antonio Marcos
Passos acredita que “todos os processos de divulgação de acervo são importantes, mas
não para mostrar o objeto pelo objeto, mas para instigar as pessoas 37”. Do mesmo modo,
o Google Arts Project, afirma que não pretende substituir a experiência real, e sim
oferecer às pessoas uma divertida e incomum forma de interagir com a arte, que possa
inspirá-las a visitar os museus.
Trata-se de um grandioso projeto em termos de investimento e valor cultural. Os
museus acolhidos pelo projeto se localizam majoritariamente nos países da Europa e
América do Norte, o que reforça ainda mais o prestígio destes espaços. O único museu do
Brasil que faz parte dessa rede é o Museu de Arte Moderna de São Paulo.
Por outro lado, é válido salientarmos aqui, a tentativa brasileira de também reunir
em rede alguns museus nacionais, de modo semelhante, embora não com a mesma
36
37

FERNANDES, Tiago. Google Art Project. A TARDE, Salvador, 9.fev.2011. Caderno 2, p.1-3
FERNANDES, Tiago. Google Art Project. A TARDE, Salvador, 9.fev.2011. Caderno 2, p.1-3
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tecnologia avançada da Google. O projeto Era Virtual38 foi concebido com o objetivo de
promover os museus brasileiros, tornando-os disponíveis, gratuitamente, através de
visitas virtuais reunidas em um único espaço online (ERA VIRTUAL, 2008).

Fig.26: Visita virtual Museu do Oratório
Fonte: http://www.eravirtual.org. Acesso em: 10 jun. 2012

Até o momento o espaço já disponibiliza nove visitas virtuais de museus dos
estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Goiás. Os passeios também são
compostos de hiperlinks com informações sobre o acervo e acompanhados por trilha
sonora e guias virtuais disponíveis em português, inglês, espanhol e francês. Esta
iniciativa é uma das poucas realizadas no Brasil que usufruem das tecnologias digitais na
ação museológica. O cenário brasileiro ainda é avesso diante de tantas ideias criativas que
as TIC podem proporcionar, com o intuito, inclusive, de disseminar a cultura de visita a
esses espaços, a qual ainda é bastante fragilizada no nosso país.
Como já apontava Miranda (2001), ao contrário do Brasil, existe uma gama de
estudos voltados à utilização das TIC nos museus na Europa e Estados Unidos. Em 2001,
a autora sinalizou a pouca quantidade de estudos referentes a sites de museus no Brasil,
no que se refere ao quantitativo, uso dos mecanismos, conteúdos veiculados e utilização
pelos usuários. Em verdade, no nosso país se compararmos o efetivo de museus
38

O projeto Era Virtual é viabilizado pelos incentivos fiscais da Lei Rouanet – Lei Federal de Incentivo à Cultura e da
Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Estado de Minas Gerais. Disponível em: <http://www.eravirtual.org>
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existentes no território nacional, poucos possuem um site, ou no mínimo um blog, e deste
total, a maioria desfruta desses canais de comunicação apenas para o objetivo de
divulgação, através de páginas online simples, pobres em informações e interação dos
participantes.
Contudo, não podemos deixar de salientar que existem iniciativas e caminhos na
web, que já vem sendo desbravados, em especial, aqueles que se cruzam nas redes da
Web 2.0. Um leque de idéias que já vem despertando novos enfoques interativos e
participativos, até mesmo para os “tímidos” museus brasileiros.

4.5.2 Nas redes da Web 2.0

Uma das novidades encontradas pelos museus para estimular ainda mais a
participação dos visitantes, ou melhor, dos usuários, em seus ambientes online, são as
interfaces da Web 2.0. Este termo foi cunhado em 2003, pela empresa americana O´Reilly
Media, para designar uma nova geração de comunidades e serviços desenvolvidos na
plataforma web. O idealizador deste termo, Tim O´Reilly (2006), afirma que a grande
revolução que permite a Web 2.0 é o trabalho em rede, que abre espaço para a atuação de
mais pessoas, além de estimular a inteligência coletiva.
De acordo com alguns especialistas, como Pierre Lèvy e Berners-Lee (2006), esta
é uma tipologia desnecessária, visto que se trata de uma evolução natural da Internet, já
que existe uma continuidade e não ruptura, portanto, seriam dispensáveis as
terminologias, web 1.0, 2.0 e 3.0 como já se pensa na atualidade. Contudo, nesta seção,
adotaremos a terminologia web 2.0 para ilustrar esta nova fase em que vive a web,
independente de adentrarmos nesta discussão entre classificações e termos; o que
buscaremos salientar aqui são as vias de atuação e participação que tem proporcionado
esse novo formato da web ao ambiente museológico em especial.
Segundo Valente e Mattar (2007), a popularização da banda larga foi o elemento
que impulsionou esta nova fase da web, cuja característica essencial é dar um valor mais
significativo ao usuário. Deste modo, a web 2.0 deu origem ao que foi batizado de
desktop móvel, ou PC móvel, uma vez que nos permite manter todos os conteúdos dos
nossos computadores pessoais de maneira online, podendo ser manejado de qualquer
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máquina e de qualquer lugar (VALENTE; MATTAR, 2007). É o que Santos39 chama de
autoria descolada da Internet e não condicionada ao Desktop; esta autora defende que
diferente da Web 1.0, a Web 2.0 é conversacional, já que não serve apenas para “saquear”
e publicar informação; neste contexto, a Internet vira lugar de vivência não estando,
portanto, descolada da realidade. Tais características dizem respeito ao novo conceito de
computação, chamado de “cloud computing” ou computação nas nuvens. Esta alusão, se
aplica justamente a inexistência de um espaço físico e estático para armazenarmos as
nossas informações, já que estão disponíveis online, conectadas à redes invisíveis, como
se estivessem nas nuvens.
Nesta perspectiva, a web 2.0 permitiu a criação de aplicativos que dispensam a
necessidade de instalação adicional. Esses recursos permitem que qualquer usuário, em
qualquer lugar do mundo acesse e contribua colaborativamente com o mesmo material e
com vários usuários simultaneamente, sem precisar carregar pendrives, CDS e DVD,
basta apenas ter um ponto de acesso à internet disponível (VALENTE; MATTAR, 2007).
Neste sentido, o Google tem sido considerado um padrão para web 2.0, em razão de seus
aplicativos diversos, que estimulam a livre criação, compartilhamento, divulgação de
conteúdos, e até mesmo a construção de redes de relacionamento, elementos que vão
delineando a chamada cultura da participação enaltecida por Jenkins (2009)
Dentre os mecanismos característicos deste novo movimento da Web, podemos
citar os chats, as redes sociais online, a exemplo do Facebook, Twitter e MySpace; sites
de relacionamento como Second Life; os sites de compartilhamento de fotos e vídeos
como o Flickr e o Youtube; wikis, blogs, podcasts, jogos online, dentre outras interfaces,
que tem sinalizado aos museus virtuais, caminhos para potencializar processos criativos,
autorais e formativos, além de conceber uma nova maneira de contar histórias. As
interfaces mencionadas são desta maneira, importantes contributos para a construção de
percursos participativos onde sujeitos e coletivos se revelam, se auto-conhecem e,
sobretudo, se reinventam.
A entrada destes mecanismos no espaço online dos museus aponta para o desejo
dos visitantes gerarem seus próprios conteúdos culturais e criativos, privilegiando uma
relação interativa com estes conteúdos em vez de uma leitura passiva das páginas
(SMITH, 2008). Este movimento se revela como fruto do avanço da cultura digital, cada
39

Prof. Drª Edméa Santos, em apresentação oral no Evento Mobilidade e cibercultura em: 31 de março de
2012 – Senac, Salvador, Bahia.
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vez mais caracterizada por uma sinergia entre homens e máquinas, onde o software se
desgarrou do hardware e se tornou o artefato capaz de flexibilizar e interligar as
aplicações dos computadores e pessoas que se amalgamam às práticas cotidianas,
estabelecendo relações que permitem o confronto de identidades, alteridades e inúmeras
possibilidades de atuação na sociedade contemporânea (VILARIM, 2011; NUNES,
COSTA, 2011).
Disponibilizar as interfaces da Web 2.0 no espaço online dos museus, significa
encorajar a interação entre o museu e o visitante; dar ao usuário a possibilidade de gerar e
publicar os seus conteúdos, criar e gerir as suas próprias exposições, realizar comentários,
atribuir tags pessoais aos conteúdos e conversar com especialistas em linha (SMITH,
2008). Entretanto, Pedro (2005) salienta que os museus resistem em aderir
completamente à Web 2.0; em primeiro lugar, resistem diante da idéia de integrarem
conteúdos produzidos pelos usuários, ou mesmo diante da possibilidade dos usuários
darem a sua opinião e esta ficar online, pois, por tradição, estas entidades constituem-se
em grande fonte de autoridade, no que diz respeito à geração de conhecimento e opinião
pública; além disso, podemos incluir as questões técnicas; os recursos e custos
necessários, que também podem ser vistos como empecilhos.
Contudo, mesmo com todas estas resistências, alguns museus em nível
internacional, estão desenvolvendo iniciativas e atividades mediadas pelas interfaces 2.0,
principalmente os museus de Estados Unidos, Canadá, Austrália e os europeus em geral,
com destaque para Portugal. Entre os museus pioneiros está o Brooklyn Museum40, o
segundo maior museu de Arte de Nova York, que possui uma seção na sua página Web
intitulada “Community”, onde os visitantes podem tomar conhecimento de todas as
iniciativas web 2.0 desenvolvidas, sendo convidados a participar em atividades,
experimentar os recursos disponibilizados e acompanhar o percurso do museu nas
comunidades online que se integra (PEDRO, 2005).

40

http://www.brooklynmuseum.org/
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Figura 27: Brooklyn Museum – seção Community
Fonte: http://www.brooklynmuseum.org/. Acesso em: 12 jun. 2012

O Brooklyn Museum – BM é uma das referências de museus, que investem e
instigam a participação da comunidade, valorizando a sua experiência museal através de
duas vertentes: a visitação ao museu físico e o uso das interfaces 2.0 no museu online.
Deste modo, ambos os museus ficam conectados e se retroalimentam, incrementando
ainda mais a experiência do visitante. As ações desenvolvidas pelo BM nos mostram que
para realizar uma interação online e significativa entre visitante-instituição, não requer
grandes investimentos financeiros ou projetos vultosos, mas sim engajamento,
criatividade e sensibilidade dos profissionais envolvidos. No caso do BM, são diversas as
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possibilidades disponíveis gratuitamente ao visitante, que proporcionam a interação, troca
de conhecimento, criação e participação, através das ondas da web 2.0:
 “Pelotão”: É uma espécie de rede social dos visitantes do BM. O visitante pode
fazer sua conta, editar seu perfil e fazer tags das obras de artes disponíveis no museu,
assim, cada obra “taggeada” vai compondo a galeria particular do visitante, que fica
disponível online no museu.
 Comentários: O visitante pode fazer comentários das obras expostas no museu,
seja pessoalmente no museu físico, ou no museu online. No entanto, para isso, o visitante
deve estar sujeito aos termos e condições descritas pelo BM, como exemplo: evitar
comentários de acusação, difamação, violação, dentre outras infrações. Portanto, antes do
comentário ficar disponível no museu virtual, este passa por uma moderação ou edição da
equipe.
 Blog: Outra possibilidade é fazer parte da comunidade de blogueiros do BM,
visitar e comentar as postagens, que seguem as mesmas diretrizes ditas acima. O foco do
blog é divulgar os acontecimentos que ocorrem por trás da cena do museu; no entanto, o
ambiente é produzido apenas por funcionários e blogueiros convidados, impossibilitando
os visitantes de atuarem como escritores do blog, os quais ficam restritos apenas a
comentários e tags moderadas.
 Jogos: Os jogos disponíveis no BM são como gincanas online que envolvem as
informações contidas no museu, como comentários e tags dos componentes do “pelotão”.
Dentre os jogos ativos no museu estão: Freeze Tag, Labs, API e o Tag! You´re It! Neste
último, o objetivo é disparado através de um vídeo, no qual são apresentadas tags, e o
desafio é encontrar os objetos identificados nas tags, nas coleções dos demais
participantes da community.
 Redes sociais: O BM está conectado em várias redes sociais, as quais também
compartilham seu acervo, suas atividades, notícias, além de conteúdos de imagem, áudio
e vídeo, que são compartilhados nas seguintes redes: Facebook; Tumblr; Yelp; Twitter;
iTunes; Foursquare e o Flickr, que ainda dá a possibilidade do visitante postar as suas
fotos tiradas no museu físico.
Como podemos observar, o BM traz várias vias de atuação apoiadas nas
webtecnologias, abrindo espaço para o visitante intervir, criar e compartilhar, mesmo que
ainda exista uma política de seleção das postagens. Quando colocamos o contexto do
Brasil em paralelo a tais iniciativas notaremos que os investimentos dos museus
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brasileiros nesse sentido, ainda são bastante superficiais ou inexistentes. É possível até
encontrarmos ao longo do território nacional, museus como o Museu de Arte de São
Paulo (MASP) e aqui na Bahia O Museu de Arte Moderna (MAM) e o Museu do
Dinheiro que estão conectados às redes sociais como Orkut, Facebook e Twitter; no
entanto, utilizam estes canais somente para divulgação de suas atividades e
compartilhamento de notícias, oferecendo ao visitante apenas a alternativa de comentar,
curtir ou compartilhar o conteúdo exposto. Ainda assim, é válido frisar que esta
possibilidade também é válida, uma vez que divulga a instituição para diferentes camadas
sociais, de modo a estimular o interesse dos sujeitos a visitarem os museus. O mais
interessante é que mesmo sendo uma opção gratuita e livre, são poucas as instituições que
interagem com a rede.
No entanto, embora as alternativas mostradas aqui sejam um grande avanço se
compararmos a trajetória dos museus, elas ainda esbarram em alguns entraves históricos,
que acabam limitando de alguma forma, a livre atuação do visitante, como exemplo, o
controle das publicações, dos comentários e produções destes sujeitos, o que
consequentemente, restringe o seu potencial de autoria e criatividade. Por outro lado, é
importante destacar que estes limites estão relacionados ao cuidado com a integridade da
própria instituição, já que os museus são legitimados pela sociedade como formadores de
opinião e espaços de conhecimento; e este cuidado torna-se ainda mais presente quando
se trata de uma instituição tradicional e renomada, dentre outras questões que já foram
citadas por Pedro (2005) anteriormente.
Em contrapartida, tem surgido na Internet museus que são desvinculados da
instituição tradicional e que existem unicamente na rede, sem referências geográficas; os
conhecidos como “museus sem paredes”. Nesta modalidade, uma das características
marcantes é a proposta de democracia da informação e o funcionamento em sintonia com
a dinâmica e as particularidades da rede. Podemos citar como exemplo, o Museu de Arte
Computacional da UNB41, que disponibiliza textos referentes às relações entre arte e
tecnologia e imagens produzidas por professores, alunos e pesquisadores convidados , trabalhos

esses que são enviados online. Outra experiência interessante foi o In-consequente
coletivo42, cuja ideia original era a de um museu em construção permanente que buscava
gerar e trocar ideias para projetos e exposições na web, criando links para imagens,
41

Disponível em: http://www.arte.unb.br/museu/museu1.htm. Acesso em: 11.abril.2012
Disponível em http://www.eca.usp.br/prof/martin/in_consequente/musinc/musinf01.htm. Acesso em:
11.abril 2012.
42
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ideias, sugestões e críticas relacionadas ao universo da arte contemporânea através de
uma lista de discussão. Atualmente, o referido museu já não possui mais tais
características, se mostrando inclusive, como uma página online instável e difícil de ser
localizada na rede.
Deste modo, levando em consideração as diferentes possibilidades de atuação dos
museus e a relação destes com o público, Oliveira (2002, p.7) faz a seguinte afirmação:
Os museus virtuais online, sobretudo aqueles criados sem interface da
instituição tradicional deram aval à criação e informação de histórias de
qualquer personagem, de objetos artísticos (de artistas renomados e de
iniciantes) e não artísticos (iniciantes e leigos), poemas e debates, tudo que
compõe os acervos digitais, quebrando as barreiras do tempo-espaço, dos
horários de visita, da comunidade local, do silêncio e mostrando textos que
partem das mais simples pessoas de um lugar qualquer. Agora não é o viajante
que se desloca ao museu, mas sim as suas informações, enviadas a um
endereço eletrônico. (OLIVEIRA, 2002, p.7).

Como percebemos até aqui, embora ainda de maneira heterogênea, existe uma
nítida expansão dos museus no ciberespaço, já que as potências da rede web
proporcionaram diversas vias de atuação para estes ambientes. Assim, grande parte dos
museus, seduzidos por tantas inovações, se permitiram a assumir variadas interfaces, se
diferenciando uns dos outros, por isso, observamos ao longo deste capítulo diferentes
manifestações dos museus na plataforma web. Alguns se portam apenas como sites
institucionais, outros reproduzem e digitalizam seus acervos em imagens, visitas virtuais,
etc, ainda há aqueles que simplesmente nasceram na rede sem referências no espaço
geográfico. Tais diferenciações estimularam o surgimento de distintas denominações:
museus virtuais, hipermuseu, museu digital, cibermuseu, webmuseus, museus online,
dentre outros termos que muitas vezes são utilizados como sinônimos, gerando um
grande emaranhado de questionamentos e supostos conceitos.
Geralmente, a terminologia museu virtual é a mais utilizada e disseminada, muito
embora ainda não exista uma definição exata, por ser uma tipologia considerada nova
para o campo de estudos museológicos. No entanto, esta foi a terminologia que
escolhemos para ser uma das categorias de análise deste estudo. Desta maneira, depois de
ter exposto algumas das principais manifestações museológicas existentes na Internet,
buscaremos a seguir identificar se podemos considerar as amostras exemplificadas até
aqui como museus virtuais. Para isso, pretendemos a seguir entender a natureza dos
museus virtuais, partindo do princípio, que permeia o termo virtual, por conseguinte,
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analisaremos como os museus se comportam no ciberespaço ou podem se comportar
diante das potências da Internet.

4.6 Museu Virtual: explorando a metáfora
O museu virtual pode ser uma metáfora, já que a metáfora
está sempre no pensamento científico. Não é apenas um
artifício poético, mas uma forma de surpreender o
imponderável, fugaz, recôndito ou essencial, escondido na
opacidade do real. A metáfora combina reflexão e
imaginação. Desvenda o real de forma poética.
Gouveia (2004, p.1)

De acordo com o que vimos até este instante, as representações que geralmente
são feitas sobre os museus virtuais nos remontam a diferentes sentidos. Daquilo que não
existe no plano real, um museu sem matéria palpável e ligado ao mundo digital ou a
reprodução do real no espaço digitalizado. Hoje, existem diferentes trabalhos que
restringem o virtual a esta perspectiva, assim como variadas ações museológicas que são
reconhecidas como virtuais ou se autodenominam como tais, se apresentando tanto como
páginas eletrônicas de museus existentes em ‘meio físico’, quanto como museus criados
exclusivamente na Internet.
Segundo Magaldi (2010), trata-se de uma ambiguidade que revela a ausência de
bases conceituais na construção destes espaços, tanto no que diz respeito ao entendimento
do que seja museu, quanto ao que venha ser virtual. A autora também enfatiza que uma
análise mais detalhada mostraria que poucas destas experiências seriam consideradas,
efetivamente, como museus virtuais.
Portanto, para compreendermos a real natureza deste novo fenômeno na Internet,
é necessário conhecermos a base conceitual que reveste as categorias: 1) museu e 2)
virtual, e identificar as aproximações epistemológicas existentes entre ambas.
Depois de todas as transformações sofridas pelos museus como vimos no
decorrer deste capítulo, em 2001, o ICOM atualizou a definição oficial do que seria
museu, se atentando às demandas surgidas ao longo dos séculos nas sociedades.
um museu é uma instituição sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do
seu desenvolvimento, aberta ao público, e que adquire, conserva, estuda,
comunica e expõe testemunhos materiais do homem e do seu meio
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ambiente, tendo em vista o estudo, a educação e a fruição.

(ICOM, 2001

grifo nosso)43
Muito embora, acompanhando este conceito, estejam artigos e incisos que
endossam elementos como os centros científicos; reservas naturais; patrimônio vivo;
ecomuseus e, inclusive, a atividade criativa digital, a definição acima parece ainda
privilegiar o caráter material e institucional dos museus. Nessa perspectiva, o museu é
legitimado a partir do momento em que: a) é reconhecido por uma comunidade,
sociedade ou nação; b) possui permanência no tempo mesmo que aconteçam
transformações sociais, representado sob uma forma determinada; c) cria normas para a
sua existência e d) cria fronteiras, distinguindo-se das demais instituições. Ademais, os
protocolos de que se servem o ICOM e outros organismos, podem atuar como barreiras às
iniciativas populares, por exemplo, que com dificuldade e burocracia são legitimados
pelos organismos máximos; mesmo com o inegável valor museológico de suas ações.
(SCHEINER, 1998).
Ao trazer uma importante reflexão acerca do conceito oficial de museu, esta
autora compartilha de uma percepção distinta daquela proposta pelo ICOM. Scheiner
(1998) propõe entender o museu como um processo e não como produto cultural, já que
está em contínua mutação; o museu se dá no instante, se define na relação e, como
processo, essencialmente livre, qualquer espaço, fato, fenômeno ou objeto é,
potencialmente, museu, se, quando e enquanto assim for nominado.
Quando o museu sai da instância de ser considerado, única, exclusivamente uma
instituição, ele abre-se para novas perspectivas. O museu pode então ser visto como
um laboratório, uma experiência, um instrumento das comunidades; e pode constituir-se
em

processo,

em

contínuo

devir

como

demonstram

Varine

e

Rivière (apud Scheiner 1983). Ainda sobre esta abordagem, Scheiner (1998) acredita na
necessidade de não se restringir o museu a um espaço e tempo determinados. Pensar o
museu como fenômeno é ampliar a percepção do que vem a ser museu.
Não o templo das musas, um espaço de Memória, a sala do tesouro,
não um todo instituído – espaço ou território patrimonializado – mas
um evento, um acontecimento, uma eclosão da mente ou dos
43

Extraído do Artigo 2º dos Estatutos do ICOM, adoptados na 16ª Assembleia Geral do ICOM (Haia,
Holanda, 5 de setembro de 1989 e alterados pela 18ª Assembleia Geral do ICOM (Stavanger, Noruega, 7 e
julho de 1995) e pela 20ª Assembleia Geral do ICOM (Barcelona, Espanha, 6 de julho de 2001).
Documentos disponíveis em: www.icom.museum

99

sentidos.
Potência
absoluta,
o
Museu
[...]
está
em
todas as partes e tomará a forma que lhe for possível, no tempo
desejado, para re-presentar, comunicar, criar e fazer sentido das
coisas, sobre as coisas (e apesar das coisas), ainda que para isso
seja necessário simular e seduzir. (apud Magaldi 2010)

Identificar o museu a partir desta percepção fenomenológica é compreendê-lo
como potência, capaz de apresentar-se no tempo e no espaço sob diferentes formas e
manifestações. “Portanto, livre, dinâmico e plural”, deixando de ser visto, a partir de suas
expressões mais óbvias: o objeto, a exposição e seus limites espaciais, para brilhar em
novas – e inusitadas – dimensões, entre elas, o museu do não-lugar. “Pensando assim, o
museu se realizará sempre no afeto, ajudando o homem a colocar-se em contato consigo
mesmo” (SCHEINER, 2008, p. 144).
Contribuições que caminham neste sentido, correspondem aos subsídios básicos
para discorrermos a natureza dos museus virtuais. Quando entendemos os museus
enquanto potência, estamos reforçando e caracterizando a essência virtual desse
fenômeno. Tal entendimento mostra logo de início o equívoco que existe em associar
restritivamente a definição de virtual ao suporte de informação digital, afinal, ao contrário
do que se imagina, o virtual não nasceu junto com a Internet.
O mundo humano é virtual desde a origem, bem antes das tecnologias digitais,
porque ele contém em toda parte sementes de futuro, possibilidades
inexploradas, formas por nascer que nossa atenção, nossos pensamentos,
nossas percepções, nossos atos e nossas invenções não deixam de atualizar

(LÈVY, 2001, p.137).
Tal ponto de vista retira o virtual de um quadro limitado, para uma perspectiva
potencial, como a sua própria essência sugere. Para Lèvy (1996) o virtual não quer dizer
o oposto do real, mas ele se opõe ao atual. Não significa ausência de existência ou
realidade. Virtual vem do latim Virtus e significa força, potência, é aquilo que existe em
potência e não em ato. O atual fecha o raciocínio, apresenta a solução, já o potencial
apresenta a problematização.
Para chegar a esta perspectiva, o referido autor se utiliza das explicações
filosóficas de Aristóteles, o qual considera que potência seria a capacidade de uma coisa
transformar-se em outra, em razão de sua necessidade, ou devido a sua impossibilidade
de permanecer constante. Neste sentido, uma semente é um elemento em potência e em
ato, pois mesmo não chegando ao seu fim determinado, poderá ainda ser outra coisa; ser
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uma árvore, que por sua vez, poderá ser transformada sob a ação do homem em folhas de
papel, ou em outros derivados, outras tendências.
Portanto, virtualizar é passar de uma solução dada a outro problema, como nos
fala Lèvy (1996), sendo assim, a virtualização, o próprio processo de criação. Deste
modo, o virtual enquanto produto desse processo criativo refere-se a tudo aquilo que é
latente, ou seja, algo implícito, ainda não manifestado externamente, mas que tem a
capacidade de revelar-se numa ação futura e projetar um devir outro. É virtual o que está
em constante transformação e traduz aquilo que Lèvy (1996) chama de complexo
problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha uma situação, um
acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer. Por isso, entender o virtual é
compreender o nó de disposições, compreender as virtualidades que nos cerca, e,
inclusive, conceber o museu físico também como museu virtual.
Diante do exposto, o que podemos mencionar acerca dos museus que se
manifestam no ambiente digital? São estes fenômenos realmente museus virtuais como se
autodenominam? Ao contrário do virtual, o digital expressa um modo de ser fechado, que
não se transforma; algo definido, não complexo. Como já dizia Negroponte (1995, p.21)
“um bit é um estado: ligado ou desligado, verdadeiro ou falso, para cima ou para baixo,
dentro ou fora, preto ou branco [...]”. Estes dispositivos computacionais, conectados à
Internet, sob forma de informação – textos, imagens, sons digitais -, quando funcionam
sozinhos são fechados, não problematizáveis. No entanto, antes de concluir este
raciocínio, precisamos levar em conta o alerta que faz Lèvy (1996), pois, se ocorre a
inclusão do ser humano neste circuito digital, outras perspectivas são apresentadas, aí
então veremos o virtual, pois o virtual só eclode com a entrada da subjetividade humana,
quando num mesmo movimento surgem a indeterminação do sentido e a propensão do
texto a significar. Assim só existe complexidade, problemática, quando associamos
humanos e máquinas e não processos informáticos apenas. Deste modo, o museu digital
quando em diálogo com o humano, pode também ser virtual, isto é: “O digital como
suporte para o Museu Virtual” (MAGALDI, 2010, p.42).
Contudo, nem toda manifestação digital dos museus, pode ser considerada museu
virtual. Na tentativa de distinguir as interfaces e naturezas que os museus apresentam na
Internet, Piacente (1996) instituiu três categorias de websites de museus, com o intuito de
verificar que um site de museu não necessariamente é um museu virtual. A autora utiliza
as seguintes classificações: (1) Folheto eletrônico – para designar as páginas que servem
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como divulgação institucional; (2) Museu no mundo virtual – abrange as visitas em 3D e
a apresentação digitalizada dos acervos que existem no espaço físico; (3) Museus virtuais
realmente interativos – aqueles que se propõem a uma experiência interativa de mão
dupla entre instituição e público.
Existem diferentes pesquisas que objetivam compreender estas e outras distinções
tipológicas, em razão da diversidade de manifestações de museus que existem no
ciberespaço. Muito embora, cada pesquisa traga distintos contributos, pontos de vista e
abordagens teóricas, ainda não existe um consenso teórico do que seria um museu virtual.
Tendo em vista, que não é o objetivo desta investigação esmiuçar as tipologias de
museus, nos atemos ao museu virtual, o compreendendo em atenção às críticas e
contribuições de Lèvy no que tange ao virtual e, também a partir de autores da área
museológica que entram em sintonia com o lastro teórico da linha de pesquisa em que
esta pesquisa se insere.
Desta forma, considerando o conceito de virtual aqui apresentado, os museus
virtuais irão se apresentar enquanto meios que criam uma nova realidade interativa e
comunicativa, em constante metamorfose, permitindo ao visitante, várias alternativas de
fruição, bem como, o poder de escolher, intervir e criar (MUCHACHO, 2005), e isto se
aplica tanto ao museu virtual físico, quanto ao museu virtual online 44. Na concepção que
adotamos, independente de categorias e tipologias, a imersão dos museus no espaço
virtual online, deve representar mais do que a promoção e exposição dos acervos,
atividades e demais informações das instituições museais, e sim numa possibilidade de
construção do conhecimento, informação, maior acessibilidade à sociedade e
especialmente a troca entre instituição e visitante no ambiente online.
Contudo, grande parte dos museus que se intitulam virtuais, geralmente utiliza a
rede mais como espaço de divulgação institucional do que um espaço de interação e
diálogo entre os usuários e outras instituições. Criticando esta perspectiva, Lèvy frisa
que:
Os ‘museus virtuais’, por exemplo, muitas vezes nada mais são do que
catálogos ruins na Internet, enquanto é a própria noção de museu como ‘fundo’
a ser ‘conservado’ que é colocada em questão pelo desenvolvimento de um
ciberespaço onde tudo circula com uma fluidez crescente e onde as distinções
entre original e cópia evidentemente não tem mais valor. Em vez da
reprodução das exposições clássicas em sites ou displays interativos, seria
possível conceber percursos personalizados ou então constantemente
44

Utilizaremos esse termo para nos referir aos museus virtuais que se apresentam no espaço digital.
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reelaborados pelas navegações coletivas em espaços totalmente desvinculados
de qualquer coleção material (1999, p.188-189).

Nesse sentido, o museu virtual online é muito mais que colocar fotos na Internet
de mostras e exposições temporárias, mas trata-se de conceber um museu totalmente
novo, uma vez que ao tentar representar o real cria-se uma nova realidade, paralela e
coexistente com a primeira, que deve ser vista como uma nova visão, ou conjunto de
novas visões, sobre o museu tradicional; evidencia-se dessa maneira, um museu sem
fronteiras capaz de criar um diálogo virtual com o visitante, que privilegia a comunicação
como forma de envolver e dar a conhecer determinado patrimônio45 (BATTRO, 1999;
MUCHACHO, 2005; HENRIQUES, 2000).
Compartilhando com a idéia de Henriques (2000), um museu virtual online poderá
existir em paralelo a um museu físico, como o Museu Virtual da Infância46 e o Brooklyn
Museum; ou unicamente no ciberespaço sem referências geográficas. O que vai
determinar a característica virtual deste tipo de museu é a realização de ações
museológicas no ciberespaço, que podem ser mediadas por diferentes dispositivos da
web, como a Web 2.0, por exemplo. Isto implica no envolvimento e participação ativa do
visitante, não no sentido único de absorver informações postadas, mas também de intervir
nestas informações, remodelando-as e criando outros conteúdos.
Estes museus que são destituídos de arquitetura presencial e interface institucional
são concebidos por Oliveira (2002) como Museus Virtuais Totais. Podemos mencionar
como exemplos o site do projeto Cândido Portinari, que embora não se autodenomine
como museu virtual cumpre as suas funções. Segundo Henriques (2000), o trabalho
efetuado pela equipe do projeto não se restringe ao site, mas abrange uma série de
atividades ligadas ao espólio do pintor, tais como exposições, pesquisas e inventário das
obras localizadas, pesquisa sobre a autenticidade das obras, recolha de depoimentos,
criação de conteúdos para escolas, etc.

45

Segundo a constituição federal brasileira de 1988, engloba as formas de expressão; os modos de criar,
fazer e viver; as criações científicas, artísticas, e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e
demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
46
Disponível em: http://www.museudainfancia.unesc.net
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Fig.28: Home Projeto Portinari
Fonte: http://www.portinari.org.br/. Acesso em 30 jun. 2012

Trazendo uma configuração original, o The Temporary Museum of Permanent
Change (Fig.25) nos apresenta a perspectiva do “museu sem paredes”, cunhada por
Deloche (2001) apud Henriques (2000), já que a Internet e a própria cidade de Salt Lake
City em Utah (EUA) são os domínios deste museu.
A sua página online funciona como uma comunidade participativa, compondo
uma nova maneira de ver a cidade de Salt Lake em seus processos de construções
urbanas. O museu interage e anima a cidade, através de intervenções que podem ocorrer
em diferentes espaços, ruas, avenidas, estabelecimentos, etc, bem como oficinas, eventos,
vídeos, reportagens e outras propostas, que compõem o acervo. Além disso, os visitantes
são potenciais contribuintes do museu e podem enriquecer as coleções a partir de suas
produções desenvolvidas nos projetos, ou incluindo suas histórias com a cidade. Assim, o
museu pretende se tornar um processo vivo, em perpétua mudança. (TTMPC, 2007).

Fig. 29: Home The Temporary Museum of Permanent Change (TTMPC)
Fonte: http://www.museumofchange.org/. Acesso em: 22 set.2012
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No Brasil, o pioneiro com esta abordagem aberta e democrática, foi o Museu da
Pessoa, que desde 1992 vem preservando histórias de diferentes pessoas e divulgando
formas interessantes de contá-las através do ciberespaço.

4.6.1 Colecionando memórias
As memórias de mim mesmo me
ajudaram a entender as tramas das
quais fiz parte.
Paulo Freire em entrevista ao Museu da
Pessoa em 1992

O Museu da pessoa é um museu virtual de histórias de vida aberto à participação
gratuita de toda pessoa que queira compartilhar sua história, com o intuito de
democratizar e ampliar a participação dos sujeitos na construção da memória social. Este
museu foi fundado no Brasil em 1991, por um grupo de jornalistas e historiadores de São
Paulo. O seu objetivo central é socializar a memória através da internet, tendo como
premissa básica a democratização da informação e a valorização das histórias de vida das
pessoas, de modo a construir uma rede de histórias de vida capaz de contribuir para a
transformação social, incentivando cada sujeito a socializar a sua história e se tornar uma
das múltiplas vozes da nossa memória social. Mais do que “musealizar” pessoas, o seu
foco é musealizar suas histórias, seus gestos e suas visões do mundo.
Entrentato, a idéia de fazer um museu de histórias de vida não começa com o
Museu da Pessoa, mas com os museus da Imagem e do Som, construídos entre os anos
1960 e 1980 em diferentes estados, como Rio de Janeiro e São Paulo; nestes museus eram
privilegiadas as histórias de músicos e artistas renomados, grandes nomes da cultura e da
arte locais. Contudo, ao contrário deste propósito, o museu da pessoa, busca valorizar
também as histórias das pessoas comuns.
O referido museu não possui referências no espaço geográfico, apenas possui um
escritório administrativo na Rua Natingui em São Paulo, que serve para o encontro dos
gestores do museu e também para realizar a gravação de depoimentos em áudio e vídeo;
deste modo, a maior parte das ações do museu é desenvolvida no ciberespaço.
Além disso, é importante frisar que o Museu da Pessoa é uma organização da
sociedade civil sem fins lucrativos e sem financiamento público. Por isto, todo trabalho é
desenvolvido através da dinâmica de projetos, divididos em duas categorias: projetos
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institucionais, cuja execução depende de parceiros e patrocinadores, geralmente empresas
privadas interessadas em registrar a sua história e a história de vida de seus
colaboradores; e os projetos sociais ligados à educação e memória de grupos sociais e
comunidades, nos quais são identificados temas que norteam pesquisas e os próprios
depoimentos; todo conteúdo é sistematizado para ser disponibilizado na Internet e
também possibilitar o desenvolvimento de outros produtos culturais e/ou educativos,
como livros, exposições, documentários (HENRIQUES, 2000; WORCMAN, 2007).
Em 1999, o Museu da Pessoa participou da conferência Museum and Web, em
Nova Orleans nos Estados Unidos, como resultado deste encontro, a Universidade do
Minho interessou-se em criar um núcleo do museu da pessoa em Portugal, sendo que as
primeiras gravações de depoimentos começaram em 2001. Neste mesmo ano, no encontro
Museum and Web, realizado em Seattle, a equipe do museu da pessoa participou do
workshop “The Museum-Of-The-Person 'dot' World”, que tinha como objetivo
desenvolver etapas para a expansão do Museu, incentivando a criação de novos núcleos.
Durante a conferência surgiu a idéia da criação de um núcleo nos Estados Unidos, ligado
a Universidade de Indiana, com a participação ativa da professora Inta Carpenter. O
workshop também contou com a participação de canadenses do Centro de Histórias de
Montreal, que também levaram esta idéia para o Canadá em 2002. Hoje, o referido museu
é formado por quatro núcleos (Brasil, Canadá, Estados Unidos e Portugal), núcleos
autônomos que formam a rede de museus da pessoa. 47

47

Este trecho é um resumo de informações retiradas do site do Museu da Pessoa.
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Fig.30: Home Museu da Pessoa
Fonte: http://www.museudapessoa.net/. Acesso em: 20 Jul. 2012

Segundo Karen Worcman (2009), diretora/presidente do Museu da Pessoa, para se
elaborar uma rede real de histórias de vida capaz de começar a mudar a maneira como a
sociedade cria suas narrativas históricas, é necessário conectar quem fala com quem quer
ou tem que escutar as histórias. Essas conexões definitivamente ajudariam a estabelecer
novos parâmetros educacionais para entender a História. Então, utilizar o poder das
histórias de vida para conectar gerações, comunidades e diferentes níveis de poder na
sociedade é um passo essencial.
Hoje, as histórias digitais podem ser feitas por meio de diversas tecnologias:
podcasting, blogs, documentários digitais, web rádios, etc. Dispositivos que oferecem
possibilidades para criar verdadeiras correntes que possam resultar em mudanças reais na
sociedade, formatos narrativos que ocupam a seção do museu intitulada “histórias”.
Neste sentido, ao explorar o ambiente do museu da pessoa observamos quatro
maneiras distintas de contar história: Rádio museu da pessoa; Fotografias; Coleções e
Exposições; cada categoria, funciona como uma galeria do museu da pessoa, sendo que o
conteúdo destes espaços é formatado em termo de arte e design pela equipe do museu.
Todo o conteúdo é arquivado e catalogado de forma a facilitar a busca de informações de
qualquer interessado, que tem acesso à ficha catalográfica das histórias, que podem ser
procuradas pelo autor (pessoa) e seus demais dados pessoais, ano, palavra-chave, local,
projeto ou outra informação referente ao material exposto.
Cada galeria tem seu formato específico cujas características gerais são:
 Rádio museu da pessoa: É um podcasting, produzido a partir de áudios coletados
nos projetos desenvolvidos pelo museu ou através de registros realizados no
escritório da instituição.
 Fotografias: Galeria constituída por fotos postadas pelos usuários que são
escolhidas e compiladas pela produção, as quais ficam disponíveis neste espaço.
 Coleções: As coleções são produtos dos projetos realizados pelo museu da pessoa
em parceria com instituições públicas e privadas, ou através da interface
colaborativa disponível no site.
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 Exposições: As exposições estão dispostas em categorias: cultura, economia,
sociedade, vida cotidiana, história, educação, constituída por resultados de
projetos patrocinados.

Além destas possibilidades, o usuário que esteja desvinculado de qualquer projeto
também pode postar a sua história na seção “conte sua história”. É necessário para isso
realizar cadastro no site e concordar com os termos e condições de uso do Portal Museu
da pessoa. O visitante pode postar fotos, desenhos, documentos, áudios, vídeos ou um
texto contando algum episódio de sua vida. Somente após moderação o conteúdo vai ao
ar.
De 1991 até os dias atuais, o Museu da pessoa modificou bastante suas formas de
atuação, aumentando os caminhos para interação no seu portal e o número de visitantes e
participantes neste espaço, o que levou o museu a buscar um domínio internacional (net).
No entanto, esta expansão tem colocado em risco a própria causa democrática defendida
pelo museu, uma vez que a seleção dos conteúdos postados tornou-se mais rígida, o que,
inevitavelmente, acaba privilegiando e direcionando o público que deve participar do
museu. Outro reflexo negativo é a desativação da interface colaborativa que permitia que
qualquer usuário produzisse a sua coleção de histórias. Acredito que por trás destes
entraves existam questões relacionadas à política de acervo, que todo museu possui ou até
mesmo aos recursos financeiros disponíveis ao museu que é sem fins lucrativos.
Ainda assim, o Museu da Pessoa é considerado referência para falarmos de
museus virtuais, histórias de vida e estímulo a processos de autoria e criatividade através
dos mecanismos do ciberespaço. Assim como outros museus virtuais online, tais
ambientes mesmo com as dificuldades e pontos a serem trabalhados, tem revelado
caminhos interessantes para o desenvolvimento de narrativas de vida. Seja através das
histórias em quadrinhos, textos poéticos ou científicos, listas de discussões, desenhos
feitos por crianças, recortes e bricolagens da vida real, dentre tantas possibilidades que
assumem diferentes facetas ao sabor da criatividade dos sujeitos.
É justamente esta latência que exala dos museus virtuais que acreditamos ser
capaz de potencializar processos educativos tecnológicos. Neste sentido, a metodologia
proposta para a investigação em campo, permitiu a abertura de espaço de formação e
interação onde os sujeitos puderam conhecer essas interfaces tão pouco disseminadas;
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instigando sua capacidade de autoria e criação e, sobretudo, reativando e ressignificando
nestes sujeitos um hábito milenar que é contar histórias.
Portanto, no capítulo que se aproxima analisaremos os sentidos construídos pelos
sujeitos participantes ao contar suas histórias através de um museu virtual experimental.
As análises evidenciam pontos de vistas que incrementaram o construto teórico elaborado
até o momento e nos permitiram construir outro olhar sobre os museus virtuais, acerca de
suas potencialidades, fragilidades e, sobretudo, as vias de aproximação entre esses
ambientes virtuais e o contexto educacional.
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5. LINHAS E ENTRELINHAS

5.1 Desatando “os nós” de sentidos
De quem é o olhar
Que espreita por meus olhos?
Quando penso que vejo,
Quem continua vendo
Enquanto estou pensando?
Fernando Pessoa

48

A análise dos resultados é um dos momentos mais ricos e desafiadores de um
processo investigativo, sobretudo se o estudo envolver a pesquisa de campo e se
fundamentar nas construções, intervenções e sentidos construídos pelos sujeitos
investigados. Silva (2006 p.108) salienta que, um dos motivos que torna essa etapa mais
elaborada, e às vezes dificultosa, é o fato de que o investigador precisa fazer “a travessia
do olhar do outro – os autores com quem se travou diálogos nos capítulos teóricos – para
um olhar próprio, construído a partir dos dados obtidos no desenrolar das interações”. E
este movimento vai exigir do pesquisador uma postura diferenciada, pautada no
compromisso ético, na constante reflexão e no cuidado ao tratar as perspectivas e sentidos
do outro – o sujeito pesquisado.
As primeiras dificuldades do nosso processo de análise, surgiram a partir do
momento em que consegui armazenar todas as informações coletadas. Feito isso, vieram
os “incômodos” questionamentos: Por onde começar? Quais pontos devem ser
abordados? Quais elementos darão subsídios ao problema e aos objetivos da pesquisa?
Estas e outras questões, junto às evidências teóricas e práticas foram dando contorno a
um “emaranhado de sentidos”. Nós que foram desatando gradativamente, na medida em
que o processo de análise foi se delineando e se firmando.
O ponto de partida para a estruturação desse processo, foi o trabalho de seleção
dos dados e informações que tivemos acesso ao longo da investigação, os quais foram
extraídos do questionário de perfil (ver apêndice); dos fóruns de discussão; das atividades
desenvolvidas no Moodle49 e das produções dos sujeitos postadas no Museuda Gente50 e
48

Do poema “De quem é o olhar”, de Fernando Pessoa. Disponível em:
http://serpenteemplumada.blogspot.com.br/2009/12/de-quem-e-o-olhar-que-espreita-por-meus.html
49
http://www.ava.uneb.br/course/view.php?id=267
50
http://museudagente.blogspot.com.br/
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em seus blogs pessoais51. Também consideramos para esta análise, as entrevistas semiestruturadas gravadas em áudio (ver roteiro em apêndice) e as observações feitas ao longo
dos encontros do curso, por acreditar que estes instrumentos são valiosos e indispensáveis
para a compreensão das manifestações, das ações e percepções dos sujeitos em relação ao
objeto estudado. Deste modo, mereceu atenção especial, o contexto em que cada um dos
investigados se situava, já que é do contexto que também emergem as subjetividades,
bem como as experiências profissionais e pessoais, que são os referenciais para a
construção de seus sentidos.
Os dados obtidos a partir dos discursos escritos pelos sujeitos (questionário e
fóruns) foram agrupados em categorias e seus respectivos indicadores, mediante a técnica
de análise do conteúdo.
É importante ressaltar que a transcrição das falas e produções escritas ocorreu na
íntegra, conservando as características próprias da escrita nos ambientes on-line, isto é,
uma escrita híbrida e pouco convencional. Também mantemos a mesma estrutura das
expressões coloquiais propícias à uma conversa, como foi a nossa entrevista. Por isto,
consideramos elementos e aspectos, como a inexistência da norma culta nas colocações
dos sujeitos, equívocos na digitação, falta de acentuação, trocas de letras ou letras a mais
e as abreviações de palavras: “que (= q)”; “você (= vc)”; “hoje (= hj)”.
Outro ponto importante de ser esclarecido aqui é o fato de que os participantes
desta pesquisa tiveram suas identidades preservadas, conforme assinaram no termo de
consentimento da participação (ver apêndice). Sendo assim, para identificar os sujeitos
utilizaremos os seus “nicknames”- estratégia comumente utilizada pelos usuários da
Internet, para conservar suas identidades originais e possivelmente assumir outras
identidades no ciberespaço. Importante salientar também, que alguns “nicknames”
escolhidos para apresentarmos os sujeitos, foram extraídos das conversas desenvolvidas
no curso, já outros foram escolhidos pelos próprios sujeitos para se identificarem em
seus blogs e no MuseudaGente.
Assim, de posse desses “pontos de partida” convido o caro leitor a apreciar as
inferências e análises depreendidas do nosso processo investigativo realizado em campo.
Dessa forma, apresentamos a seguir um confronto de ideias e o surgimento de diferentes
perspectivas e categorias construídas e reconstruídas pelos sujeitos pesquisados.
Elaborações que contribuíram significativamente para potencializarmos a problemática
51

A lista das URLs do blogs pessoais dos sujeitos encontra-se nas referências dessa dissertação.
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de nossa investigação e, sobretudo, abrirmos novos horizontes acerca do objeto que nos
propomos a investigar.

5.2 Conhecendo o perfil dos narradores
A idéia de conhecer assemelha-se à de enredar-se [...]

(KLEIMAN E MORAES, 1999, p.91)

Os sujeitos desta pesquisa, ou melhor esclarecendo, os narradores que nos
ajudaram a contar esta história, constitui um grupo de dez sujeitos que participaram
espontâneamente do curso de extensão: “Os museus virtuais contam histórias –
experimentando a autoria e a criatividade no ciberespaço”, ministrado por mim e
oferecido pelo Núcleo de Tecnologias Inteligentes (NETI) do Departamento de Educação
– Campus I - Universidade do Estado da Bahia, em parceria com o Grupo de Pesquisa
Comunidades Virtuais, que é vinculado ao Programa de Pós Graduação em Educação e
Contemporaneidade da referida universidade.
Os dez participantes desse curso de extensão que constituem a amostra dessa
pesquisa, pertencem a uma faixa etária variante entre os 18 e 36 anos de idade, sendo que
neste universo, o gênero predominante é o feminino, compreendendo um efetivo de 7
mulheres, todas ligadas ao universo da Pedagogia, entre estudantes, estagiárias e
professoras. A propósito, a Educação foi o elo de ligação entre todos os participantes do
curso, muito embora, incluídos em diferentes ocupações profissionais, conforme gráfico 2
a seguir:

Gráfico 2: Formação Profissional
Fonte: Elaboração própria

Do nosso contigente de sujeitos, além das sete pedagogas, temos um
administrador e dois historiadores; estes últimos, atuam como professores no ensino
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fundamental e médio, sendo que, no momento, um é licenciando em Ciências Sociais e
outro especializando em Educação, Currículo e Tecnologias. Apenas um dos pesquisados,
tem a administração como área de formação básica; ainda assim, este narrador é atuante
na cena da educação, uma vez que leciona como voluntário em um projeto social com
crianças carentes.
Por isso, considero que o fato dos sujeitos estarem de alguma forma envolvidos
com o universo educacional foi um facilitador e também um fator que potencializou as
discussões propostas neste trabalho, que incluem a articulação e difusão dos museus
virtuais e da importância de se contar histórias também a partir desses ambientes, de
modo a movimentar o cenário educacional, evidenciando outros e possíveis elementos
nas práticas educativas.
Entretanto, quando questionamos o interesse desses sujeitos pelo curso, notamos
que a necessidade em completar a carga horária das atividades complementares
curriculares (ACC), foi uma das justificativas dominantes para a escolha do nosso curso
de extensão, que teve carga horária de 40 h (quarenta horas). E esta constatação, talvez
responda a notável procura pelo curso, que recebeu 51 inscrições, especialmente, de
estudantes do campus I da Uneb.
Porém, notamos que outras questões também foram consideradas pelos sujeitos na
escolha do curso, por isto junto a necessidade de completar o ACC, identificamos outros
interesses que ficaram expressos nos depoimentos a seguir:
Porque me interessei pela temática. Sempre me interessei por essa questão da tecnologia. E, eu
gostei. Entrei para conhecer. (TecnoHist)

A afinidade com a temática tecnologias, além da curiosidade ficou evidente no
discurso de 60% dos sujeitos, cada um com um interesse específico, conforme indicado
no relato adiante.
Primeiro conhecer, porque me chama atenção quando fala de virtual. E eu queria saber qual era a
proposta do curso [...]. (TecnoGoga)

Já outros, buscaram aprofundar seus conhecimentos préviamente contruídos
acerca da temática tecnologias:
[...] Primeiramente, eu me liguei muito a ciberespaço entendeu? Então como o ciberespaço está
dentro desse contexto da especialização, eu vi que seria uma formação complementar para o meu
currículo. E assim, também para a especialização. Quando cheguei no curso e identifiquei que teria
essa questão de mais museus, ligado a patrimonio, ligado a questão da minha formação que é [...]
sou formado em licenciatura em história. Aí eu vi que de fato, fiz a escolha correta. Porque eu tava
completando as duas formações que foi da graduação e da especialização. (ForrestGump)
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Mas, é importante salientar, que a categoria museus, bem como a sua versão
tecnológica, foi também responsável por atrair os participantes dessa investigação,
principalmente, pelo fato dos sujeitos desconhecerem os museus virtuais
Porque era uma área que eu não conhecia, nem sabia que existia. E aí, eu achei interessante, vi que
estava aliado à tecnologia que é uma coisa que eu gosto, tenho interesse. (Blogueira)

O mesmo indício de curiosidade identificamos na fala de CarolcomE, que além de
querer conhecer sobre o universo museológico, também revelou simpatia pelas
tecnologias.
Porque eu achei o assunto interessante, assim o tema [...] queria conhecer um pouco mais sobre
museus e, também, a outra temática que ele aborda, por ser, usando tecnologias, no caso virtual.

(CarolcomE)
Por ser duas temáticas que afinizam com seus interesses, Lanuitt resolveu
frequentar o curso, confessando ser o museu e a tecnologia algumas de suas opções
preferidas de lazer e entretenimento.
[...]Pô adoro tecnologia e todas essas coisas, e eu sempre gostei de museu, passear e ficar viajando
no museu [...]. Então aí, eu segundo esses dois parâmetros, aí eu fui e escolhi esse curso.

(Lanuitt)
Esta afinidade e interesse identificados logo no primeiro encontro do curso,
deixaram-me, logo a princípio, curiosa sobre o nível de interação e participação desses
sujeitos no ciberespaço, particularmente, a maneira que eles costumavam atuar no sentido
de desenvolver seus potenciais de autoria e criatividade nos ambientes virtuais. Contudo,
embora 60% dos participantes deixe explícito em sua fala, a atração pelo universo das
TIC, o grupo não apresentou na prática tanta intimidade com os dispositivos web. Visto
que, a maioria de suas atuações nos ambientes online se restringem às ações mais
comuns, como realização de pesquisas e trabalhos acadêmicos, recebimento e envio de email diariamente, participação em redes de relacionamento como Facebook, Orkut e
Twitter, além de comunicação online a partir de dispositivos como chat, msn e gtalk.
Estas práticas ficaram evidentes no discurso de todos os sujeitos investigados, o
que reflete características próprias de seus perfis: sujeitos que se envolvem de maneira
mais parcial no mundo virtual, se restringindo mais a leitura, replicação de informações e
interação com seus grupos mais próximos, do que a intervenção e o compartilhamento em
escala mais ampla e indiscriminada. Tais considerações ficaram mais embasadas quando
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questionamos sobre o desenvolvimento de outras formas de participação no ciberespaço
que envolvesse a socialização e compartilhamento de informações, ideias e construções
próprias.

Gráfico 3: Participação em redes áudiovisuais
Fonte: Elaboração própria

Gráfico 4: Atuação na blogosfera
Fonte: Elaboração própria

C

Gráfico 5: Nível de produção e compartilhamento de narrativas na rede
Fonte: Elaboração própria

Conforme nos mostra os dados dos gráficos 2, 3 e 4, os nossos narradores não
participam tão ativamente no movimento autoral de produção e compartilhamento de
narrativas midiáticas, tão presentes a partir de elementos como os vídeos, os blogs e as
redes sociais. Do mesmo modo, embora o gráfico 4 revele dados que nos permitem
deduzir uma participação bem distribuída e ativa dos sujeitos no desenvolvimento das
cibernarrativas, ao longo dos encontros presenciais do curso, e também a partir da
entrevista semi-estruturada, constatamos o contrário: apenas um dos sujeitos tem um blog
pessoal, o qual é movimentado assiduamente já há quatro anos.
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Mais da metade dos sujeitos, não costuma comentar no blog de amigos; e outros
3 revelaram tentativas frustradas de manter seus blogs, as quais, não se sustentaram por
muito tempo, seja por falta de tempo em alimentar o ambiente ou o desgaste e a
dificuldade de interagir e costumizá-lo. Em relação aos vídeos, todos os participantes se
declararam mais expectadores das narrativas audiovisuais veiculadas em redes sociais
como o Youtube, do que autores e produtores de vídeos, embora 36% dos sujeitos tenham
declarado já ter produzido algum vídeo por alguma demanda pessoal ou profissional.
Postura semelhante se faz evidente na participação dos sujeitos em outros espaços como
as redes sociais, onde os mesmos, atuam como reprodutores de narrativas que recebem
em seus perfis, como citações, charges, tirinhas e montagens que estão em evidência na
rede. Encontramos algumas razões para este pouco envolvimento no ciberespaço por
parte dos nossos narradores. Dentre aquelas que mais se repetiu foi: a falta de tempo, já
que todos os narradores estão envolvidos com diversas atividades ao longo do dia:
faculdade, atividades extra classe, cursos, acúmulo de ocupações profissionais, etc.
Afazeres estes que fazem parte do cotidiano de 69% dos questionados. Evidenciamos
também, o fato de não saber manusear programas como photoshop, podcasts, flash e
editores de vídeo, que diz respeito a 8% das opiniões. E, também, a falta de desejo e
timidez em se expor na rede web, que compreende uma amostra de 23% dos narradores.
Notamos por outro lado, que a origem deste distanciamento autoral está na
própria autoconcepção dos sujeitos, em relação a sua condição de autor na Web, além da
concepção de autoria que estes narradores compartilham. A maioria dos participantes
afirmou, simples e enfaticamente, não se considerar autor de narrativas web, o que
compreende uma amostra de 64% dos questionados. Em contrapartida, 27% dos
narradores se consideram tanto autores quanto consumidores. Os referidos dados estão
conectados à matriz de análise que apresentaremos a seguir. Nesta matriz, buscamos
atender ao seguinte objetivo específico: -Verificar a concepção que os sujeitos tem acerca
das possibilidades de autoria e criatividade oferecidas pelos museus virtuais. Para isto
investigamos primeiramente a concepção dos sujeitos acerca da autoria e de sua condição
de autor web.
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MATRIZ DE ANÁLISE – PERCEPÇÕES DOS SUJEITOS SOBRE A AUTORIA E SUA CONDIÇÃO DE
AUTOR WEB
Dados de Identificação
Instrumentos utilizados: Questionário de perfil e fórum de
discussão
Objetivo específico: Verificar a concepção que os sujeitos
tem acerca das possibilidades de autoria e criatividade
oferecidas pelos museus virtuais
Interpretação
Objetivo da matriz: Compreender a concepção que os
sujeitos tem acerca da autoria e do seu papel enquanto autor
na Internet
Sujeitos
Ações discursivas

Olsen Haagarden

ForrestGump

Demonstra o entendimento de
“a autoria, pode ser coletiva, tudo é feito
que a autoria trata-se de um
em cima da nossa experiencia, mas não
construto coletivo, em que estão
existem experiencias solitarias, as
impregnadas diferentes
experiencias de vidas são interativas, você
subjetividades
tem que passar alguma coisa com algo ou
com alguem para que isso seja uma
A sua postura autoral é
experiencia de vida, portanto, uma autoria é
condicionada por desejos
sempre conjunta...”
circunstanciais; o sujeito
demonstra a necessidade de
“Sou mais consumidor, eu já criei vários
dominar um conteúdo prévio
blogs mas não tenho muito conteudo para
para desenvolver suas
colocar, por isso acabo abandonando,
produções, o que se revela como
quando vem a vontade crio outro, alimento uma condição básica para que o
por um tempo, esqueço, lembro, ai esqueço
mesmo se sinta autor.
a senha e já foi.”
“O autor é quem inicia o processo de
criação, aquele que produz algo a partir de
uma idéia própria ou de outras influências
que recebe na sua concepção de mundo. A
autoria seria a ação deste autor, seria
aplicação na pratica da idéia criada pelo
autor, a partir que essa idéia é externada,
reconhecida e difundida, temos uma ação
autoral, pois se concebe um processo de
identidade.”

A sua concepção de autoria está
ligada a ideia de criação, que
seria o ato, a ação de produzir
algo
Se considera um autor, embora
registre com ênfase que sua
postura de consumidor seja mais
evidente.

“Mais consumidor”
“O autor? Pode ser eu, vc, nós...
A autoria? É daquele que registra a obra, ou
seja, do mais esperto!?”

Narradora de Javé

“Me considero uma consumidora que está
se preparando, com algumas postagens já
realizadas, para ser uma autora mais
atuante!”

Traz uma visão de autoria mais
mercadológica, que remete ao
conceito de direitos autorais.
Demonstra o desejo em ser mais
atuante nas suas produções.
Embora já as realize, parece não
considerar as suas produções
suficientes a ponto de
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caracterizá-la como autora.

“Autoria eu acredito que é quando eu sou
responsável por aquele algo novo, e eu
tenho isso pra mim, como eu fiz, então eu
tenho autoria sobre aquilo, eu criei, eu que
expus.”
TecnoGoga

“constumo ser Autora [...] gosto de produzir
frases, fazer videos e criar e enviar fotos.”

“Depende. Mais acredito que eu seja mais
consumidor, transmito os textos de outras
pessoas, uma divulgação.”
SDSimas

Blogueira

Autoria relacionada à ideia do
novo e à ideia de propriedade.
Demonstra o gosto pelo
desenvolvimento autoral e uma
atuação que permeia diferentes
linguagens midiáticas, inclusive
as TIC.

Sua autoria depende de algo ou
de alguma circunstância. Se
considerando mais uma
consumidora e reprodutora de
informações de terceiros.

“O autor é aquele que em primeiro lugar
A autoria vista como produto
cria uma ideia e dela desenvolve a sua
criativo da ideia, e relacionada à
autoria que é o produto criativo da ideia.
expressão artística. Enfatiza a
Um autor de qualquer coisa, texto fílmico,
necessidade de deixar a
literário ou qualquer outro tipo de
subjetividade do autor dar
expressão artística, precisa conhecer
identidade à obra.
bastante várias coisas para poder articular
sua autoria de uma forma correta, agradável Ser autor e consumidor são faces
, mas que ao memo tempo tenha o seu
interdependentes, sendo
estilo próprio, suas características pessoais.” portanto, a sua produção autoral
reflexo, reconstrução e
“Autor e consumidor, pois para ser autora
replicação das informações e
tenho que ter conteúdo que só adquiro
conteúdos que consome.
lendo outros blogs, notícias, livros, textos
acadêmicos etc.”

“A autoria e o autor estão relacionados, pois
Autor compreendido como
o autor é aquele que cria a história, aquele
criador, detentor da autoria.
que possui uma ideia e a transforma em
Dando margem a compreensão
algo mais, logo a autoria lhe pertence.”
da autoria nos moldes modernos
Lanuitt
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CarolcomE

TecnoHist

Criarte

“Penso que autor e autoria são palavras que
de certa forma trazem o mesmo significado.
Enquanto uma define o sujeito, a outra
define a ação do sujeito. Sendo assim,
autoria seria o ato de ser proprietário de
algo realizado.”

Autoria no sentido de
propriedade, bem como sugere
os moldes elaborados na
modernidade, indo ao encontro
da perspectiva de direitos
autorais.

“autor e autoria. ambos são um criação
recente da nossa sociedade. são ambos
Demonstra ter um conhecimento
conseqüências do processo de
diferenciado sobre a autoria e
individualização da nossa sociedade
toca em conceitos trazidos no
capitalista. seria pertinente afirmar que em
referencial teórico desta
nossa sociedade, não existe uma origem de pesquisa, a exemplo do processo
idéias, consequentemente não existe um
de individualização, a
primeiro autor, todas as coisas criadas são
complexidade da categoria
em algum ponto reinvenções de outras
autor, e a ideia de autoria não
processos antecessores. Assim definir quem
como algo inédito, mas que
é autor é mais complexo do que
compreende as reinvenções do
imaginamos [...]”
sujeito.
“Autoria é algo próprio, o que vem de mim,
Traz uma perspectiva que se
do meu conhecimento prévio, do que eu
aproxima do conceito de autoria,
penso da vida das minhas expectativas, do
como algo inerente a todo ser
que eu conheço. Na autoria você traz um
humano e que extrapola o
pouco, você pode até não tá escrevendo de
circuito da arte
você, mas você traz algo de você, não tem
como dissociar.”

Eixos significativos:
Autor, autoria, consumo, criatividade, direitos autorais, subjetividade

As ações discursivas evidenciadas nesta matriz de análise, apenas confirmam a
complexidade que envolve as categorias autor e autoria. Alguns sujeitos, no entanto,
trouxeram percepções que afinizaram com as nossas construções teóricas; e assim, como
afirmamos no construto teórico, trata-se de categorias que dividem opiniões e polêmicas.
Da mesma maneira, constatamos no discurso de 50% de nossos narradores a autoria
concebida na perspectiva da propriedade, nos remetendo a ideia de posse e criação
individual típica do período moderno, o que evidencia o quanto esta concepção está
arraigada no imaginário social.
Consequentemente, quando questionamos sobre a própria condição destes sujeitos
enquanto autores, notamos que assumir a posição de autor para os nossos narradores,
ainda é uma intenção insegura; tanto que foi do próprio discurso dos participantes que
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emergiu a categoria autor/consumidor, que de certo modo, revela uma sensação de
insegurança acerca de sua capacidade autoral.
Mas é válido frisar que outras opiniões seguiram a contramão desta perspectiva
ainda “engessada”, trazendo a autoria com outros olhares, digo em especial a percepção
do nível de interdependência existente entre as categorias autor e consumidor, na medida
em que para se criar e experimentar a condição de autoria é necessário o conhecimento
prévio, a apropriação de algum conteúdo para ressignificá-lo, a autoria vista não sob o
slogan do ineditismo, mas sim das reinvenções, das diferentes marcas que o sujeito deixa
neste processo, e, também, a ideia da autoria como um processo identitário de
significação e ressignificação dos sujeitos, remetendo a esferas pessoais e profissionais.
Assim como a autoria, a criatividade que embora seja uma potência nata do ser humano,
apresentou-se no discurso de 20% dos narradores, como uma condição que implica em
processos dificultosos, que requer altos níveis de inspiração e concentração, ou que está
vinculada ao âmbito artístico.
E, embora 80% dos sujeitos se considere pessoas criativas, seus discursos vem
complementados por locuções que revelam uma certa instabilidade em suas afirmações,
nos mostrando que assim como a autoria, assumir-se como sujeito criativo também é uma
posição insegura para os sujeitos desta pesquisa. Essas considerações se tornam mais
claras na segunda matriz apresentada a seguir, cujo objetivo é verificar a concepção que
os sujeitos tem sobre a criatividade e a sua capacidade criativa.

MATRIZ DE ANÁLISE - PERCEPÇÕES DOS SUJEITOS SOBRE A CRIATIVIDADE E A SUA
CAPACIDADE CRIATIVA
Dados de Identificação
Instrumentos utilizados: Questionário de perfil
Objetivo específico: Verificar a concepção que os sujeitos
tem acerca das possibilidades de autoria e criatividade
oferecidade pelos museus virtuais
Objetivo da matriz: Compreender a concepção que os
sujeitos tem acerca de sua capacidade criativa.
Sujeitos
Ações discursivas

Ás vezes, acho que tenho insights criativos,
mas não me considero uma pessoa criativa
por excelência.
Olsen Haagarden

Interpretação

Não se considera criativo,
mesmo com seus insights de
criação. Também não relatou a
sua concepção acerca da
criatividade.
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Não muito. Consigo me expressar bem, mas
não tenho muitas ideias inovadoras.

Evidencia que o produto criativo
deve ser inovador, embora não
caracterize o que seria esta
inovação

ForrestGump

Sim. Todavia, preciso estar inspirada!!! E as
minhas "inspirações" ñ têm uma rotina de
data e horário (ris).
Narradora de Javé

Nos leva a crer que para sua
criatividade aflorar é necessário
um estado de espírito
diferenciado, que não acontece
com frequência. Uma
compreensão mítica do que seja
a criatividade.

“Sou. Devido ao fato de sempre estar
construindo e plaejando novas formas de
trabalho didáticos para trabalhar com os
alunos”

Relaciona ao seu lado
profissional, na medida em que
esta sendo sempre exigida no
sentido de desenvolver a sua
criatividade para alcançar os
objetivos do seu trabalho.
Associando a criatividade a
capacidade de solucionar
problemas no campo
profissional.

“Às vezes. Por que depende para que seria
voltada a criação. E também da minha
inspiração e interesse por algo.”

Para sua criatividade ser
desenvolvida, necessita de uma
motivação extrínseca, que lhe
desperte desejo ou que esteja
dentro de suas capacidades de
desenvolvimento.

TecnoGoga

SDSimas

Sim, sou apaixonada pela vida e por variá- la
e vivê-la de formas diferentes em todas as
suas dimensões: artísticas, poéticas, etc.

Tem uma visão aprofundada e
mais complexa da criatividade,
tida como a expressão da vida
em diferentes dimensões

Blogueira

Não muito. Tenho dificuldade de criar
histórias.

Lanuitt

Restringe a sua opinião à criação
de história, que se revela um
processo dificultoso para este
sujeito. Limitando a criatividade
ao campo intelectual.
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CarolcomE

TecnoHist

“Já fui mais. Hoje, com o sistema capitalista
Tem uma visão ampla da
tomando todo meu tempo, não encontro
criatividade. Acredita que a sua
mais momento para realizar meu ócio
característica criativa muito
criativo. Mas, quando era apenas estudante
presente na sua infância e
e podia ficar muitas vezes sem fazer nada,
adolescência, foi ceifada pela
me ocorria várias ideias tanto de história,
responsabilidade que hoje tem
quando de empreendimentos, piadas,
com o trabalho, o que,
enfim, tudo que possa surgir quando
consequentemente, abala o seu
podemos pensar em coisas mais se não
tempo livre e o seu ócio criativo.
apenas o trabalho alienador.”
“de certa forma sim, porque todo ser
racional é de fato um ser pensate e todo ser
pensante passa por um processo criativo.
mas para alem dessa analise eu me
considero uma pessoa criativa.”

Se considera uma pessoa
criativa, partindo do princípio
que todo ser humano – ser
pensante, tem esta capacidade
inata

Sim, porque tenho facilidade para inovar.
Busco produzir coisas dferentes, atuais e
interessantes.

A criatividade esta atrelada à
inovação, ao diferente e
atraente.

Criarte
Eixos significativos: Criatividade; Inovação; Ócio criativo

Nesta matriz, é interessante destacar a fala do sujeito CarolcomE, que traz uma
interessante contribuição ao mencionar os fundamentos trazidos em o ócio criativo; obra
desenvolvida por de De Masi (2000), para criticar o modelo social típico do Ocidente,
que fundamenta-se na idolatria do trabalho, do mercado e a competitividade. Este autor
sugere nesse trabalho um modelo focado não apenas numa produção eficiente, mas
também a uma produção equilibrada da riqueza, do trabalho, do saber e do poder. Para se
atingir esse objetivo seria necessária a prática do ócio criativo e a libertação da ideia do
trabalho como obrigação, o que seria capaz de nos permitir mesclar atividades como o
trabalho, o tempo livre e o estudo, onde os indivíduos são educados a privilegiar a
satisfação de necessidades, como a introspecção, a amizade, o amor, as atividades lúdicas
e a convivência.
Nesta obra é possível desmitificar a ideia pejorativa do ócio. Certamente que o
ócio pode tranformar-se em neuroses, vícios, preguiça, problemas de saúde e, até mesmo
violência; entretanto, este mesmo ócio pode também se elevar para a arte, para a
criatividade e para a liberdade. Para De Masi (2000) é no tempo livre que passamos a
maior parte de nossos dias e é nele que devemos concentrar nossas potencialidades.
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Contudo, o ritmo de vida que nós hoje vivemos, geralmente ceifa o nosso tempo livre,
transformando-o em tempo de trabalho. E, é justamente em cima dessa visão que a
narradora CarolcomE tece a sua feliz crítica.
Assim como CarolcomE notamos a existência de outras considerações
importantes sobre a criatividade trazidas pelos demais sujeitos, bem como a criatividade
como capacidade inata do ser humano e como expressão da vida em variadas dimensões
registrada por 20% dos questionados. Estas percepções extrapolam a visão mítica da
criatividade e o seu vínculo restrito ao universo artístico, intelectual e ao ineditismo,
conforme apresentado por 50% dos narradores. Destacamos também, a dificuldade de
90% dos sujeitos de compreender a criatividade como capacidade de solucionar
problemas.
Dessa forma, compreender como estes sujeitos concebem a autoria e a
criatividade é condição fundamental para que possamos verificar a impressão que estes
narradores term acerca das possibilidades de autoria e criatividade oferecidas pelos
museus virtuais, sentido que apreciaremos caminhando a seguir.

5.3 Interagindo com os Museus virtuais
Interação: “ação entre”, um “estar em comum” e se define
no momento em que a obra reflete de volta para o
interator as conseqüências de suas ações e decisões.
(FERRAZ, 2006)

Como evidenciamos na primeira parte deste trabalho, os Museus virtuais são uma
modalidade nova para o campo de estudos museológicos e também para a própria
sociedade brasileira, que ainda não possui uma cultura de visitação aos museus
tradicionais52 tão consolidada, e o mesmo podemos dizer dos museus virtuais, que são
praticamente desconhecidos por considerável parcela da população.
Conscientes desta constatação e diante das potencialidades que estes ambientes
virtuais apresentam, vislumbramos nesta pesquisa a possibilidade de oferecer um espaço
de formação para os sujeitos interagir, descobrir, buscar caminhos e analisar as
potencialidades desses ambientes.

52

Utilizaremos o termo museus tradicionais para designar os museus localizados apenas no espaço físico
delimitado.
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E conforme a nossa previsão, encontramos sujeitos curiosos por conhecer esta
temática nova, tanto que verificamos que 73% de nossos narradores não conheciam e
nunca tinham interagido com um museu virtual; alguns apenas compartilhavam de ideias
sobre os museus virtuais típicas do senso comum. Desta maneira, podemos citar como
ideia que predominou na opinião dos sujeitos, a representação de que o museu virtual está
vinculado estritamente ao museu físico.
Acho que é tudo aquilo que simboliza um museu... (SDSimas)

Além de manter uma perspectiva semelhante a de SDSimas, TecnoHist ainda
demonstra uma visão restrita da função do museu como algo que preserva, excluindo, ou
pelo menos não apresentando, outras funções desta instituição dentro ou fora do
ciberespaço.
museu virtual é um local no cybespaço que preserva assim como o museu fisico (TecnoHist)

Foi possível evidenciar também a recorrente ideia de que o museu virtual
corresponde a reprodução do museu físico para o espaço virtual online.
A idéia de museu virtual seria o processo digital de entrar num museu como o Louvre, e você
poder transitar, visitar as coisas em exposição virtualmente, sem sair de casa, creio que seria uma
coisa importante, principalmente para quem não tem dinheiro ou condições de viajar para ter
acesso a estas coisas. (Olsen Haagarden)

Em sentido diferente, caminharam outros relatos, os quais enfatizaram questões
como a interatividade digital, sempre presente quando o assunto é tecnologias da
informação e comunicação.
Acredito que seja um espaço de informações e, quem sabe, de interatividade... (Narradora

de

Javé)
Ainda compreendendo a interatividade digital, além desta também notamos em
outras falas, as possibilidades de comunicação que o ciberespaço proporciona, as quais,
acreditamos, contribuir para construir uma nova e diferenciada perspectiva museológica.
No senso comum acredito que museus virtuais seja "qualquer espaço virtual de que possa
promover uma relação do patrimônio com seus usuários através da internet ou de qualquer outro
tipo de midia interativa. (ForrestGump)

Neste depoimento Forrest Gump menciona uma característica fundamental dos
museus virtuais, que diz respeito à capacidade de armazenamento e disseminação de
informações em escala ampliada, reiterada por CarolcomE.
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Uma nova forma de tá guardando memórias, como é o caso um museu físico [...] é a questão de ter
esse arquivo. Então virtualmente, eu acredito que seja até mais interessante, em questão de estar
mais aberto, para outras pessoas, de outros locais poder estar conhecendo. (CarolcomE)

Já Blogueira, traz uma visão que salienta um dos principais propósitos do museu
seja ele virtual ou não, além de destituí-lo da “obrigação” de estar atrelado ao espaço
físico delimitado.
Acho que todo lugar que se faz história virtualmente... (Blogueira)

Nestas falas, portanto, podemos identificar aspectos inerentes aos museus virtuais,
salientados pelos sujeitos, que envolvem a disseminação da informação em escala
ampliada, a interatividade e a mediação do patrimônio com outras mídias interativas.
Estes conhecimentos prévios apresentados pelos investigados, foram aprofundados e
ressignificados ao longo dos encontros do curso, das discussões e das interações com os
museus virtuais.
Assim, dentre as descobertas feitas pelos narradores, aquela que mostrou-se como
supresa para todos, foi reconhecer que alguns museus virtuais online dão aos visitantes a
possbilidade de intervir de alguma maneira no espaço do museu. Possibilidade que chega
a ser praticamente inconcebível se pensarmos a estrutura que conhecemos dos museus
tradicionais. Tanto, que esta face tradicional dos museus, ficou perceptível no discurso de
40% dos narradores, uma vez que a representação que estes sujeitos tem do museu,
permeiam a hostilidade, o distanciamento e a frieza, por exemplo.
Contudo, percepções distintas dessas também foram construídas mediante o
processo de interação livre dos sujeitos com diferentes museus virtuais. Alguns museus
foram sugeridos por mim e outros escolhidos a partir de pesquisa individual feita por
cada um dos participantes. O olhar crítico dos nossos narradores rendeu diferentes
perspectivas sobre os museus virtuais, nos permitindo identificar algumas categorias
emergentes dos seus discursos, além de verificar a concepção que os sujeitos tem acerca
das possibilidades de autoria e criatividade oferecidas por esses ambientes.

5.3.1 Onde estão as informações?

Algumas pesquisas e trabalhos científicos que tomam os museus virtuais como
objeto de estudo, a exemplo de Magaldi (2010) Scheiner (1998) (2008), Oliveira (2007),
dentre outros, tem revelado a condição de sub-aproveitamento desses espaços, diante do
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leque de possibilidades que o mundo da Internet tem oferecido. Se levarmos em conta a
capacidade de socialização e armazenamento de informações que a “www” oferece, logo
poderíamos imaginar que um dos principais problemas enfrentados pelos museus
tradicionais estaria solucionado. Ora, um banco de dados informatizado permitiria que os
visitantes fossem além das curtas e vagas informações apresentadas em algumas galerias
tradicionais, aprofundando seus conhecimentos e descobrindo outras facetas das
informações e conteúdos, impossíveis de serem expressos em pequenas tarjetas de
identificação comumente visualizadas nas obras em exposição.
Contudo, a realidade nos mostra que grande parte dos museus virtuais no mundo,
ainda não se aproveita destes mecanismos; ao contrário do potencial que estes ambientes
apresentam, no sentido de quantidade e qualidade de informação, bem como os
mecanismos de leitura audiovisual e hipermídia. Assim, acompanhamos nas galerias
virtuais, o reflexo do que encontramos no plano físico delimitado: informações em nível
de escassez e superficialidade.
Foi justamente em cima destas constatações, que dois de nossos narradores
ativeram o seu olhar crítico; questionando o número de informações e a qualidade
daquelas apresentadas nos ambientes visitados. A narradora SDSimas, por exemplo, foi
um dos sujeitos que logo no início de suas interações, problematizou acerca desta
fragilidade, se mostrando descontente e, por variadas vezes, associou esta falha e este
sentimento de insatisfação às suas experiências e visitações feitas em alguns museus
tradicionais.
eu não achei algo que dissesse assim mais sobre aquela obra [...] Eles comentam pouco sobre a
obra né? [...] O nome do artista, tudo bem, tem. Como é o artista, e como ele viveu, como era as
obras dele, as principais obras.. É como se fosse uma narrativa pequena. Então, eu senti essa falta
que as pessoas poderiam conhecer mais [...] SDSimas

Insatisfação semelhante constatamos na fala de Olsen Haagarden, este que junto à
SDSimas, fortaleceu o “coro” contra as fragilidades que os museus virtuais apresentam,
neste sentido.
A única falha desse sistema é de não permitir um detalhamento informativo mais consistente
sobre o objeto em exposição, apenas se tornando uma espécie de slide visual com informações
básicas. (Olsen Haagarden)

Explicando estas críticas, Oliveira (2007) afirma que os museus disponíveis na net
ainda não possuem um terço de seus objetos disponíveis, o que é uma contradição com a
mídia museu. Segundo este autor, a hipertextualidade nos museus virtuais ainda possui
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um baixo valor quantitativo de informações sobre uma peça do acervo. Ainda nesta
perspectiva, Elin, citado por Oliveira (2007) nos informa que enquanto os museus
desempenham o papel de conservadores, em geral têm demonstrado serem pouco
convencidos do interesse existente em colocar à disposição do público informação
atualizada sobre os objetos que guarda.
De acordo com o evidenciado, esta fragilidade comum em considerável parcela
dos museus virtuais, é fertilizada por entraves tradicionais e burocráticos que
impossibilitam o máximo aproveitamento do potencial da Internet, principalmente, no
que diz respeito ao armazenamento e compartilhamento de informações; mas também
acaba descaracterizando o propósito da entidade museológica – de ser uma instituição
aberta e a serviço da comunidade.
Além do baixo fluxo informativo, outra crítica sinalizada pelos nossos narradores
foi o nível de interatividade proporcionada por esses ambientes virtuais. Um tema que
movimenta debates entre os estudiosos dos museus online e chamou a atenção de alguns
participantes desta pesquisa.

5.3.2 E a interatividade?
As discussões sobre interatividade tem se tornado cada vez mais recorrentes em
contextos e investigações que exploram a interação dos sujeitos com as interfaces
tecnológicas. Tanto que para alguns autores como Primo (2007), a interatividade tornouse um termo da moda; o que podemos considerá-lo como uma espécie de “trava-línguas”,
ou seja, as pessoas utilizam indistintamente em seu cotidiano, mas não sabem de fato o
que este termo implica.
No universo museológico, as discussões sobre interatividade também tem o seu
lugar cativo, as quais, foram impulsionadas com o desenvolvimento do MINOM, se
expandindo com a utilização dos mecanismos de hipermídia nos museus tradicionais e,
posteriormente, com a adesão dos museus ao ciberespaço.
A propósito, a inserção das TIC no contexto dos museus foi promovida sob o
slogan da interatividade. E, assim como em outros espaços que também se aproveitam
deste slogan, muitas vezes, e de maneira equivocada, a tecnologia é vista como garantia
de interatividade, de melhoria na qualidade da experiência do visitante, de maior
atratividade e participação do público. Assim, neste sentido equivocado, quanto mais
investirmos em tecnologia, mais interativo será o nosso sistema.

127

Nessa perspectiva, a visão do senso comum tende a classificar os espaços
interativos usando como referência o visual colorido, o movimento dos objetos do
cenário, as animações programadas, além de outras interfaces audiovisuais e
tecnologizadas, que atraem e encantam, sobretudo, pelo ar de novidade e seu caráter
high-tech.
Contudo, se pensarmos por outro lado, qual é realmente o nível de interatividade
desses sujeitos ao manusear telas de “touch screem” e animações em 3D por exemplo?
Estamos sendo interatores ou expectadores de espetáculos tecnológicos previamente
programados? Primo (2007) enfatiza que a publicidade, por sua vez, estimula a chamada
“indústria da interatividade”: cinema interativo, vídeo lousa interativo, boneca interativa,
e por ai vai. E o consumidor, seja ele espectador ou usuário, deixa-se seduzir pela
promessa de participação ou interferência no produto/serviço adquirido.
Em sintonia com estas concepções, algumas críticas foram apresentadas pelos
narradores, que se questionaram sobre as possibilidades limitadas de interação nos
museus visitados, o que afeta negativamente a participação autoral dos visitantes nestes
espaços.
Eles são painéis áudiovisuais em sua maioria. A maioria são fotos, na medida em que você
interage, clica ali, você entra, aquilo é uma foto, você gira para esquerda e para a direita. A
interação é deles, mecânica. Você não vai além do que tá organizado [...] Não é interativo, pois se
limita a passar fotos e algumas informações. (Olsen Haargaden)

A crítica que tece o referido narrador vai ao encontro da concepção trazida por
Primo (2007). Este autor foca o seu trabalho na interação mediada por computador e
define dois tipos de interação, que podem ser desenvolvidas simultaneamente – a
interação mútua e a interação reativa. A interação reativa é aquela limitada por relações
determinadas de estímulo e resposta, assim como as ações de input que são dependentes e
programadas pelos softwares, assim como os passeio virtuais, as animações
desenvolvidas para os sites de museus e a apresentação em slide de fotos, por exemplo,
como sinaliza Olsen Haargaden e Lannuit:
[...] mais um museu que a visão é em 360 graus, não permitindo maiores interações. ( Lannuit)

A análise feita por esta narradora, nos remete novamente aos estudos de Primo
(2007), mas também de outros autores que endossam a crítica feita pelos sujeitos. Em
verdade, embora o uso do termo interatividade seja onipresente, existe uma carência de
estudos dispostos a percorrer os meandros do conceito de interação e das implicações
nele contidas, ultrapassando as barreiras opacas do senso-comum (SANTAELLA, 2007).
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É nesta direção, portanto, que Primo (2007) se debruça, questionando o real
sentido desta interatividade tão disseminada e dissertando acerca dos propósitos da
interação mútua, a qual diferentemente da interação reativa, caracteriza-se por relações
interdependentes e processos de negociação, em que cada interagente participa da
construção inventiva da interação, afetando-se mutuamente. O que podemos citar como
ações coletivas desenvolvidas em alguns museus, bem como fóruns de discussão, a
possibilidade de postar conteúdos e narrativas e estas serem comentadas, além de
atividades que promovam o envolvimento entre a instituição e outros participantes, como
gincanas e jogos online.
Nesse sentido, o conceito de interação mútua trazido por Primo (2007), se
aproxima daquilo que almejamos no que a tange a interação/interatividade nos museus
virtuais. Este tipo de interação vai além do automatismo da ação-reação; envolve as
relações entre os interagentes e considera a complexidade dos contextos sociais, culturais,
temporais, físicos e, também, dos comportamentos entre os sujeitos. Desta maneira, os
interagentes reúnem-se em torno de problematizações contínuas, cuja solução inventada
pode fazer parte de problematizações futuras; assim o sujeito movimenta experiências
passadas, esquemas cognitivos, crenças culturais, pontos de vistas, dentre outros aspectos
(PRIMO, 2007)
Além do baixo nível de interação, os sujeitos também sinalizaram carências que
dizem respeito à interface dos sites dos museus virtuais e alguns recursos por eles
utilizados, o que também inviabiliza a interatividade proposta.
No nível mais técnico falando assim, a dificuldade de acesso, tem alguns museus que são em
inglês. Os brasileiros eles tem aquelas câmeras panorâmicas, 3D, mas às vezes, em alguns
browsers, navegadores, eles travam... (Olsen Haagarden)

O predomínio do idioma inglês é um dos fatores que restringem, sobremaneira, o
acesso ampliado a museus virtuais de qualidade em termos de interação, informação e
tecnologia. Outra ressalva importante que faz Forrest Gump é a limitação das tecnologias
empregadas por alguns museus virtuais brasileiros, o que pode influenciar negativamente
na experiência do usuário/visitante.
Mas, por outro lado, a tecnologia avançada, do mesmo modo que o não domínio
do idioma inglês, pode ser também um fator limitante aqueles que não estão habituados à
linguagem digital
[...] por ser todo preto e não direcionar o visitante em suas sessões, não possui outro idioma a não
ser o inglês, tornando ele limitado a quem domina a língua norte americana, por outro lado ele

129

permite ver as obras de artes com alta qualidade e um zoom incrível, a interação fica limitada por
não ter suas sessões definidas e a mostra aos visitantes, fazendo estes viver em um labirinto... Eu
penso mais por uma pessoa, um cobrador de ônibus, do que um técnico de informática.

(Forrest

Gump).
Nesse sentido, tais limitações podem causar dificuldade de acesso ou falta de
estímulo durante a navegação dos visitantes.
Talvez o formato... uma facilidade maior para quem é navegador de primeira viagem, acho que
mostrar logo onde é o caminho [...] Falta melhoria no formato. Teve um mesmo que eu entrei, não
me lembro o nome, que a tela era preta , sei lá, a fonte...e você fica ali procurando, não sei [...]
(Narradora de Javé)

A dificuldade de interação também se repetiu na fala de Olsen Haargaden:
Até a questão da modalidade daquele que você clica e avança, você não tem controle nenhum, se
você não sabe mexer muito com aquilo ali, você perde o movimento por várias vezes. Você entra e
você não consegue ir para os lados, porque o negócio gira, com uma velocidade, e vai pra cima,
vai pra baixo. Precisa existir uma graduação de algo mais controlado. Tem salas que eu não
consegui avançar. (Olsen Haargaden)

Contudo, embora os narradores apresentem críticas pertinentes, bem como a
dificuldade de acesso aos museus virtuais em razão da banda larga da Internet, o
predomínio da língua estrangeira em museus com interfaces e propostas atrativas, além
do formato e a organização pouco atraente dos sites visitados é importante salientar, por
outro lado, que outra razão para estas críticas se apresenta nas entrelinhas destes relatos.
Conforme observamos ao longo das interações, identificamos que pelo menos três
dos sujeitos investigados, tiveram muitas dificuldades de interagir com os mecanismos
oferecidos pelos museus virtuais, principalmente, os passeios panorâmicos, como
especificado nos relatos anteriores. E foram justamente estes sujeitos, que mais se
sobressaíram nas críticas relacionadas às dificuldades de interação com ambientes como
museus virtuais, além de outros mecanismos similares típicos do ciberespaço
Desta forma, os relatos de dificuldades de interação, apresentados por nossos
narradores, cujas características nos levam a considerá-los imigrantes digitais, nos
direcionam a outra categoria emergente e significativa: o letramento digital. Xavier
(2005) nos explica que o letramento digital implica em uma nova modalidade de
letramento, que emerge a partir da interação com as tecnologias contemporâneas,
exigindo do indivíduo o domínio de um conjunto de informações e o desenvolvimento de
diferentes habilidades mentais. Nessa perspectiva, o letramento digital também vai
implicar em uma familiaridade com as regras que envolvem a comunicação com
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determinada tecnologia; ao contrário desses sujeitos

que demonstraram não ter

familiaridade e domínio na utilização das interfaces manuseadas.
A faixa etária é também um dos fatores capazes de caracterizar os sujeitos que não
estão imersos nesta lógica. Seguramente não podemos generalizar e afirmar que todos os
sujeitos que nasceram antes da década de 1990 tenham dificuldades de letramento digital,
uma vez que toda regra tem suas exceções. O que podemos afirmar é que os sujeitos
nascidos no período sinalizado, conhecidos como imigrantes digitais, demonstram
dficuldades em manusear as tecnologias que não são de sua época, deficiência que se fez
evidente nas observações e também no discurso dos narradores em questão. Em
contrapartida às críticas negativas e fazendo menção ao Museu da Pessoa, outros sujeitos
trouxeram pontos de vista positivos, que remontam a possibilidade de interação mútua e
participação efetiva dos visitantes, mas que, em alguns momentos, também replicam o
teor dos discursos anteriormente descritos.
Os visitantes podem, através do site, mandar fotos, vídeos e podcasts para interagir com o museu.

(Blogueira)
Esta narradora, cita algumas das possibilidades oferecidas por alguns museus
estrangeiros e também pelo brasileiro Museu da Pessoa, as quais tem proporcionado o
desenvolvimento da autoria dos visitantes. Porém, esta não é um característica comum a
maioria dos museus virtuais do mundo, como nos revela SDSIMAS ao relatar a sua
experiência de visita a um determinado museu.
Há galeria de artes, mostras de autores, mas algo em que se possa colocar algo seu, contar sua
história através da arte, fotos, não. Somente pode criar galerias, mas com artes de outros artistas.

(SDSIMAS)
Se de um lado o museu citado por esta narradora priva a livre criação do seus
visitantes, por outro caminho nos deparamos com o Museu da Pessoa, que contrariamente
a este propósito, incita a participação dos seus usuários, os quais se tornam os principais
protagonistas desse museu, entretanto, alguns limites tem sido postos a esta proposta,
como nos diz Lanuitt:
Achei interessante ter a possibilidade de postar uma história, entretanto, é necessário passar pelo
crivo do site... O que, a meu ver, coloca sob dúvida a `interatividade´ proposta. (Lanuitt)

Estas opiniões encontram ressonância com o ponto de vista que compartilho, no
que diz respeito ao nível de autoria atualmente proporcionado por considerável parcela
dos museus virtuais. A interatividade proposta por considerável parcela dos museus
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virtuais no mundo, geralmente se apresenta de uma maneira sutil ou praticamente
inexistente, desviando do real sentido da interatividade, presente em obras como “os
parangolés53” de Hélio Oiticica e “os bichos54” de Lygia Clark.
O sentido que implica estas obras interativas dão outra conotação

a esta

interatividade comercializada criticada por nossos sujeitos, que hoje também
reproduzimos em nosso discurso e que os museus virtuais tanto vem aderindo.
Compartilho com a perspectiva dos referidos autores e acredito que mais do que um
conceito massificado, a interatividade deve pressupor interação, participação, troca e uma
efetiva intervenção do sujeito. Um processo em que se possa existir a construção e a
representação de sentido de outrem em relação a algo ou alguém. E isto pode ser
realizado sem grandes e custosos aparatos tecnológicos. É esta simplicidade, eficiência e
interatividade proposta nas obras de Oiticica e Lygia clark, que penso ser um ponto
valoroso para se pensar novos arranjos aos museus virtuais. De modo que se obtenha um
salto para o cotidiano, uma transcendência social, um museu mais interessado na vida,
mais interativo, que traga à tona aquilo que é negado pelos circuitos oficiais.
Entretanto, quando relacionamos as contribuições trazidas por esses autores ao
contexto dos museus virtuais, notamos o quanto esses espaços tem a melhorar em nível
de interação com os seus visitantes. O que nos convida a refletir, inclusive, sobre como
nós podemos desenvolver processos autorais e criativos nestes espaços, se considerável
parcela dos museus virtuais existentes não oferece um ambiente propício para tais ações.
Ainda com suas fragilidades, podemos citar o Museu da Pessoa como a referência
brasileira mais próxima e concreta neste sentido de aproximação com o público; tanto que
mesmo interagindo com vários museus, os quais também se sobressaem no aspecto da
participação do usuário, apenas este foi lembrado, talvez pela identificação nacional, sua
interface simples e intuitiva ou a dificuldade de alguns sujeitos em interagir com outros
museus por conta da língua estrangeira. Contudo, como o relato de Lanuitt nos mostrou
anteriormente, esta necessidade de selecionar as histórias que vão ao ar e classificá-las
53

São programas ambientais destinados a abrir o comportamento individual em direção ao coletivo;
geralmente se apresentam como capas de vestir de variados materiais, que funcionam como suporte para
elementos pictóricos ou verbais. E o que torna essa obra interativa é a experiência de vesti-la; já que neste
ato, abre-se um espaço livre em que o receptor torna-se co-autor em constante diálogo com o autor que
refazem incessantemente a obra. (OITICICA, 1986).
54
São esculturas feitas em alumínio e dobradiça que ganham diferentes formas graças a interação do
expectador. Para Lygia Clark artista responsável por esta obra, a palavra correta não é interatividade e sim
participação, já que o sujeito é também parte da própria obra, ela não existiria sem ele (DUARTE 2012)
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como adequadas ou não à exposição, acaba por desestruturar o discurso de democracia da
informação e valorização da história das pessoas comuns, ou ainda, a ideia de que toda
história merece ser contada e preservada. Como? Se as histórias precisam estar alinhadas
a um padrão estipulado pelos organizadores do museu?
Logo no início deste processo investigativo, fiz as minhas primeiras intervenções
exploratórias no Museu da Pessoa e tive vontade de permitir que o museu também
contasse a minha história. Depois de duas tentativas, sem obter qualquer devolutiva,
tampouco resposta de e-mails, vi que seria praticamente impossível ter o meu desejo
atendido. Passei então a observar o caráter das histórias que o museu abrigava, fazendo
uma rápida visita às histórias em exposição; e notei que, para a proposta desta pesquisa,
de permitir que os sujeitos experimentassem contar suas histórias livremente, sem
qualquer tipo de retorno financeiro ou apoio, o Museu da Pessoa não seria o espaço mais
adequado. Inclusive, na minha última visita realizada a este museu no dia 02/11/2012, a
chamada principal do site salientava a parceria que o MP tinha realizado com a Rede
Globo, para divulgar as histórias dos atores da minissérie Subúrbia da referida emissora
de TV. Esta notícia me fez questionar o próprio objetivo do Museu da Pessoa, valorizar e
divulgar histórias do anonimato ou histórias do estrelato?

Fig. 31: Chamada do Museu da Pessoa
Fonte: museudapessoa.net. Acesso em 02. Nov 2012

Por isto, a saída encontrada para investigarmos o problema que nos propomos, foi
construir o nosso próprio museu coletivo de maneira experimental – O MuseudaGente;
mesmo sem recursos financeiros e limitados dispositivos de informática. E mesmo com o
nosso protótipo de museu, buscamos por outro lado, também dar oportunidade para os
sujeitos conhecerem e interagirem com outras interfaces museológicas no ciberespaço.
Neste sentido, apresentaremos no sub-capítulo que se aproxima, como foi o
processo de se autorizar, contar e criar histórias, vivido pelos nossos narradores em
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interação com o nosso MuseudaGente. Vejamos então as linhas e entrelinhas escritas e
ditas por nossos autores.

5.4 Vamos contar as nossas histórias?

A notícia de que o curso seria um espaço para que os sujeitos contassem as suas
histórias, através de um museu construído colaborativamente pelos mesmos, surpreendeu
os participantes. Alguns receberam a notícia positivamente, inclusive, me recordo que um
dos narradores mencionou com bom humor, o fato de ter trazido vários “paleativos” para
a aula, esperando encontrar um curso enfadonho que iria se resumir à visitação aos
museus virtuais. Outros, ficaram atônitos e desconfiados, tanto que não mais retornaram
ao curso. Não sei se pelo receio ou vergonha em passar por esta experiência; ou por não
querer assumir mais uma atividade em suas rotinas, afinal, o curso teve um caráter teórico
prático, que exigia a participação ativa dos sujeitos e não apenas a participação como
ouvinte. O fato é que dos 17 sujeitos que se apresentaram no primeiro dia, apenas 10
continuaram o curso e se permitiram a contar algumas de suas experiências de vida.
Reconhecer a disponibilidade desses 10 narradores foi o primeiro passo para
iniciarmos esse processo; mas para 60% desse contingente, esse passo se revelou como
um passo de dificuldade e também de coragem. A propósito, mesmo tendo aceitado a
proposta em contar a sua história na rede web, 20% permaneceram com receios e ânsia de
desistência, pelo menos nas duas primeiras semanas do curso.
A narradora SDSimas, por exemplo, foi a participante que mais se sentiu
incomodada com a possibilidade de ter a sua história de vida veiculada na rede; a mesma
se sentia ameaçada por uma possível invasão de privacidade e por possíveis repercussões
violentas que isto poderia acarretar; o que a fez pensar em sair do curso, conforme
confessado na entrevista. Somente depois de compreender que não teria a sua identidade
revelada, em razão do termo de consentimento assinado, a mesma se sentiu assegurada e
disposta ao longo do processo, de modo a supreender-se e, inclusive, surpreender a mim,
pois se envolveu com tanta vontade, que espontaneamente, postou a sua foto no
MuseudaGente e não teve receio em mostrar-se na rede.
No começo eu tive dificuldade. Eu não queria... Ficava assim meio receosa. Mas, assim, depois eu
vi que não tinha nada de tão grave que poderia me colocar em risco, porque tá na Internet. Não tive
nenhum problema depois não. Mas, tenho dificuldade até hoje. Não sei... Eu não sei se é porque eu
sou tímida, assim ou alguma coisa me perturbe, acabo bloqueando as minhas ideias. (SDSimas)
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Este hábito de não contar ou não gostar de contar suas histórias pessoais foi um
dado que conseguimos coletar através das entrevistas e, inicialmente com o questionário
de perfil. Quando questionamos no referido instrumento, se os sujeitos tinham o costume
de produzir narrativas sobre sua vida, 40% afirmaram que não, por ter receio da
autoexposição; 50% afirmou que sim, já que postam fotografias e vídeos de momentos de
seus cotidianos nas redes sociais, e apenas 10% afirmaram ter o seu blog como diário
pessoal. Observa-se que dos 60% que costumam produzir narrativas de suas vidas, todos
utilizam mecanismos da Internet e estão inseridos de algum modo, nesse movimento de
exposição de si que está tão evidente na rede.
Esta exposição tem sido feita por nós de forma tão natural, que nem nos damos
conta de que estamos nessa dinâmica, construindo e compartilhando narrativas de nossas
vidas; e o depoimento do narrador Forrest Gump, ao descrever como se sentiu ao
participar desta experiência, nos mostra um pouco dessa relação:
Primeiro, é estranho né? Você encontra um grupo de dez, quinze pessoas e se conhecem ali
naquele momento para contar sua história. Então, a gente sempre se acanha né?

O relato de ForrestGump, traz um sentido intrigante; o narrador revela a
estranheza e o desconforto em contar a sua história em um grupo restrito de pessoas, no
caso, os participantes do curso; contudo, não se acanha em se expor para milhões de
pessoas na rede web, já que o mesmo tem o hábito de fazê-lo com uma certa
regularidade. Mas poderíamos justificar esse desconforto sentido pelo narrador, a partir
da colocação de Santiago (2002), que traz com característica típica dos narradores da
atualidade, isto é, os narradores pós-modernos, a dificuldade da troca de experiências
entre os sujeitos, explícita na fala de Forrest Gump.
Ainda nesse sentido, o narrador TecnoHist deixa transparecer em seu discurso
uma questão crucial nesse processo de contar histórias contemporâneo, ao falar um pouco
dessa experiência vivida no curso.
[...] uma experiência diferente, porque geralmente a gente na correria de estudar e tal, a gente não
pára para perceber a própria história. (TecnoHist)

A falta de tempo em decorrência das atribuições cotidianas, tem sido uma
desculpa muito utilizada por nós, quando precisamos delas nos desvincular a fim de
desfrutarmos o tempo para o lazer, para o ócio criativo e para a reflexão de si, por
exemplo. “Tempos” estes que são absorvidos pelo tempo de nossas ocupações e acabam
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perdendo o seu sentido, tornando-se substituíveis com facilidade. Estes elementos
também se correlacionam com as ideias de Santiago (2002) no que se refere a
fragmentação das narrativas e das experiências individuais, a dispersão e a desintegração
das unidades inerentes ao perfil de um narrador pós-moderno.
Diante disso, como contar a minha história? Se não tenho tempo disponível para
isso, se eu não sei o quê contar, o por quê, e nem o para quê contá-la? Tais dúvidas
permearam os sentidos construídos por 80% de nossos sujeitos, e nos abriram um leque
de questões sobre como está edificada a arte de contar histórias nos tempos atuais. É
portanto, explorando estes questionamentos que estruturamos os tópicos procedentes.

5.4.1 Porque contar a minha história?
Além do desconforto em divulgar as suas experiências, constatamos que nossos
sujeitos não sabiam ou, pelo menos, nunca tinham refletido sobre o por quê de contar a
sua história pessoal. Este fato não nos sugere nenhuma surpresa, tendo em vista os perfis
dos nossos narradores, cujas características já foram analisadas anteriormente. O que nos
chamou a atenção para este desconhecimento, foram as peculiaridades que emergiram
diante do esforço de nossos pesquisados em construir sentidos acerca deste
questionamento intrigante, sobretudo se nos lançarmos às referências que hoje temos na
contemporaneidade. No discurso de nossos sujeitos, verificamos interessantes pontos de
vistas, alguns convergiram com a nossa proposta e outros oscilaram do pessimismo à
incerteza, conforme os relatos que foram extraídos de nosso fórum de discussão: Por que
contar a minha história?
Demonstrando apresentar algum conhecimento prévio, os historiadores TecnoHist
e ForrestGump, apresentaram em seus relatos um olhar diferenciado sobre a importância
de contar nossas histórias pessoais, compartilhando assim com as ideias traçadas em
nosso mapa teórico.
Eu nao saberia dizer o por que minha historia deveria ser contada nem tao pouco por que nao, mas
eu faria de tudo para conta-la. por que pra mim ela é importante e significativa, e talvez seja para
mais alguem, talvez mude o destino de uma pessoa , ou talvez seja apenas mais uma historia entre
as milhoes de outras pessoas. (TecnoHist)

Forrest Gump enalteceu o caráter de eternidade de nossas vidas quando nos
permiti-mos narrá-las.
Em nossos atos e nossas narrativas é que nos tornamos eternos, fazendo da morte mais um capitulo
de mais uma aventura, pois o que fica o que é perpetuado é a nossa história. (ForrestGump)
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Também foi possível identificar em outros sujeitos, perspectivas que reafirmam
esse olhar diferenciado trazido pelos nossos historiadores. Olsen Haagarden, por
exemplo, revelou em sua fala, ser um defensor da arte de contar experiências,
característica que ficou perceptível ao longo de todo o curso; sempre muito participativo
e reconhecido pelos participantes da pesquisa como um exímio “contador de casos”

Todos nós temos histórias interessantes para contar, podem ser verdadeiras ou não, podem ser
reais ou não, podem ser coisa de nossa cabeça, de nossas neuras e preocupações, de nossas alegrias
ou de nossas dores, de nossas inspirações e insanidades ou de nossos momentos sérios e
ensimesmados, a verdade é que sempre temos o que contar, precisamos desembocar toda a nossa
vivência, todas as nossas experiências, que vivem represadas em nosso ser, não digo que tenhamos
que obrigatoriamente escrever a nossa biografia, pois isso é para os poucos ou quem sabe para os
loucos, mas por que não compartilhar perolas de nossa experiência de vida?

Ainda sobre esta problemática, o referido sujeito nos mostra um relevante ponto
de reflexão. Indo além da ideia de autoria e criatividade e nos convidando a pensar sobre
o ato de contar histórias de vida como um mecanismo de bem estar social e qualidade de
vida; uma perspectiva que embora, sutilmente, permeia a problemática da presente
investigação, na medida em que os elementos enaltecidos pelo sujeito, nos remetem a um
processo de autorização, muitas vezes negado por nós mesmos, quando supervalorizamos
as nossas limitações, bloqueios e inseguranças
Creio que ao contar histórias de vida podemos dirimir nossas dores, as pessoas que não falam
guardam sofrimentos, dores, angústias, e não só no sentido de sentimento, mas de dúvidas, de
lançar para o outro os seus questionamentos e de repente ser confrontado com outras ideias que
podem mudar o seu pensamento ou reafirmar as suas crenças.

Neste sentido, o mesmo narrador Olsen Haargaden, enfatiza a sensação de
“libertação” e autonomia, quando nos assumimos capazes e reconhecemos a importância
do nosso direito a autoria.
Contar histórias é vivenciar um outro universo, é saber que ninguém tem a obrigação de aceitar a
sua história com verdadeira, de aceitar o seu argumento, é correr risco de ser ridicularizado,
contestado, apoioado, rejeitado, mas nos dá o direito de nos colocar como cidadãos perante a
sociedade. (Olsen Haargaden)

Diferente das perspectivas apresentadas neste tópico, até aqui, dois sujeitos
atribuíram às suas justificativas o caráter familiar. Desta maneira, o por quê de se contar
histórias para as narradoras Lanuitt e Narradora de Javé, está relacionado a uma
perspectiva mais restrita ao grupo familiar. Assim, contar suas histórias de vida, seria
uma maneira de perpetuar seus feitos para as gerações futuras de seus “clãs familiares”.
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Acredito que estarei tornando este patrimônio acessível para quem tiver interesse em conhecê-lo,
além das pessoas da minha família.

(NarradoradeJavé)

De maneira semelhante também afirmou Lanuitt:
Porque para as futuras gerações da minha família, será interessante ter um relato de um parente
que viveu em uma realidade completamente diferente da deles. (Lanuitt)

Conforme observado, a maioria dos nossos narradores apresentou construções
positivas, no que diz respeito ao porque contar a sua história de vida, aproveitando o
espaço do curso para ressignificar e elaborar as suas percepções. Porém, um depoimento
nos chamou atenção, nos revelando uma visão bem diferente da dos demais narradores,
em razão do seu teor pessimista e desesperançoso com características de baixa estima.
Bem, nunca gostei e acho que não mudarei, mas nunca gostei de falar de mim, em nenhum
aspecto, profissional, pessoal, financeiro, enfim, não gosto de falar de minha pessoa. Na verdade
não gosto de ser o centro das atenções de nada, não costumo programar festas de aniversário nem
nenhuma comemoração que eu seja a personagem principal. Então, porque contar minha história?
Por não gostar de falar de mim, nem chamar atenção para mim, acho que não tenho nada de
interessante para contar, por isso acho que não devo falar. Mas será que sou tão desisteressante
assim? Será que os outros me vêem como me vejo? Ou será que penso assim, mas no fundo quero
tagarelar e contar tudo que vi e vivi? Não tenho um porque que seja O porque para contar minha
história, mas acredito que possa ser interessante para alguém, possa ajudar alguém, possa ter
alguém que me ajude, ou possa simplesmente fazer alguém bem. É isso. (CarolcomE)

Interessante observar, que mesmo depois do trabalho de formação e das
discussões que realizamos ao longo dos encontros, ao final do curso essa narradora ainda
permaneceu com a mesma perspectiva, ainda demonstrando uma visão negativa no que
tange a história de sua vida. Evidenciando que para ela ainda trata-se de uma questão
difícil de ser ressignificada.
[...] eu pelo menos, penso que a minha história é mais desinteressante do que a outra. Em vez de
olhar pelo lado de que a minha história é interessante demais. Eu sempre vou pelo lado de que a
minha história é desinteressante. Então eu fiquei um pouco assim, tímida para falar, acreditando
que quando os outros fossem ler achariam assim: Ah! o que que tem isso? Nada de mais assim,
desinteressante para eles...

Embora os relatos de CarolcomE tenha nos revelado questões decorrentes do
processo histórico social que nós vivemos, de renegação dos nossos valores e de nossos
potenciais de autoria e criatividade, acredito que por trás destas linhas, possivelmente
existam questões subjetivas, que me chamaram a atenção, mas que no momento e pelos
objetivos desta pesquisa não nos cabe desvendá-los.
Em contrapartida, outros elementos trazidos pelos nossos narradores, nos
forneceram subsídios consistentes para os objetivos que nos propomos a investigar. Além
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de identificar os sentidos construídos por estes sujeitos a partir do questionamento
norteador do presente sub-capítulo; também buscamos analisar os mecanismos utilizados
pelos sujeitos para contar suas histórias de vida; objetivo este que permeará o próximo
tópico.
5.4.2 Como narraram os narradores?
As observações feitas aos processos de criação desenvolvidos pelos sujeitos
investigados, nos indicaram variadas peculiaridades nas formas em que cada sujeito
encontrou para ilustrar as suas experiências.
Já que os museus virtuais online se utilizam das diferentes linguagem midiáticas
para montar as suas galerias, exposições e seu espaço como um todo, deixamos o espaço
de criação do museu da gente livre para que os sujeitos experimentassem a linguagem
que fosse de seu gosto e interesse.
Desse modo, a nossa intenção era deixar o museu da gente com um semblante
característico da convergência midiática, ou seja, um museu que abrigasse diferentes
linguagens de mídia. Só que para isso, deveríamos contar com a colaboração dos
narradores desta pesquisa, estes que seriam os responsáveis por montar o referido museu.
Entretanto, a pouca imersão prática dos nossos sujeitos na utilização destas linguagens,
não deu ao museudagente a face idealizada por nós. Mesmo com o espaço de criação e
conhecimento de cibernarrativas, 90% dos narradores preferiram a linguagem escrita para
dar contorno às suas experiências. O que de maneira alguma desvalorizou o nosso espaço
no que tange ao valor do conteúdo apresentado. Apenas a narradora Tecnogoga se
permitiu a utilizar outra linguagem, elaborando um vídeo de curta duração para retratar as
suas primeiras experiências tecnológicas, conforme a figura 32 a seguir:

Fig. 32: Prints do vídeo
Fonte: Tecnogoga

Ainda que 90% dos nossos narradores tenham preferido a escrita do que outras
interfaces para contar as suas histórias, talvez por se sentirem mais confortáveis e
também pelo fato de ser esta linguagem enfatizada na escola, conseguimos observar
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aspectos interessantes no processo de criação dos narradores, afinal, os espaços onde as
histórias eram criadas e expostas, consistiam em estruturas de blog, o que requer alguma
apropriação da lógica digital; sendo assim, no lugar de lápis, caneta e caderno, os
narradores precisaram se apropriar de teclados, mouses e telas de computadores.
Nesse sentido, alguns narradores apresentaram maneiras específicas de criar suas
histórias, tendo em vista as suas limitações no que tange ao letramento digital. Um dos
narradores, revelou logo inicialmente algumas experiências anteriores com blogs,
algumas das quais, com pouco sucesso.
Eu já fiz mais de 10 blogs. Mas, assim, quando eu comecei a fazer blog, eu começava e me
esbarrava com a dificuldade de que eu acredito que o meu sobrinho, que tem doze anos ele teria
mais facilidade, de entendeu.. Embarreirava ali... Subir uma foto, não subia. Aquilo ali já me
deixava estressado, porque eu queria compor a foto ali no contexto e a foto não ía... Aí eu pegava
já esquecia aquilo ali. Aí eu esqueço senha, pô se você não tem senha, você não entra mais. Aí eu
fazia outro blog... Então é sempre assim, a minha dificuldade é de persistência nesse sentido de
começar e continuar. Por que a questão do blog é que você tem que alimentar o blog. E também a
dificuldade mesmo, a questão de querer mudar de aparência. E você não sabe, ou não tem
experiência. Todo mundo tem um blog lá maravilhoso e o seu está lá aquela carniça. O blog do
curso mesmo, até que deu uma sequencia, até que continuei a postar. Olsen Haagarden

As dificuldades apresentadas por este sujeito ao longo do curso, mobilizou
inclusive seus colegas, que buscavam ajudá-lo, tanto presencialmente, quanto a partir de
fóruns de tira dúvidas, que o mesmo abria na nossa sala virtual.
Entretanto, o mais interessante da experiência vivida com Olsen Haagarden é que
mesmo sempre reclamando e se lamentando de suas dificuldade, este foi o narrador que
fez o maior número de contribuições ao Museu da Gente, sempre crítico, participativo e
disposto a contar as suas experiências.
Outro fator que nos chamou a atenção foram algumas estratégias adotadas por
outros sujeitos para escrever as suas histórias na plataforma blog. Para registrarmos
qualquer tipo de informação em ambientes como estes, digitamos o texto em uma tela de
edição similar ao word, onde podemos corrigir, apagar, colorir o texto, aumentar a fonte,
etc e enviar o texto somente após o término da edição. Sendo que a postagem, pode
inclusive, ser excluída caso o autor deseje.
Contudo, essas possibilidades oferecidas não foram garantia de segurança na
escrita do texto para dois narradores; o que mais uma vez relaciona-se ao nível de
letramento digital apresentado por estes sujeitos. SDSimas por exemplo, se sentia mais
confortável e segura em escrever o texto manualmente em seu caderno, para depois
digitá-lo e postá-lo. Quando questionei sobre esta escolha, a mesma alegou não conseguir
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explicar ao certo, frisando que não tem o costume de escrever diretamente do teclado, e
este costume, segundo a mesma afirma, se estende para as suas pesquisas feitas na
faculdade e até mesmo na escrita de e-mails pessoais mais longos.
Postura semelhante apresentou Forrest Gump, só que em vez de utilizar o seu
caderno para escrever, o mesmo utilizava o bloco de notas do Windows, que funciona
como um bloco de anotações digital. Interessante que esta interface apresenta mecanismo
similar ao blog, embora com qualidade mais reduzida. Ao questioná-lo sobre esta
preferência, Forrest Gump respondeu que se sentia mais à vontade e seguro realizando
este percurso.
É importante ressaltar que nossa intenção aqui não é julgar como certa ou errada a
escolha destes sujeitos, mas é importante para esta pesquisa identificá-las visto que estas
preferências se justificam pelo nível de letramento digital mencionado anteriormente.
Mesmo com suas dificuldades particulares, de uma maneira geral, os 10
narradores experimentaram as possibilidades básicas oferecidas numa plataforma de blog:
o texto digitado ou imagético. Algumas vezes as imagens foram dispensadas, muito
embora tenham prevalecido na maioria das narrativas; geralmente para ilustrá-las, ou em
alguns casos para transmitir a mensagem desejada.
Acho que os textos, as mesclagens dos textos, com as imagens, foi o caminho que eu mais utilizei.
As vezes a imagem fala por si. Então, às vezes não há necessidade de texto. Mas, essa mesclagem
textual e visual atrai quem se predispõe a ler. então, você traz a imagem, você chama a atenção,
através da imagem e o pessoal vai mergulhar no texto para ver o que é. (TecnoHist)

Nota-se na fala deste sujeito, uma preocupação em agradar o leitor, buscando
elaborar uma narrativa mais atraente e motivante. Outra estratégia identificada, neste
sentido, foi o desejo em elaborar uma narrativa com estética textual diferente
Tenho tentado contar a minha história utilizando uma linguagem poética. Iniciei o blog com o
verídico de um momento da minha infância (ou quase adolescência?) que se tornou uma produção
acadêmica do meu segundo semestre no Curso de Pedagogia. Tirei dez! Já produzi outros
materiais que falam de outros momentos da minha história [...] (Narradora de Javé)

Estratégia semelhante foi utilizada por Lanuitt, que se espelhou em seus autores
literários preferidos para elaborar a sua história.
Na hora que eu tava criando as narrativas eu tentava fazer de uma forma parecendo, tentando me
basear nos autores que eu lia, no estilo que eles faziam. Tava tentando botar um toque de fantasia e
de não fantasia. Então eu fui tentando como se eu estivesse escrevendo um livro. Então, eu tentei
fazer isso, de um forma. Não sei explicar direito, mas que parecesse mais metafórico. (Lanuitt)
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A preocupação destas narradoras, reafirma a ideia de que ficção e realidade se
cruzam quando contamos as nossas experiências de vida, o que atenua ainda mais a linha
que, insistentemente, ainda resiste por uma questão de rivalidades téorico-metodológicas.
Foi seguindo estes percursos e escolhas que os nossos narradores deram forma às
suas histórias e ao Museu da Gente. O processo de desenvolvimento destas construções,
impregnadas de sentidos, nos permitiu extrair diferentes aspectos significativos;
comecemos então pelas histórias contadas.

5.5 Relatos de jovens: mapeando sentidos

As histórias de vida tem dividido opiniões em diferentes campos dos saberes,
alguns dos quais já foram destacados nesta dissertação, bem como as narrativas orais,
autobiografias, biografias e cibernarrativas. Conforme estamos defendendo nesta
dissertação, as pessoas ainda continuam a contar as suas histórias, muito embora, de uma
maneira bastante distinta da de outros tempos; principalmente pelo fato de as TIC serem
atualmente, um dos principais meios para a elaboração de narrativas de diferentes estilos
e propósitos, muito embora, saibamos que esta opinião seja divergente se relacionarmos a
outras perspectivas teóricas e metodológicas.
Ao olhar com mais atenção para o cenário de hoje, em especial, esta mudança na
maneira como hoje contamos histórias, emergiram alguns questionamentos, sobretudo em
razão de algumas leituras que, sinalizam a “morte da experiência contada”. Benjamin
(1994, p. 28), por exemplo, acredita que tem sido “cada vez mais raro encontrar pessoas
que saibam narrar qualquer coisa com correcção. Quando alguém manifesta o desejo de
ouvir uma história, é cada vez mais frequente surgir o embaraço entre as pessoas que o
rodeiam”. Com vistas ao resgate da oralidade, o referido autor evidencia em seu trabalho
que a experiência está em crise e que a arte de narrar tende a acabar, uma vez que a
sabedoria vem sucumbindo diante a informação. Para o mesmo, a informação é a
referência do que é atual, do que está perto, e isto é mais valoroso na vida de hoje, ao
contrário da narrativa que não pretende se gastar ou ser substituída por outra informação
mais atual, ela busca conservar a sua força, para ser explorada tempos depois.
Seguramente, a oralidade e a escrita tradicional já não são os canais mais habituais
para este fim, muito embora, ainda se façam presentes com intensidade, mesmo diante da
supremacia das TIC. E, embora, a perspectiva deste autor não esteja plenamente
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sintonizada com os fundamentos que utilizamos neste trabalho, o acesso a perspectivas
diferentes das adotadas por nós, nos permitiu experimentar outras “lentes”, ao ler as
narrativas produzidas pelos sujeitos e ao fazer a releitura das observações realizadas ao
longo do processo.
Questionei-me então, sobre os significados impressos nas narrativas elaboradas
pelos participantes e o “teor” que elas apresentaram. Mas busquei também refletir sobre a
natureza das histórias que produzimos cotidianamente no ciberespaço, uma vez que se
trata de mecanismos similares.
Mas, afinal, quais os sentidos manifestos nas narrativas de vida atuais?
Certamente, os valores de outrora já não se fazem mais presentes na sociedade de hoje.
Afinal, se observarmos os diferentes contextos e sociedades ficarão explícitos os variados
motivos que faziam as pessoas contarem histórias. A leitura de Benjamin (1994), neste
sentido, embora causadora de muitas questões a princípio desconfortáveis, me permitiu
construir um olhar necessário para a problemática dessa pesquisa, uma vez que nos deu
pistas para problemas que se apresentaram ao longo do nosso percurso em campo,
especialmente, as dificuldades dos narradores no processo de criação. Dificuldades estas,
que revelam as facetas de nossa sociedade contemporânea, muitas vezes condicionada
pela instantaneidade dos momentos e pela velocidade com que os processos e fenômenos
sociais se desenvolvem. Consequentemente, a produção das histórias, sobretudo aquelas
que habitam o ciberespaço, também carrega estas características.
Como exemplo, os blogs que inicialmente explodiram como diários pessoais, hoje
estão perdendo a preferência para as redes sociais e microblogs, como o Twitter por
exemplo. Neste sentido, a narrativa curta e objetiva acaba sendo apreciada pela audiência,
sobretudo se considerarmos a grande concorrência informacional que existe no
ciberespaço. Assim como nos diz Sibilia (2012), estamos vivendo sob o poder dissolvente
da lógica mercantil e informacional, que vem diluindo a solidez da temporalidade regular
em que as mensagens eram transmitidas, metabolizadas e deixavam marcas e se
reproduziam. Dessa maneira, “nada começa, nada termina, nada permanece, porque tudo
flui velozmente [...] assim, a imagem contemporânea, mais do que convocar o nosso
olhar, nos intima a uma piscadela instantânea” Corea citada por Sibilia (2012).
É importante salientar também que, se olharmos de maneira mais aguçada, a
maioria das narrativas que circulam atualmente na rede, se constituem muito em reflexo
do desejo de visibilidade e do individualismo. As experiências contadas por nós nas redes
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sociais, nos blogs e outras interfaces, são na maioria das vezes elaboradas no intuito de
atrairmos olhares, ou até mesmo de nos sentirmos inseridos neste contexto hoje
dominante.
Por outro lado é importante esclarecer que isto se faz verdadeiro, se levarmos em
consideração as pessoas que ainda cultivam esse desejo de compartilhar as suas
experiências; já que em outra direção vem crescendo o número de pessoas que estão
perdendo consideravelmente o hábito, o desejo e a coragem de contar as suas
experiências, conforme observamos no discurso de alguns de nossos narradores.
Inclusive, no nosso trajeto escolar, a história de nossa vida parece ter mais importância
nos anos iniciais, período em que somos constantemente incentivados a refazer os nossos
percursos e experiências. Entretanto, a medida em que avançamos os ciclos escolares,
atividades que visam esse objetivo são praticamente abolidas e parecem perder a sua
relevância e lugar para os conteúdos disciplinares.
Essas narrativas então, se esvaem na fluidez da corrente informacional, não
deixando traços nem marcas. E, do mesmo modo que acontece com as palavras, nos
deparamos com a banalização e a saturação imagética, um fenômeno descrito por Sibilia
(2012, p.86) no seguinte trecho:
Se as figuras resvalam e não deixam traços nos olhos empanturrados da
atualidade, algo semelhante costuma acontecer com a palavra: ela se torna
supérflua, flui, não refere, não marca, não indaga [...] as palavras também não
amarram nem decantam, não chegam a consolidar significados em quem as
profere nem em quem as escuta: em vez de ancorar experiências com seu peso
capaz de marcar corpos e subjetividades, elas patinam ou deslizam sem se
prender a nada, como opiniões intercambiáveis que se somam à maré e
desaparecem, em vez de lhe dar espessura fazendo-a se deter ou interrompendo
seu devir. Em seu excesso sem densidade, tanto as imagens como as palavras
se mostram impotentes para desacelerar esse fluxo ou para lhe dar coesão: não
conseguem se condensar em diálogo nem em pensamento.

Assim, nesta “superfluidez” não conseguimos encontrar sentido em nossas
experiências vividas e, tampouco desenvolver um esforço reflexivo quando as contamos.
Citando a referida autora: “A velocidade e a intensidade dos fluxos atuais conspiram
contra a produção e a coagulação de sentidos” (SIBILIA, 2012, p.87). Compreende-se,
portanto, que o expectador contemporâneo, ou melhor, o usuário midiático costuma
absorver “estilhaços de informações” extraídos das mensagens midiáticas a que estamos
expostos a uma intensa velocidade, tão instantânea, que nos permite filtrar sem interpretar
a mensagem, tampouco construir sentido sobre a mesma, que é logo substituída por outra
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mensagem em poucos segundos. Afinal, o que nos mantém sintonizados nessa vivência
não é o sentido do que se observa, e sim a própria aceleração (SIBILIA, 2012).
Tais elementos por conseguinte, respondem às carências e dificuldades, que
surgiram como barreiras ao desenvolvimento do processo narrativo, que constatamos com
os participantes desta pesquisa. Por onde começar? O que eu vou contar da minha vida?
O quê tem de importante para contar sobre a minha vida? E principalmente, a dificuldade
em realizar o esforço de reflexão e construção de sentidos.
Desse modo, acredito que as contribuições trazidas por Benjamim (1994) que são
corroboradas com as ideias de Sibilia (2012), formam o ponto de arremate para as
considerações que viemos traçando ao longo desta análise. Por isto, decretar a morte das
narrativas é uma percepção que não compartilhamos, afinal, as histórias ainda são
desenvolvidas, até mesmo através de performances cada vez mais variadas. Entretanto,
podemos destacar que as narrativas de hoje crescem em nível de atratividade e
performance, mas decaem em termos de reflexividade e capacidade de gerar sentidos
naqueles que as constróem e naqueles que as consome, absorve, etc. Estamos mais
preocupados em registrar o momento e divulgá-lo o mais breve possível, do que refletir
mais profundamente sobre aquilo que está sendo postado, ou até mesmo, realizar um
esforço mais delongado, com associações e refazimentos para construir a nossa narrativa.
Pelo contrário, esse processo pode se tornar dificultoso, e foi o que constatamos com os
nossos narradores, a começar pela considerável dificuldade de elaborar as primeiras
linhas de suas histórias.
Por isto, a primeira tentativa para rompermos essa barreira na criação dos sujeitos
foi a abertura de seus blogs pessoais, os quais ficariam linkados ao Museu da Gente e que
funcionariam como espaço livre para os narradores contarem as suas experiências.
Porém, até o término do curso, apenas 20% dos sujeitos construíram e publicaram pelo
menos uma narrativa pessoal em seu blog.
Lanuitt foi um desses sujeitos, que elaborou uma narrativa com nuances de
reflexão e poesia, dando pistas sobre características do sujeito cambiante da
contemporaneidade:
Acho que a vida é feita de fases. Fases estas que são superadas, mas que não deixam de ser
importantes, porque o que eu fui ontem me trouxe ao que sou hoje. Se, por alguma razão, me
pedissem para falar sobre mim, eu não sei o quê eu teria a dizer. Não tenho certeza do que gosto
nem do que deixo de gostar. Mas sei que não gosto de definições, verdades inabaláveis, dogmas.
Na minha cabeça o mundo gira de uma forma diferente e penso que não cabe a ninguém dizer que
estou girando no sentindo errado. Apenas eu posso dizer isto e neste momento sei que estou
girando no sentido certo, do que é certo pra mim. Sei que gosto também do que é simples,
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delicado. Coisas poucas me fazem feliz. Sei também que não lido muito bem com as mudanças ainda prefiro o supernintendo ao Play Station 3. Se existe uma coisa de que eu tenha absoluta
certeza de que gosto é a leitura, amo os meus livros como se fossem meus filhos, protejo-os como
se fossem meu tesouro, pois cada um deles tem um pedaço de mim, um pedaço da minha história.
Pra ter uma noção quase exata do que sou, de quem sou, acho que o único meio possível é se lerem
todos os meus livros. Eles juntos formam o "eu". E se quiserem ter uma noção mais exata? Aí é
simples também, é só juntar aos livros um copo de café, muita comida, muitas fotos, boa música,
alguns dos meus bons amigos e um amor. Essa sou eu.

Outro sujeito que experimentou a livre criação foi Narradora de Javé, que deixou
explícita a vontade de ter as suas narrativas comentadas em seu blog, algo que
infelizmente, não tem acontecido e, inclusive, por vezes a faz desmotivar. Esta
participante elaborou 3 narrativas que corresponderam a lembranças peculiares de sua
infância e juventude.
Como observei a baixa participação dos demais narradores, expressa pela pouca
iniciativa dos sujeitos na elaboração de suas narrativas de vida, além da constatação do
desenvolvimento de narrativas que se caracterizavam mais como descrições do que
histórias; propus uma temática para que os mesmos pudessem relacioná-la às suas
experiências pessoais.
Deste modo, na segunda tentativa, propomos que os sujeitos contassem as suas
experiências com o universo das TIC; sugerindo que os mesmos traçassem um
comparativo entre as suas experiências de ontem e hoje. Felizmente, esta temática foi
bem recebida pelos nossos narradores, especialmente pelo interesse mútuo do grupo pela
temática, que inclusive, deu como sugestão o assunto Educação e TIC como temática
central do Museu da Gente. Assim, mesmo sem uma definição oficial 70% continuaram a
seguir este eixo de produção, não tendo a iniciativa de ir além do script do curso, ficando
condicionados às temáticas estudadas nos encontros, geralmente atreladas às tematicas
museus e tecnologias; ou sempre “à espera” de um ponto de partida para que pudessem
desenrolar as linhas de suas histórias.
Teve de certa forma, assim, tenho que fazer, então vamos fazer, então eu fui tentar fazer, por que
se for por livre e espontânea vontade minha eu não escrevo, porque eu tenho vergonha. Tenho
vergonha de expor. As vezes eu construo o texto na cabeça, mas não para colocar em lugar
nenhum. (Lanuitt)

Lanuitt, além de deixar implícito em sua fala um problema de auto estima, e a
dificuldade de se expor, também denuncia um sentimento de obrigação pessoal perante o
seu processo de contar histórias no curso, o que se constituiu, ao meu ver, como uma
moeda de troca; já que não participando das atividades propostas pelo curso, seguramente
não teria acesso ao seu certificado.
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Outra face interessante foi relatada por Blogueira:
Sempre tinha alguma coisa no blog, que acabava incentivando a gente, através daquilo a gente se
manifestar. Ter, um motivo, ter um pretexto, mas enveredar pelos nossos próprios caminhos.
Através daquilo, daquele pontapé inicial, ter nossos próprios caminhos... Eu tentava relacionar o
máximo possível com o conteúdo do curso, que era mais essa questão de museu... Fazer os
comentários, as postagens, as alimentações do AVA, do blog, de uma maneira que tivesse mais a
ver com o andamento do blog, de acordo com os meus conhecimentos eu tentava inserir essas
coisas do museu, da história, do nosso dia a dia,do virtual. (Blogueira)

Essa narradora ilustra um pouco da atitude de outros narradores, de tomar como
referência para a construção de suas histórias, os assuntos abordados no curso; ou seja, a
necessidade de se existir um pretexto, um ponto de partida para incentivar os sujeitos a
contarem suas experiências.
O tema museu, por exemplo, foi um ponto de partida que inspirou o narrador
Olsen Haagarden a reviver espontaneamente, suas visitas realizadas em alguns museus da
cidade; demonstrando um olhar crítico, por vezes exagerado sobre o contexto
museológico baiano; especialmente, quando relembra uma visita realizada no seu período
colegial ao Museu Geológico da Bahia
[...] De qualquer forma, foi muito interessante conhecer o museu, que mostra pedras, rochas,
formações vulcânicas, tem vários exemplos de pedras preciosas (falsificadas), questionamos o
motivo, nos disseram que colocaram pedras verdadeiras, que ladrões de joias souberam e o
museu foi assaltado, levaram as pobres pedras que tinham conseguido a duras penas, decidiram
então colocar pedras falsas no lugar pois não tinham como repor as que foram levadas,(achei que
era um absurdo na época, estavam nos enganando, fiquei revoltado na época, idiota que era) mas
eles explicaram que o governo não tinha interesse na instituição, que não tinham nenhuma
segurança ali, que o prédio era velho, que não passava por reforma há muitos anos, que para que
tivessem pedras importantes ali era necessário investir num sistema de segurança caríssimo, que
o governo jamais faria isso, eles disseram que até as pedras comuns eram roubadas por visitantes,
que não havia muito a fazer a não ser tentar reduzir os danos.

Em sentido oposto, Forrest Gump tomou as TIC como foco principal para as suas
narrativas. Como as tecnologias compõem o seu objeto de estudo na especialização que
cursava na ocasião, o mesmo transparecia em suas narrativas, a linguagem formal e
acadêmica, sempre impregnada de falas de outros autores. Deste modo, o mesmo se ateve
mais às citações dos teóricos que estudava naquele momento do que a espontaneidade e o
detalhamento de suas experiências vividas, que precisavam sempre ser corroboradas pelo
discurso dos acadêmicos.
Aprendemos a tratar as tecnologias como algo em separado das nossas relações, algo que foi
“plantado” por algum ser extraterrestre e que chega para destruir o mundo. É como se essas
técnicas tivessem vida própria e que dão a tônica das relações humanas sem que os homens se
dêem conta do perigo ora instaurado. Como cita Levy (1999,p 22), seria a tecnologia um ator
autônomo, separado da sociedade e da cultura, que seriam apenas entidades passivas percutidas
por um agente exterior?Vivo a época de cenário sóciotécnico que reflete o ambiente social e
condiciona as relações dos que nela estão inseridos. Esta é a minha relação diaria com a midia,
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pois me permite pensar nas possibilidades que as técnicas digitais criaram e criam, sobretudo,
atraves do uso do computador e a rede de alcance mundial, a internet. Elas pautam as novas
relações instauradas a partir desse novo cenário onde as informações estão para serem acessadas,
modificadas, agregadas, transmitidas e retransmitidas a partir dos interesses de cada ponto dessa(s)
rede (s).

Sendo assim, a temática tecnologias acabou conduzindo a maior parte das
narrativas produzidas pelos sujeitos. Todos os dez narradores elaboraram pelo menos
uma história com este tema como pano de fundo. Contudo, embora, este resultado tenha
sido um “desvio” da proposta que planejamos, acredito que as narrativas apresentadas
pelos nossos sujeitos, evidenciaram aspectos interessantes no que tange a evolução das
tecnologias e as transformações da relação do homem com os artefatos tecnológicos.
Na galeria “Eu e as TIC” do Museu da Gente, cada sujeito apresentou uma
perspectiva diferente, embora de maneira sintética, revelando histórias de suas primeiras
experiências tecnológicas, de modo a reconstruir cenários e elementos que seguramente,
também compõem a nossa memória e nos colocam numa posição de identificação com os
relatos, já que nas narrativas podemos evidenciar a transição das tecnologias comuns de
nosso cotidiano entre anos 1980, 1990 e 2000, a exemplo da evolução dos diferentes
meios de transportes e dos meios de comunicação e entretenimento, especialmente a
Internet, presentes em episódios que marcaram suas infâncias e adolescências.
Contudo, diante do caráter sintético e descritivo das narrativas, e também em
razão do principal propósito dessa investigação, centramos a nossa análise nas entrevistas
realizadas, nas quais os sujeitos puderam exprimir os sentidos construídos dessa
experiência de participar do curso e experimentar contar as suas histórias, que estão
explícitos no tópico que se aproxima.
5.6 Compreendendo os sentidos desta experiência
A entrevista foi o instrumento que nos permitiu perceber as impressões e os
sentidos que os narradores construíram sobre a experiência de elaborar um museu virtual
colaborativo composto por suas histórias. Assim, os sujeitos compartilharam um pouco
de suas dificuldades, facilidades e expectativas, mas também vislumbraram
possibilidades acerca da integração dos museus virtuais ao cenário educacional.
Uma das opiniões marcantes entre os narradores foi considerar que contar
histórias nos museus virtuais pode ser uma maneira de revitalizar e potencializar a escrita.
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[...] eu gostei, porque eu pude praticar mais uma redação, a narrativa, assim, e até pesquisar mais
sobre o assunto. (SDSimas)

Para 40% dos narradores, embora tenha sido uma experiência dificultosa, foi
importante na medida em que encontraram um espaço para exercitar a sua escrita e
experimentar a escrita de si.
Eu gosto de falar, eu falo muito. Agora, pra escrever eu sou meio complicada. (Lanuitt)

Este último depoimento, ilustra algumas falas que ouvi durante o curso, que
demonstra a preferência dos sujeitos à oralidade em relação à escrita. Mesmo com as
dificuldades, e deixando claro que poderiam ser utilizadas outras linguagens, a escrita
continuou sendo a escolha predominante entre os participantes do curso.
Também enfatizou a potencialização da escrita, o narrador TecnoHist, aliando esta
potencialidade do ato de escrever aos museus virtuais. Este sujeito, também faz uma
ressalva importante ao “cruzamento de histórias”, que pode ser favorecido em ambientes
como os museus virtuais, de maneira a incitar correlações, entrelaces e aproximações
entre nossas histórias de vidas e histórias de outras pessoas, que podem tecer vínculos de
sentidos, sem mesmo ter qualquer aproximação física ou parental.
Eles (os museus) potencializam essa questão de você escrever, de você contar a sua história, de
você se identificar com o outro, de você buscar outras histórias e... sei lá, buscar relações,
corelações entre sua história e a história do outro e... Acho que é muito interessante essa questão
do museu virtual potencializar. Eu acho que é uma coisa a ser discutida muito ainda, porque eu
acho que é complicado, essa questão de autoria, principalmente, por conta da Internet, mas acho
que é um caminho muito interessante... eu acho que é importante você ter em mente, que não basta
utilizar só como algo parcial, algo que complementa, mas sim inserir mesmo, buscar essa questão
da criatividade do estudante, na educação. Buscar fazer com que ele escreva. Por que o museu, o
museu virtual, nessa questão de autoria de criatividade, melhora a escrita, melhora a criatividade
própria. Melhora a leitura, melhora a interação dos estudantes entre si. (TecnoHist)

Outra contribuição possível de extrair desse trecho é a questão do
compartilhamento de histórias poder propiciar uma maior interação entre as pessoas;
estratégia interessante de se trabalhar no ambiente escolar com os estudantes, até mesmo
para reavivar o hábito de compartilhar e refletir sobre as experiências vividas pelos
alunos, o que pode inclusive, fazer parte do processo avaliativo, além de contribuir para o
cultivo deste hábito que vem se retirando deste âmbito educativo.
Levando em consideração o âmbito escolar, a participante CarolcomE, também
destacou a importância do compartilhamento de conteúdos e informações, adicionando a
necessidade e a relevância da interação entre os estudantes para cumprir os objetivos
educacionais, o que é potencializado também com a proposta dos Museus Virtuais.
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Porque a gente compartilha informação e a nossa autoria também. E assim, interagindo com outras
pessoas, a gente se sente mais motivado, de estar sempre criando né? Não é uma coisa que a gente
deixa lá guardado e não vai ter um retorno se alguem se interessar pelo que você expressou [...]
Só a questão da interação já vale. A partir do momento que haja informação, que haja
compartilhamento de ideias e conhecimento eu acho que já vale como potencializador da
educação, porque a partir do momento que você deixa que o sujeito, no caso o aluno, ele possa
analisar e se expressar também, já é um grande passo para ele também ter mais desenvolvimeento
no quesito educacional, cognitivo. (CarolcomE)

Importante frisar também sobre o favorecimento da leitura, que foi defendida pelo
narrador TecnoHist e logo a seguir endossada por uma das narradoras.
É fantástico para a educação essa coisa de englobar, história com educação e com as tecnologias,
você acaba incentivo mesmo a criatividade a autoria, de fazer o texto meu e abri pra todo mundo e
incentiva a pessoa a ler. Porque quanto mais a pessoa lê, melhor ela vai escrever. Incentiva a
pessoa a escrever. Eu acho que incentiva bastante essa ligação das tecnologias com a educação,
com a história com os museus. E com a cultura em si, com o desenvolvimento da cultura em si.
(Blogueira)

Estes relatos contribuem para desmitificar ideias catastróficas de que a escrita e a
leitura serão extintas em razão das TIC, pelo contrário, estamos diante e experimentando
novas formas de ler e escrever através dessas tecnologias, que exigem de nós um esforço
de hipertextualidade e espírito de colaboração. Além disso, a escrita e a leitura nos
moldes contemporâneos, sintonizam com a lógica de apropriação que as crianças e os
jovens hoje utilizam ao interagir no ciberespaço. Uma lógica que ainda enfrenta barreiras
para se consolidar no espaço escolar, mas que já vem apresentando algumas mudanças,
ainda que isoladamente, como denuncia uma de nossas narradoras, ao vislumbrar a
possibilidade de se desenvolver uma experiência como a realizada no curso com
estudantes.
[...] a gente sabe que tem dificuldades, mas na medida do possível dá sim pra fazer um trabalho
desse tipo, porque é uma coisa que as crianças, os adolescentes, os jovens, eu tiro por mim, gostam
muito dessas tecnologias, desses novos recursos, gostam muito e dá sim para incentivar essa
prática da leitura e da escrita, através desses novas ferramentas que a gente tá tendo agora.
(Blogueira)

A ideia do curso também foi bem vista e aproveitada por outro participante do
curso. Professora de Informática no ensino fundamental de uma escola particular de
Salvador, a narradora Tecnogoga, transpôs e adaptou a experiência vivida no curso com
seus alunos.
Quando a gente vai contar a nossa história, a gente vai saber o que realmente aquilo influencia no
nosso futuro. Quando a gente vai pegar lá o passado, como eu fiz com um pequeno pedaço da
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minha história, refleti... O meu futuro já estava traçado desde lá e eu não tinha percebido, não tinha
parado para analisar, perceber. E isso para mim foi uma experiência nova. Eu parei e analisei, poxa
eu gostava, então, peraê, tem alguma coisa a ver com o que eu faço hoje. Então eu acredito que
contar histórias faz parte, faz parte do ser humano, não pode morrer, mesmo que não tenha mais os
diários, não é isso? Tem os blogs.. E eu acredito que não pode morrer. E, as pessoas, precisam
contar histórias, para ter experiência, mostrar essa experiência para outros, porque outros vão
crescer, vão aprender com isso. (Tecnogoga)

Esta narradora afirmou ter compartilhado com seus alunos esse entendimento e
como funcionou o curso; propôs então que os mesmos realizassem a mesma reflexão ao
contar as suas histórias, a fim de que pudessem identificar as suas experiências, o que
segundo esta narradora, seria uma forma de auxiliá-los na sua escolha profissional, assim
como aconteceu em sua experiência própria. Minha satisfação foi instantânea ao ouvir o
relato desta professora, especialmente, por perceber, o seu esforço em revivescer a
importância de refletir sobre as experiências vividas, principalmente no universo escolar,
que tem deixado esta prática ser sufocada pelas demandas dos conteúdos disciplinares, os
provões e simulados de vestibulares.
Ainda com todas os desvios do percurso, acredito que os narradores desta
pesquisa contribuíram com olhares diversificados e fundamentais, que nos permitiram
alcançar os objetivos desta investigação e, sobretudo, explorar o problema proposto sobre
diferentes perspectivas, a ponto de ainda deixar aberturas para discussões futuras que
podem ser amadurecidas em momentos posteriores.
Diante das discussões desenvolvidas, dos dados teóricos analisados e das
interlocuções realizadas com os narradores, conseguimos verificar a maneira como os
sujeitos da pesquisa interagiram como o Museu da Gente e desenvolveram os conceitos
de autoria e criatividade ao retratar suas histórias e experiências. A experiência em
campo, além de amadurecer o nosso olhar teórico, nos revelou que os museus virtuais
precisam continuar a percorrer outros percursos; quebrar protocolos tradicionais e,
sobretudo, reconhecer e dar voz às produções que fogem do circuito legitimado, para que
efetivamente potencializem processos de autoria, criatividade, desenvolvimento de
narrativas, podendo assim estreitar os laços com a educação.
Além disso, é importante frisar que ao analisar os processos de autoria e
criatividade desenvolvidos pelos sujeitos, trouxemos à baila questionamentos impossíveis
de serem esgotados nesta investigação, uma vez que a problemática que nos propomos a
pesquisar aqui veio revestida de novas categorias, que “despertaram” graças aos sentidos
construídos pelos narradores acerca de suas experiências autorais e criativas. Por isto,
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vale a ressalva de que não pretendemos aqui esgotar a discussão, contudo as tessituras
realizadas até o momento atingiram os objetivos propostos indicando ao leitor o sentido e
os caminhos desta história.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
6. ALGUNS ARREMATES

[...] Você verá que é mesmo assim.
Que a história não tem fim.
E continua sempre que você responde: Sim
À sua imaginação
À arte de sorrir
Cada vez que o mundo diz não.
Caetano Veloso
“As histórias nunca terminam, tudo apenas se transforma [...]
_Não vamos falar de fim – determinou Lua Vermelha.
_ Vamos dizer que é assim que as coisas vão ficar por enquanto.
Rita Foelker. In: Ternura e Desejo
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Há quem diga que toda história tem início, meio e fim. A “história” que acabamos
de contar ao caro leitor, no entanto, nos prova o contrário. Acreditamos que, supor a
finitude de uma história é o mesmo que negar aquilo que ela tem de mais imprescindível:
a sua capacidade de manter-se viva ao comando de outras mãos, olhos, ouvidos e
sentidos. É não se dar conta de que a “graça” está nas inúmeras faces que vão se
desmanchando e refazendo, a cada contar e a cada interlocução entre eus e terceiros.
Esta metáfora, portanto, conduziu a nossa investigação, ou melhor, a nossa
história criada, contada, mas que não intentamos findá-la aqui nem em outro lugar. Pois,
como já é sabido, a caminhada investigativa nos reserva inúmeras possibilidades, dentre
atalhos, retornos e obstáculos. Seria, portanto, tamanha pretensão se buscássemos nestas
considerações, escrever as últimas linhas desse processo investigativo.
Desse modo a presente investigação seguiu o seu rumo principal, que foi verificar
de que maneira os sujeitos da pesquisa interagem com o museu virtual da gente e
desenvolvem os conceitos de autoria e criatividade ao retratar suas histórias e
experiências. Tendo em vista a complexidade das categorias que permeiam essa questão,
nos foi exigido um esforço teórico metodológico intenso, já que necessitamos esmiuçar
cada eixo investigativo, a fim de encontrarmos conexões de sentido e darmos subsídios
ao questionamento proposto. Aqueles que participaram como sujeitos e narradores desta
55
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pesquisa foram convidados a tecer a trama da presente história, nos ajudando a construir
importantes significados. Assim, com base na tessitura teórica desenvolvida e nas
reflexões trazidas pelos narradores, pôde-se constatar que os museus virtuais são de fato
importantes elementos da cultura digital que estão em franca expansão na atualidade.
Estas instituições estão sendo, gradativamente, embebidas pela lógica que rege o
ciberespaço, extrapolando os limites do espaço físico, se adaptando à dinâmica digital e
interfaceando diálogos com os dispositivos web, de modo a investir nas diferentes
maneiras de se contar histórias instituídas no espaço ciber.
Evidenciamos nessa trajetória que a entrada dos museus virtuais neste mundo
sustentado sobre as teias da web, tem contribuído para a dissolução de alguns protocolos
que sempre acompanharam a cena museológica. Principalmente, no que diz respeito à
relação de comunicação desenvolvida entre instituição e visitante, afinal, nessa nova
dinâmica é possível estabelecer vínculos mais próximos de interação, troca de informação
e conhecimento, dando outra tônica à visita ao museu. Com estas possibilidades, os
visitantes podem sair da condição de espectadores neutros e receptáculos de informação,
uma vez que abre-se um precedente para a efetiva participação dos sujeitos, que avançam
do status de visitantes para o status de usuários, podendo inclusive, experimentar a sua
autoria e criatividade, já que pode lhes ser reservadas a oportunidade de expor e socializar
as suas produções, bem como obras de arte, poesias, textos científicos, histórias pessoais,
entre outras narrativas que podem compor o acervo do museu.
Contudo, na prática vivida junto aos nossos narradores, quando identificamos o
nível de interação dos sujeitos com os museus virtuais, desvendamos o lado avesso de tais
inovações, ponto crucial para explorarmos a nossa problemática. Embora muito
significativos para os museus em geral, os avanços tecnológicos que conseguimos
identificar no plano teórico, ainda se apresentam de maneira fragmentada na prática,
principalmente se levarmos em conta o efetivo de museus espalhados no mundo. Mesmo
que tenha sido evidenciado nessa pesquisa, iniciativas que vem dando certo, ainda são
poucos os museus que efetivamente se rendem às posssibilidades oferecidas pelo
ciberespaço, os quais, ficam concentrados nos países da Europa e América do Norte,
estes que investem sistematicamente nas tecnologias digitais e na interação entre os
visitantes.
No nosso país nos deparamos com uma realidade ainda mais adversa, em que a
relação entre os museus e as TIC, sobretudo, os museus virtuais, ainda não atingiu um
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grau de maturidade semelhante à de europeus, canadenses e norte-americanos. Muito
embora, tenhamos em solo nacional iniciativas consistentes e respeitadas a nível
internacional como o Museu da Pessoa.
Embora exista uma discrepância em termos de avanço tecnológico, se
compararmos a cena estrangeira com a nossa realidade, é importante ressaltar que os
sujeitos dessa pesquisa identificaram fragilidades que não se referem apenas aos nossos
museus brasileiros. Mesmo com todos os investimentos em tecnologia interativa, os
museus estrangeiros também apresentam carências, o que nos fazem refletir sobre a
interatividade quem vem sendo proposta pelas instituições museais no ciberespaço.
Dentre as carências mais evidenciadas neste sentido, encontramos o baixo
quantitativo de informações apresentadas nos acervos dos museus, o que nos revelou uma
importante contradição tendo em vista o grande potencial de armazenamento de
informações da Internet. Também notamos a supremacia do idioma inglês na maioria dos
museus estrangeiros e a ausência de páginas com tradutores, o que inviabiliza,
sobremaneira, a interação de usuários que não possuem o domínio desse idioma,
limitando a acessibilidade e o raio de alcance dos museus. Sem falar nos demais artifícios
de interação, que pressupõem na maioria dos museus virtuais visitados pelos narradores,
uma interação estática e pouco participativa.
Esses “achados” logo despertaram nos narradores questões acerca da
interatividade, frisada por cerca de 60% dos investigados, tornando-se assim, um ponto
importante para o avanço da análise, mais uma categoria de interesse para esta pesquisa,
que emergiu do discurso dos sujeitos.
A partir das inferências dos participantes da pesquisa, observamos que o nível de
interatividade proposta por um museu virtual, interfere diretamente nas possibilidades de
autoria e criatividade oferecidas neste espaço. Os sujeitos identificaram poucos museus
que oferecem espaços de fruição autoral e criativa. Dos museus visitados pelos
narradores, apenas dois foram considerados como capazes de promover a autoria e a
criatividade, sendo um deles o Museu da Pessoa. Entretanto, conforme salientado, ambos
apresentaram entraves para tal objetivo. No caso do MP, foram frisadas as suas limitações
quanto a burocracia no processo de aceitação de divulgação das histórias criadas pelos
visitantes, já que existe uma seleção de quais histórias serão exibidas no portal.
Essas evidências reforçaram o nosso posicionamento e demonstraram que, em
realidade, os museus virtuais de maneira geral, pouco investem no quesito autoria e
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criatividade, e quando o fazem, se deparam com inúmeras limitações, sobretudo, pelo
fato dessas entidades ainda resistirem à adesão da produção de seus visitantes, uma vez
que os museus não querem por em risco a sua credibilidade e responsabilidade com o
conhecimento legítimo, por isto, existe todo o cuidado na escolha daquilo que vai ao ar.
Esta resistência ressoa na proposta do Museu da Pessoa. Pois, se por um lado
encontramos uma proposta interessante de reavivar as memórias, o patrimônio humano e
as experiências das pessoas comuns através do ciberespaço, por outro nos esbarramos
com o “ranso” da legitimidade e do reconhecimento, que ainda vem ofuscando o discurso
da democracia da informação, da participação e livre criação das pessoas, aspectos tão
comuns no ciberespaço, mas que os museus virtuais ainda não dialogam com tanta
efetividade.
Inclusive, é graças a esses elementos que acompanhamos na Internet um “frisson”
de auto exposição e um culto à visibilidade cada vez mais intenso. Nas redes da web tudo
se torna motivo de compartilhamento, até mesmo as nossas experiências de vida, que tem
sido um dos alvos de predileção daqueles que estão imersos nessa cultura de estímulo à
participação e expressão autoral/criativa. Embalados pelo desejo/necessidade de mostrarse e compartilhar-se, os usuários da web são constantemente convidados a experimentar
os seus “15 minutos de fama”, exalando na rede as suas curvas e proezas, conquistas,
vantagens e vivências.
Distintas subjetividades reveladas em narrativas de múltiplas identidades que
brotam na web como numa avalanche sedenta por olhos, “curtidas” e mais
compartilhamentos. E estas constatações nos interessam e afetaram diretamente o curso
dessa pesquisa, já que como elementos da cultura digital e espaços que podem
oportunizar a autoria e a criatividade, os museus também se inserem nesse contexto. Por
isto, nos questionamos sobre quais os sentidos construídos e impressos nessas narrativas
que são veiculadas na web.
Defendemos ao longo dessa dissertação que o ato de contar as nossas
experiências, constitui-se em processo de formação que exige do narrador um exercício
de auto-reflexão e reconstrução de si. Evidenciamos, também, que este processo veio
adquirindo diferentes nuances com a sucessão dos modelos e formas de organização
sociais, que hoje culminam com as cibernarrativas.
O caminho que encontramos para explorar as nossas interrogações foi através da
nossa proposta de criação de um museu colaborativo de histórias de vida. Alternativa
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encontrada para que pudéssemos dar continuidade à pesquisa, criando um espaço livre de
amarras protocolares. Assim, dissociado da interface de um museu tradicional,
conseguimos através da abertura da web, convidar os nossos narradores a desenvolverem
processos de autoria e criatividade e construirem sentidos ao contar as suas experiências
de vida no museu virtual da gente
Com os convites aceitos e com trechos de suas vidas compartilhadas, os nossos
narradores, nos revelaram indícios do que se esconde por trás dessa “tsunami de eus” que
tem sido característica do ciberespaço. E, para a nossa surpresa, nos deparamos com
elementos que contrastam com o “show de selfs” que assistimos no ciberespaço, e nos
indicam importantes pontos para se refletir acerca das cibernarrativas de si.
O interessante é que contrariando as nossas expectativas, os sujeitos em geral
apresentaram muitas dificuldades para construir as suas cibernarrativas de si. Em tempos
em que a auto-exposição está a “flor da pele” nos deparamos com pessoas com
significativa dificuldade de falar de suas experiências próprias voluntariamente.
Resistentes à dinâmica da Internet e temerosas à exposição de sua figura na web, por
medo da violência, por medo do julgamento e, principalmente, por medo dos “holofotes”
da repercussão. Não saber o que falar e como falar foram expressões que comumente
ouvi no decorrer dessa jornada, postergando o início da produção para alguns dos
narradores e influenciando no excesso de objetividade das narrativas construídas.
Características essas, que são típicas do narrador contemporâneo e refletem a sua
dificuldade de trocar experiências entre os seus pares.
Autorizar-se e reconhecer-se enquanto sujeitos autores e criativos foi uma tarefa
difícil e incômoda para os nossos narradores. Por trás de linhas, por vezes,“rasas”
estavam o imediatismo em adquirir o certificado e retomar os seus afazeres pessoais e
profissionais, mas estava, principalmente, um vazio de sentidos, uma interrogação
intermitente e a certeza de que a reflexão é exercício angustiante e sofrido em tempos de
velocidade e superfluidez. Seria um indício de que estamos desaprendendo a contar as
nossas experiências? Ou a constatação de que estamos desaprendendo a construir e a
“coagular” sentidos? De fato. As experiências continuam a ser contadas, sobretudo na
rede, entretanto, as histórias tem ganhado em nível de performance, poder de circulação e
atratividade, só que essas histórias, passam tão rápido, que não marcam e não nos
permitem construir qualquer tipo de referência. Isto prova, que a intensidade e a
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velocidade dos fluxos tem conspirado contra a condensação da informação em
conhecimento.
Embora o usuário da Internet hoje tenha acesso e poder para criticar, produzir e
gerar sentidos a partir das informações que surfam indistintamente na web, nem sempre
isto de fato acontece. O que vemos na maioria das vezes é um usuário bombardeado de
estímulos informacionais que disparam a toda velocidade; desconcentrado e incapaz de
catalisar experiência diante de tal volatilidade.
Acredito que a dificuldade em se apropriar desse fluxo que tanto manipulamos,
esteja relacionada ao fato de 90% dos narradores dessa pesquisa não terem buscado
outros formatos midiáticos para exprimir suas histórias. A escrita foi a linguagem
encontrada pelos sujeitos para construírem as suas narrativas, sendo que as imagens
foram utilizadas apenas como complemento à mensagem principal sempre escrita. Esta
escolha condiz com o fato de a escrita ainda ser uma das exigências dos dispositivos
escolares e talvez os sujeitos dessa pesquisa estejam mais habituados a esta linguagem,
ainda que contraditoriamente, tenham revelado embaraço no ato de escrever.
Este entrave também nos incita discussões potenciais, tendo em vista o que os
sujeitos discursaram. Dentre os sentidos construídos pelos nossos narradores através da
experiência de se contar histórias, identificamos a escrita como um ingrediente
majoritariamente presente nas falas. Cinco dos dez narradores afirmaram que a
experiência se tornou significativa, pois tiveram a oportunidade de experimentar a escrita
e, sobretudo, a escrita de si, ainda com todas as dificuldades comuns de quem não tem
esse hábito, como os próprios sujeitos afirmaram. Essa constatação nos apresentou uma
grata surpresa. Em tempos em que se discute o “empobrecimento da palavra escrita”,
vemos nas TIC a possibilidade de potencializar essa linguagem.
Por outro lado, essas declarações nos conduziram inevitavelmente a refletir sobre
os processos escolares, sobretudo aqueles que priorizam o ato de escrever, que
infelizmente ainda tem sido responsável por aversões e distanciamentos. Isto nos fez
indagar sobre como esses processos tem sido realizados, especialmente no que se refere a
escrita e o compartilhamento de nossas experiências. O fato é que a escola, instituição
que em princípio, deveria ser um dos espaços responsáveis por nos ensinar a importância
de refletirmos e socializarmos as nossas vidas, de modo a contribuir para a nossa
formação humana e social vem se isentando, ou esquecendo desse papel em detrimento
de outras demandas.
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A propósito, educar nesse sentido foi uma sugestão dada por alguns sujeitos. Por
termos como narradores, pessoas inseridas no cenário educacional, inevitavelmente, as
discussões também caminharam para esta direção, mesmo reconhecendo as limitações
apresentadas pelos museus virtuais, que inclusive, já resumimos aqui. Consideramos que
o ponto de arremate para essa investigação, diz respeito à possibilidade de diálogos entre
a educação e os museus virtuais, sinalizadas pelos narradores. Os relatos apontaram que
os museus virtuais são potenciais dispositivos educacionais, na medida em que podem
proporcionar o compartilhamento e o cruzamento de histórias, o favorecimento da escrita
e também da leitura, além de potencializar a interação entre os estudantes, no caso de
uma possível conexão entre sala de aula e museus.
Acredito que a maior adesão dos museus virtuais aos dispositivos de autoria e
criatividade presentes no ciberespaço, pode além de tornar possível as sugestões dadas
pelos narradores, efetivar processos educativos tecnológicos contemporâneos que podem
estar conectados ao espaço escolar. Podemos citar como exemplos o letramento digital e
a leitura hipertextual que podem conduzir aprendizagens necessárias para fixar e dar
sentidos ao fluido informacional.
Certamente que, assim como demonstramos ao longo dessa dissertação, ainda são
necessárias significativas modificações na concepção dos museus virtuais.

Dessa

maneira, para que os museus continuem a contar histórias mediante processos de autoria
e criatividade e estreitem os seus laços com a educação, não se trata unicamente de
vultosos investimentos em tecnologias interativas, mas sobretudo, de um movimento de
disseminação da cultura dos museus virtuais ainda pouco conhecidos e utilizados por nós
brasileiros. Necessária também é a dissolução de protocolos burocráticos que ainda
pairam sobre o cenário museológico, além de intenções e ações verdadeiramente
democráticas e engajadas na valorização da vida e das experiências diversas.
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ANEXO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
MESTRADO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
LINHA DE PESQUISA 4: Educação, Currículo e Processos Tecnológicos
Grupo de pesquisa cadastrado no CNPq – Comunidades Virtuais

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO

Eu, ____________________________________________, RG ____________________
CPF_____________________ n.º de matrícula ________________ , abaixo assinado, concordo
em participar como sujeito da pesquisa: Os Museus Virtuais contam histórias: autoria e
processos criativos no ciberespaço, do Mestrado pertencente ao Programa de PósGraduação em Educação e Contemporaneidade da UNEB. Fui devidamente informado (a) e
esclarecido (a) pelo pesquisador ____________________________________________ sobre a
pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como a inexistência de riscos e benefícios
decorrentes de minha participação. Autorizo a análise das minhas contribuições e respostas,
ficando claro que estas não serão identificadas. Foi-me garantido que posso retirar meu
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.

Salvador,

/

/

Local e data
__________________________________
Nome e Assinatura do sujeito

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do
sujeito em participar.
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):
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Nome:
Assinatura:

Nome:
Assinatura:

APÊNDICE 1 - MATRIZ DE ANÁLISE 1
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MATRIZ DE ANÁLISE - PERCEPÇÕES DOS SUJEITOS SOBRE A CRIATIVIDADE E A SUA
CAPACIDADE CRIATIVA
Dados de Identificação
Instrumentos utilizados: Questionário de perfil
Objetivo específico: Verificar a concepção que os sujeitos
tem acerca das possibilidades de autoria e criatividade
oferecidade pelos museus virtuais
Objetivo da matriz: Compreender a concepção que os
sujeitos tem acerca de sua capacidade criativa.
Sujeitos
Ações discursivas

Ás vezes, acho que tenho insights criativos,
mas não me considero uma pessoa criativa
por excelência.
Olsen Haagarden

Não muito. Consigo me expressar bem, mas
não tenho muitas ideias inovadoras.

Interpretação

Não se considera criativo,
mesmo com seus insights de
criação. Também não relatou a
sua concepção acerca da
criatividade.

Evidencia que o produto criativo
deve ser inovador, embora não
caracterize o que seria esta
inovação

ForrestGump

Sim. Todavia, preciso estar inspirada!!! E as
minhas "inspirações" ñ têm uma rotina de
data e horário (ris).
Narradora de Javé

“Sou. Devido ao fato de sempre estar
construindo e plaejando novas formas de
trabalho didáticos para trabalhar com os
alunos”

TecnoGoga

Nos leva a crer que para sua
criatividade aflorar é necessário
um estado de espírito
diferenciado, que não acontece
com frequência. Uma
compreensão mítica do que seja
a criatividade.
Relaciona ao seu lado
profissional, na medida em que
esta sendo sempre exigida no
sentido de desenvolver a sua
criatividade para alcançar os
objetivos do seu trabalho.
Associando a criatividade a
capacidade de solucionar
problemas no campo
profissional.
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“Às vezes. Por que depende para que seria
voltada a criação. E também da minha
inspiração e interesse por algo.”

SDSimas

Sim, sou apaixonada pela vida e por variá- la
e vivê-la de formas diferentes em todas as
suas dimensões: artísticas, poéticas, etc.

Para sua criatividade ser
desenvolvida, necessita de uma
motivação extrínseca, que lhe
desperte desejo ou que esteja
dentro de suas capacidades de
desenvolvimento.

Tem uma visão aprofundada e
mais complexa da criatividade,
tida como a expressão da vida
em diferentes dimensões

Blogueira

Não muito. Tenho dificuldade de criar
histórias.

Restringe a sua opinião à criação
de história, que se revela um
processo dificultoso para este
sujeito. Limitando a criatividade
ao campo intelectual.

Lanuitt

CarolcomE

TecnoHist

“Já fui mais. Hoje, com o sistema capitalista
Tem uma visão ampla da
tomando todo meu tempo, não encontro
criatividade. Acredita que a sua
mais momento para realizar meu ócio
característica criativa muito
criativo. Mas, quando era apenas estudante
presente na sua infância e
e podia ficar muitas vezes sem fazer nada,
adolescência, foi ceifada pela
me ocorria várias ideias tanto de história,
responsabilidade que hoje tem
quando de empreendimentos, piadas,
com o trabalho, o que,
enfim, tudo que possa surgir quando
consequentemente, abala o seu
podemos pensar em coisas mais se não
tempo livre e o seu ócio criativo.
apenas o trabalho alienador.”
“de certa forma sim, porque todo ser
racional é de fato um ser pensate e todo ser
pensante passa por um processo criativo.
mas para alem dessa analise eu me
considero uma pessoa criativa.”

Se considera uma pessoa
criativa, partindo do princípio
que todo ser humano – ser
pensante, tem esta capacidade
inata

Sim, porque tenho facilidade para inovar.
Busco produzir coisas dferentes, atuais e
interessantes.

A criatividade esta atrelada à
inovação, ao diferente e
atraente.

Criarte
Eixos significativos: Criatividade; Inovação; Ócio criativo
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APÊNDICE 2 - MATRIZ DE ANÁLISE 2
MATRIZ DE ANÁLISE – PERCEPÇÕES DOS SUJEITOS SOBRE A AUTORIA E SUA CONDIÇÃO DE
AUTOR WEB
Dados de Identificação
Instrumentos utilizados: Questionário de perfil e fórum de
discussão
Objetivo específico: Verificar a concepção que os sujeitos
tem acerca das possibilidades de autoria e criatividade
oferecidas pelos museus virtuais
Interpretação
Objetivo da matriz: Compreender a concepção que os
sujeitos tem acerca da autoria e do seu papel enquanto autor
na Internet
Sujeitos
Ações discursivas

Olsen Haagarden

ForrestGump

Demonstra o entendimento de
“a autoria, pode ser coletiva, tudo é feito
que a autoria trata-se de um
em cima da nossa experiencia, mas não
construto coletivo, em que estão
existem experiencias solitarias, as
impregnadas diferentes
experiencias de vidas são interativas, você
subjetividades
tem que passar alguma coisa com algo ou
com alguem para que isso seja uma
A sua postura autoral é
experiencia de vida, portanto, uma autoria é
condicionada por desejos
sempre conjunta...”
circunstanciais; o sujeito
demonstra a necessidade de
“Sou mais consumidor, eu já criei vários
dominar um conteúdo prévio
blogs mas não tenho muito conteudo para
para desenvolver suas
colocar, por isso acabo abandonando,
produções, o que se revela como
quando vem a vontade crio outro, alimento uma condição básica para que o
por um tempo, esqueço, lembro, ai esqueço
mesmo se sinta autor.
a senha e já foi.”
“O autor é quem inicia o processo de
criação, aquele que produz algo a partir de
uma idéia própria ou de outras influências
que recebe na sua concepção de mundo. A
autoria seria a ação deste autor, seria
aplicação na pratica da idéia criada pelo
autor, a partir que essa idéia é externada,
reconhecida e difundida, temos uma ação
autoral, pois se concebe um processo de
identidade.”

A sua concepção de autoria está
ligada a ideia de criação, que
seria o ato, a ação de produzir
algo
Se considera um autor, embora
registre com ênfase que sua
postura de consumidor seja mais
evidente.

“Mais consumidor”
“O autor? Pode ser eu, vc, nós...
A autoria? É daquele que registra a obra, ou
seja, do mais esperto!?”

Traz uma visão de autoria mais
mercadológica, que remete ao
conceito de direitos autorais.

“Me considero uma consumidora que está

Demonstra o desejo em ser mais
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Narradora de Javé

TecnoGoga

se preparando, com algumas postagens já
realizadas, para ser uma autora mais
atuante!”

atuante nas suas produções.
Embora já as realize, parece não
considerar as suas produções
suficientes a ponto de
caracterizá-la como autora.

“Autoria eu acredito que é quando eu sou
responsável por aquele algo novo, e eu
tenho isso pra mim, como eu fiz, então eu
tenho autoria sobre aquilo, eu criei, eu que
expus.”

Autoria relacionada à ideia do
novo e à ideia de propriedade.

“constumo ser Autora [...] gosto de produzir
frases, fazer videos e criar e enviar fotos.”

“Depende. Mais acredito que eu seja mais
consumidor, transmito os textos de outras
pessoas, uma divulgação.”
SDSimas

Blogueira

Demonstra o gosto pelo
desenvolvimento autoral e uma
atuação que permeia diferentes
linguagens midiáticas, inclusive
as TIC.

Sua autoria depende de algo ou
de alguma circunstância. Se
considerando mais uma
consumidora e reprodutora de
informações de terceiros.

“O autor é aquele que em primeiro lugar
A autoria vista como produto
cria uma ideia e dela desenvolve a sua
criativo da ideia, e relacionada à
autoria que é o produto criativo da ideia.
expressão artística. Enfatiza a
Um autor de qualquer coisa, texto fílmico,
necessidade de deixar a
literário ou qualquer outro tipo de
subjetividade do autor dar
expressão artística, precisa conhecer
identidade à obra.
bastante várias coisas para poder articular
sua autoria de uma forma correta, agradável Ser autor e consumidor são faces
, mas que ao memo tempo tenha o seu
interdependentes, sendo
estilo próprio, suas características pessoais.” portanto, a sua produção autoral
reflexo, reconstrução e
“Autor e consumidor, pois para ser autora
replicação das informações e
tenho que ter conteúdo que só adquiro
conteúdos que consome.
lendo outros blogs, notícias, livros, textos
acadêmicos etc.”

“A autoria e o autor estão relacionados, pois
Autor compreendido como
o autor é aquele que cria a história, aquele
criador, detentor da autoria.
que possui uma ideia e a transforma em
Dando margem a compreensão
algo mais, logo a autoria lhe pertence.”
da autoria nos moldes modernos
Lanuitt
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CarolcomE

TecnoHist

Criarte

“Penso que autor e autoria são palavras que
de certa forma trazem o mesmo significado.
Enquanto uma define o sujeito, a outra
define a ação do sujeito. Sendo assim,
autoria seria o ato de ser proprietário de
algo realizado.”

Autoria no sentido de
propriedade, bem como sugere
os moldes elaborados na
modernidade, indo ao encontro
da perspectiva de direitos
autorais.

“autor e autoria. ambos são um criação
recente da nossa sociedade. são ambos
Demonstra ter um conhecimento
conseqüências do processo de
diferenciado sobre a autoria e
individualização da nossa sociedade
toca em conceitos trazidos no
capitalista. seria pertinente afirmar que em
referencial teórico desta
nossa sociedade, não existe uma origem de pesquisa, a exemplo do processo
idéias, consequentemente não existe um
de individualização, a
primeiro autor, todas as coisas criadas são
complexidade da categoria
em algum ponto reinvenções de outras
autor, e a ideia de autoria não
processos antecessores. Assim definir quem
como algo inédito, mas que
é autor é mais complexo do que
compreende as reinvenções do
imaginamos [...]”
sujeito.
“Autoria é algo próprio, o que vem de mim,
Traz uma perspectiva que se
do meu conhecimento prévio, do que eu
aproxima do conceito de autoria,
penso da vida das minhas expectativas, do
como algo inerente a todo ser
que eu conheço. Na autoria você traz um
humano e que extrapola o
pouco, você pode até não tá escrevendo de
circuito da arte
você, mas você traz algo de você, não tem
como dissociar.”

Eixos significativos:
Autor, autoria, consumo, criatividade, direitos autorais, subjetividade
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APÊNDICE 3
Roteiro de entrevista semi-estruturada

1) Qual o motivo da sua inscrição no curso?
2) O que você considera como museu virtual?
3) O que achou da experiência de contar suas histórias a partir do curso? Quais
dificuldades? Facilidades?
4) Você manteve o seu blog? Por quê?
5) Você conseguiu expressar sua autoria e criatividade ao realizar as atividades do
curso? Porquê? De que maneira?
6) Qual impressão você teve dos museus virtuais enquanto potencializadores da
autoria e da criatividade? Você os considera como tal? O que falta?
7) Os museus virtuais podem ser utilizados como elementos potencializadores da
educação? Você utilizaria o museu virtual em sua prática enquanto educador? De
que maneira?
8) O que achou da proposta do MuseudaGente? O que poderia ter sido feito que não
fizemos?

