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1. Considerações iniciais
A foto em que Maurice Jarnoux capta a pose de André Malraux, ao escolher as fotos

que ilustrariam As vozes do silêncio, no volume O museu do imaginário (disponível em:
http://galerie.parismatch.com/detail.cfm?idpicture=243093490), serve-me aqui de inspiração,
pelo que contém de prenúncio e de fantasia a respeito das galerias virtuais que podemos hoje
montar com os recursos oferecidos pela internet. Tem-se na fotografia a fixação de um
momento que ilustra simbolicamente o que o escritor propunha ao leitor: a seleção de
fotografias, de reproduções, que pudessem se acumular numa coleção particular, em torno da
qual cada um poderia montar seu museu imaginário, em que as relações de proximidade e
afinidade teriam como coerência apenas o gosto do espectador que as selecionasse. Não se
trata de uma proposta de colecionar fotografias simplesmente, nem mesmo de arquivar
imagens que falem ao coração ou à sensibilidade de sujeitos. Além de um museu de imagens,
Malraux propunha um museu do imaginário, o que inclui ao menos dois gestos: selecionar,
em meio à profusão de imagens que reproduzem obras de arte, as preferidas, segundo um
critério particular de gosto e relevância, e, com isso, constituir um acervo para sempre
flutuante, incompleto, atópico e atemporal. Tal coleção seria capaz de reunir peças expostas
em diferentes museus do mundo, sem fronteiras ou circunscrições físicas, e, assim, permitir
que seu possuidor usufruísse da totalidade da riqueza artística oferecida ao homem moderno.
Tal concepção se alarga se pensamos nesse museu como lugar mental, que guarda as formas
admiradas por nosso espírito.

O google arts, que me permite criar uma galeria particular, é hoje talvez o projeto que
recupera de forma mais espetacular a proposta de Malraux, para ampliá-la e concretizar todas
as promessas que um acervo fotográfico dificilmente poderia cumprir. Dispondo de uma
galeria com dezenas de milhares de trabalhos, o google arts faz desfilar, na tela do
computador ou qualquer outro suporte dotado de mecanismos de acesso à internet, imagens
tão variadas quanto a arte grafiteira dos gêmeos, exposta no Museu de Arte Moderna de São
Paulo, ou as obras-primas do renascimento italiano. Dispostas lado a lado, movendo-se ao
toque do mouse ou ao gesto dos dedos que deslizam na superfície, a galeria do google remete
aos museus em que as obras estão expostas e daí a outras obras, salas, galerias, num percurso
infindável que os olhos não são capazes de fixar. O Art Project, também do google, disponível
em http://www.google.com/culturalinstitute/about/artproject/ apresenta-se como « Toda a arte
do mundo na ponta de seus dedos » e põe à disposição do internauta reproduções de obras de
arte de 250 instituições museológicas, em altíssima resolução.

Esse movimento permanente de imagens e a tentativa de guardá-las é um primeiro
problema que se apresenta a uma análise semiótica. A fluidez do texto, ou do hipertexto, com
seus percursos fugidios e recorrentes, desfaz a possibilidade de estabelecer uma unidade de
sentido nos termos a que estamos acostumados, medida em número de páginas, tamanho do
suporte ou duração da melodia. O texto aqui é um continuum, uma sucessão, manifesta-se
numa espacialidade estendida e numa temporalidade em fluxo, sucessão de sobrevires, sem
cortes pré-estabelecidos, sem paradas determinadas ou limites fixados. Se, num museu, a
descontinuidade entre um quadro e outro está marcada em elementos como moldura e
disposição nas paredes, no google arts só haverá descontinuidade se o próprio internauta
clicar sobre a imagem. Neste caso, o gesto leva a um espaço tópico, a partir do qual se
oferecem fundamentalmente dois caminhos. Ou o internauta navegará em busca de uma
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abertura de direções, o que acelera e dispersa a leitura e indiferencia os conteúdos (não se
sabe ainda o que se busca) ou, ao contrário, fechará o horizonte de expectativas, afunilando as
buscas, num processo de desaceleração, concentração e especialização dos conteúdos.
Realizará, respectivamente, operações de mistura ou de triagem.

O Google arts ou o Art Projects são apenas as mais difundidas formas de exposição de
artes disponível na rede de que não falaremos aqui, para nos concentrar na análise dos
dispositivos semióticos que caracterizam o museu on-line. De forma simplificada, estamos
considerando o museu on-line como aquele que, a partir de um site, replica a existência
concreta de uma instituição museológica e oferece a possibilidade de visita às coleções
permanentes e às exposições, com procedimentos variáveis, que vão da simples visualização
padronizada de fotos do acervo ao uso de recursos de expansão e detalhamento da imagem.
Além disso, os museus on-line permitem a circulação por lojas, vendem ingressos, anunciam
atividades e cursos e, sobretudo, divulgam e cultuam a imagem do museu físico.

A visita concreta e a navegação pelo site são percursos que analisaremos
comparativamente, para definir os procedimentos retóricos de atração e persuasão utilizados
tanto nos museus físicos quanto nos virtuais. Para isso, vamos utilizar teóricos da cibercultura
e a base metodológica da semiótica discursiva, voltando-nos particularmente para o campo
das situações e práticas semióticas, que expandem a noção de texto e detêm-se sobre os
mecanismos de interação entre sujeitos e as novas formas de organização de estratégias
enunciativas.

1. Prática e situação semiótica
Percorrem-se as salas e corredores de um museu como se entra num texto: de início,

sensações ainda sem discurso, a pulsação de materialidades significantes, o sujeito imerso na
inquietação da ausência de sentido; em meio a isso, uma repetição, uma ruptura, uma
intensidade, um descompasso – e o sentido começa a tomar forma. Na visitação, como num
texto, é preciso selecionar, associar, imprimir descontinuidades, para compreender. Há uma
ordem para o percurso, há sequências e interrupções, o tempo do movimento marcado no
espaço compartimentado em salas, núcleos, temas. O sujeito divide com outros espectadores a
ocupação do espaço. Há nesse público uma dispersão figurativa que, na concretude de seus
traços, já indica percursos diferentes de visita: crianças em excursões escolares submetem-se
às atividades dos arte-educadores; turistas seguem as instruções do guia; jovens coloridos
riem diante de cenas clássicas; amantes das artes detêm-se nos textos e explicações.

Olhares vagueiam, corpos se movem, sons se confundem, num turbilhão de imagens,
palavras e sons que constroem também o sentido das exposições. Merleau-Ponty (2004) já
observava que o mundo visível se associa ao mundo dos movimentos motores, sendo a visão
não uma operação do pensamento, mas uma relação direta do corpo com o mundo. A visão
não é um certo modo do pensamento ou presença em si, é o meio que me é dado de estar
ausente de mim mesmo, de assistir de dentro à fissura do ser. É nesse movimento de sair e
retornar que o sentido toma forma, torna-se discurso.

O que buscam tantos espectadores? De que modo cada um percorre a exposição, o que
pode ver e o que retém do que vê quando sai das salas de exposição? O que leva consigo e de
que modo passa a olhar o mundo?

Penso nesse espectador como o ser fissurado de Merleau-Ponty, que sai de si pelo
olhar e retorna a si pela memória do que viu, organizada como sentido, como ordem do
mundo. O corpo que vê e se movimenta percebe do mundo as sensações, mas as sensações já
se manifestam recobertas de discurso, a percepção do mundo estando sempre submetida à
semiotização da experiência. Não há pureza, não há estado original possível e toda filosofia,
toda semiótica, toda ciência, afinal, precisa enfrentar essa espécie de pecado original da
existência na linguagem.
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Cercados de textos, os visitantes das exposições convertem-se em atores discursivos
de um hipertexto que os conduz a diferentes topologias e diversos modos de vivenciar a
contemplação. Pierre Lévy (1996, 2006), em seus estudos sobre as novas tecnologias de
informação, ao caracterizar tecnicamente o hipertexto como “um conjunto de nós ligados por
conexões” (Lévy, 2006: 33) aponta também para um sentido metafórico, que abrangeria todas
as “esferas da realidade em que significações estejam em jogo” (Lévy, 2006: 25). Para Lévy,
é da natureza da atividade de linguagem criar associações, redes de informação, conexões. Em
suas belas palavras:

O sentido de uma palavra não é outro senão a guirlanda cintilante de
conceitos e imagens que brilham por um instante ao seu redor. A
reminiscência desta claridade semântica orientará a extensão do grafo
luminoso disparado pela palavra seguinte, e assim por diante, até que uma
forma particular, uma imagem global, brilhe por um instante na noite dos
sentidos. Ela transformará, talvez imperceptivelmente, o mapa do céu, e
depois desaparecerá para abrir espaço para outras constelações. (Lévy,
2006: 24-25.)

Na comparação entre a visita concreta e a virtual a um museu de arte, essas
constelações de sentidos não se formam da mesma maneira, pois decorrem de diferentes
protocolos de leitura e apreciação das obras de arte, que vão além de uma primeira diferença
que opõe o olhar e a gestualidade do corpo inteiro que caminha pelas salas de um museu  ao
esforço motor e visual empregado pelo internauta que, sentado diante de uma tela, manipula o
mouse ou desliza os dedos pelas imagens. Essa diferença fundamental de mobilização de
dispositivos sensório-motores instala, de imediato, a necessidade de pensar na visita ao museu
como uma situação semiótica constituída de recursos de expressão articulados a conteúdos
que se manifestam em estruturas narrativas e discursivas.

Além disso, será necessário pensar nos sujeitos envolvidos, em perfis de enunciador e
enunciatário em torno dos quais se organiza a interação em artefatos textuais que deslocam a
tradicional concepção de texto como unidade de sentido fechada, dada como enunciado
previsível.

A característica multilinear do hipertexto (Palácios, 1999), com seu papel determinante
nas práticas da visita a museus, levanta um problema interessante, pois impossibilita a
circunscrição do enunciado, de modo que múltiplas leituras são possíveis porque muitos
enunciados são possíveis. A diferença fundamental entre um sistema fechado (por exemplo,
um aplicativo) e um sistema aberto (Web) é a de que o primeiro é desenvolvido com um
propósito definido, ou seja, ele pressupõe uma unidade. Não importa quantos “autores”
diferentes participem do desenvolvimento de um aplicativo ou hipertexto – em geral muitos –,
há sempre uma voz que se instala a partir de um perfil de enunciatário com o qual estabelece a
interlocução por meio do enunciado. Isso significa que, em textos fechados, o perfil do sujeito
da enunciação é facilmente delineado. O que estamos chamando de “sistema aberto”, ao
contrário, não apresenta tal unidade. Na Web, cria-se uma indefinição quanto à unidade
textual, na medida em que um ponto qualquer do hipertexto pode acessar praticamente
qualquer outro ponto de qualquer outro hipertexto, não importam suas diferenças em termos
de gênero, estilo, enunciatário etc. (Neumueller, 2000). Grosso modo, pode-se dizer que há
uma intertextualidade constitutiva do enunciado que se traduz numa potencialidade aberta
pelo enunciador a ser atualizada num determinado percurso de leitura pelo enunciatário. O
que se tem então, nesse caso, não é mais uma enunciação pressuposta que se mostra a partir
de marcas deixadas no enunciado, mas sim uma enunciação que se constrói enquanto enuncia,
isto é, como práxis enunciativa. Essa ideia é central na chamada semiótica tensiva (Fontanille
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& Zilberberg, 2001; Zilberberg, 2011), que procura dar conta do fato de que, além de criar o
enunciado, o ato de enunciar cria a própria enunciação. Por outro lado, é preciso salientar que
a abertura ilimitada do hipertexto é, de fato, muito mais teórica que prática. É improvável que
a partir de um site dedicado à pesquisa sobre física quântica tenhamos acesso a um site de
namoros e vice-versa. Este fato apenas indica que, embora seja teoricamente possível um
espaço web ilimitadamente aberto, a tendência predominante é a de que se criem espaços
delimitados em torno de temas e de enunciatários.

Por essa razão, instalam-se práticas semióticas diferenciadas, consideradas a partir de
estratégias enunciativas próprias. Fontanille propõe a consideração de seis níveis de
pertinência de análise semiótica que considerem, num crescendo de complexidade: signos ou
figuras; textos; objetos; cenas e práticas; estratégias e formas de vida. Seriam estes os níveis
de um percurso gerativo do plano da expressão, configurado progressivamente a partir de um
horizonte material e sensível, ao qual corresponderiam estruturas narrativas, passionais,
modais, discursivas, de modo a constituir um «dispositivo de expressão semioticamente
pertinente» (Fontanille, 2005 : 31).

Uma situação semiótica «comporta todos os elementos necessários à produção e à
interpretação da significação de uma interação comunicativa» (Fontanille, 2005: 24). Como
esclarece Fontanille, a situação não é o contexto nem o texto, mas a articulação de certas
práticas em torno de cenas e estratégias. Na situação semiótica vivenciada num museu
instalam-se muitas « interações paralelas » e « práticas complementares ou concorrentes», que
determinarão formas de interação adequadas a diferentes práticas semióticas.

Uma prática semiótica de visita se caracteriza pelas cenas predicativas em torno das
quais se organizam as diferentes experiências dos visitantes, já que ela é suscetível de ser
convertida em atos de enunciação em que um enunciador /museu/ se comunica com um
enunciatário /visitante/, papéis actanciais que se figurativizam semanticamente em diferentes
atores, como afirmamos anteriormente – no pólo do enunciador, por exemplo, o curador, o
artista, o diagramador, o autor dos textos etc. e, do lado do enunciatário, o estudante, o amante
das artes, o turista, o passante etc.

Cada cena predicativa deve ajustar-se no espaço e no tempo a outras cenas e práticas,
concomitantes ou não-concomitantes, definindo a situação semiótica, regulada por estratégias
que põem em relação as cenas predicativas. “Ela consiste em uma manifestação figurativa
espacial e temporal da situação (notadamente em termos de ancoragem dêitica ou não-
dêitica), da mesma forma como de regras diversas (modais e isotópicas) inerentes ao
ajustamento ao entorno” (Fontanille, 2005: 27).

A visita concreta a um museu é dotada de uma organização narrativa que se abre para
diferentes percursos e contempla a atribuição de diferentes valores aos objetos. Do turista que
vai ao Louvre para aglomerar-se frente à Monalisa e, de costas para ela, saca seu celular e se
fotogra com a pintura ao fundo ao estudioso que procura as horas mais vazias do Museu
Nacional de Belas Artes de modo a deter-se diante dos Arrufos de Belmiro de Almeida, para
analisar e interpretar o quadro, a visita submete-se a roteiros estabelecidos pela articulação do
espaço, a demarcação do tempo e a disponibilidade afetiva do sujeito. Mapas mostram as
direções a seguir, o intervalo entre o tempo de abertura e fechamento estabelece medidas
temporais e a relação entre programas de manipulação e os estados do sujeito determinam as
possibilidades de interação.

Não se entra num museu sem enfrentar obstáculos ao livre percurso: guichês,
recepções, escadas, corredores, portas, elevadores, guardas, câmeras de segurança, faixas no
chão, todas essas são figuras que concretizam descontinuidades no percurso e já prenunciam a
visita como uma sucessão de rupturas e retomadas. O espaço arquitetural funciona como a
primeira coerção do percurso. Fontanille, ao retomar o já clássico estudo de Floch sobre os
usuários do metrô, detém-se sobre as « zonas críticas » como espaços tópicos em que a
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descontinuidade se concretiza e determina os diferentes percursos, marcados por cenas
predicativas que instituem uma prática.

Algumas variáveis devem ser consideradas na visita aos museus de arte. A primeira é
estabelecida por um contrato enunciativo que define a variedade de atividades oferecidas: a
exposição do acervo, de caráter durativo, abre-se numa espacialidade estendida, enquanto as
exposições temporárias, de caráter pontual, fecham-se em espaços limitados; atividades
principais, como as exposições, constituem formas de concentração dos objetivos
museológicos ; cursos, concertos, lojas e cafés expandem a visita e dispersam a visitação.
Correspondem a essas delimitações as respostas dos visitantes, devendo-se considerar, em
primeiro lugar, a variação entre a visita espontânea e a visita guiada, polos figurativos entre os
quais se podem estabelecer gradações, mas que representam a oposição entre dever e querer
na modalização dos sujeitos que visitam o museu e regularão sua presença  numa escala que
vai da indiferença à contemplação entusiasmada e mesmo à intervenção, modos de realizar a
interação com o enunciador. A superposição de práticas determina formas típicas extraídas
das estratégias de ajustamento entre o percurso próprio do usuário e as restrições, as
proposições e os obstáculos que caracterizam o conjunto das zonas críticas do itinerário.

Tanto na análise sobre os usuários do metrô (Floch, 1995) como em seu Diário de um
bebedor de cerveja (Floch, 1997), Floch estabelece tipologias do sujeito que partem da
oposição entre continuidades e descontinuidades, em situações cotidianas. Mesmo se
consideramos as continuidades e descontinuidades do percurso, a visita ao museu, em si, não
pode estar associada às práticas cotidianas e, portanto, caracteriza-se ela mesma como uma
descontinuidade em relação à cotidianeidade, da mesma maneira que a obra de arte
caracteriza a ruptura com um modo de ver e de estar no mundo marcado pelo mesmo, a
repetição e, por conseguinte, a dessemantização.

Entrar num museu é um gesto de distinção, ainda que a visita se inclua no intervalo de
um passeio turístico. Estar lá, fugir da confusão de sentidos das ruas ou da mecanização dos
atos domésticos, é entregar-se à possibilidade de adensamento ou ruptura da vida cotidiana.
Na definição de um percurso, ações como olhar, admirar, informar-se, poderão ser
acumuladas com outras mais pontuais e profundas, como compreender, sentir, emocionar-se,
rejeitar, incorporar. Tanto no museu físico quanto no on-line a abertura de direções se oferece
por meio dessa sensibilização, ainda que as formas de expressão e os mecanismos retóricos de
persuasão sejam diferentes.

2. A visita on-line
O hipertexto, “conjunto de nós ligados por conexões”, caracteriza-se por seis princípios

abstratos: metamorfose, heterogeneidade, multiplicidade e encaixe das escalas, exterioridade,
topologia, mobilidade dos centros (Lévy 2006: 33; 25-26). Se já teríamos aí desafios
suficientes para incorporar as propostas de Lévy e, a partir delas, formalizar uma metodologia
semiótica de leitura, novo problema se apresenta, desta vez em relação ao conceito de texto,
centro mesmo das preocupações da semiótica e seu objeto por definição:

Os dispositivos hipertextuais nas redes digitais desterritorializaram o texto.
Fizeram emergir um texto sem fronteiras nítidas, sem interioridade
definível. Não há mais um texto, discernível e individualizável, mas apenas
texto, assim como não há uma água e uma areia, mas apenas água e areia.
O texto é posto em movimento, envolvido em um fluxo, vetorizado,
metamórfico. Assim está mais próximo do próprio movimento do
pensamento, ou da imagem que hoje temos deste. Perdendo sua afinidade
com as ideias imutáveis que supostamente dominariam o mundo sensível, o
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texto torna-se análogo ao universo de processos ao qual se mistura. (Lévy,
1996: 48.)

Para o semioticista, acostumado a analisar textos materiais, constituídos como unidade
de sentido, a transformação do objeto em “água e areia”, fugidias e inapreensíveis como
totalidade, soa como prova inaceitável, tão impossível parece ser constituir um texto que não
se deixa apreender. Além disso, os seis princípios de constituição do hipertexto apontam para
questões, caracterizações e definições tão largas quanto dispersivas, afastando cada vez mais
o texto das mãos do pesquisador.

Se reduzirmos os desafios a duas questões, como é do gosto da semiótica – reduzir
para analisar e então ampliar o alcance interpretativo das conclusões –, devemos refletir sobre
um conceito de texto e sobre as operações enunciativas envolvidas na produção de sentido
nesse texto.

Ora, se todo texto é sempre construção também do leitor, se o sentido nunca está dado,
mas tem que ser construído e por isso é aberto e incompleto, não há incompatibilidade entre a
ideia de um texto que nunca se completa, de Lévy, e, por exemplo, as proposições da Teoria
da Recepção. Se não há incompatibilidade há, entretanto, uma distância entre a abertura e
incompletude dos sentidos e a ausência de limites físicos e materiais do texto veiculado nas
redes virtuais. Um texto é normalmente mensurável: um conto de 42 páginas, uma tela de
40X60cm, uma peça musical de 32 minutos. A questão central é que, na rede, o texto se
constitui enquanto percurso de leitura, ele é um processo, uma operação particular, sempre
inacabada. A cada clique do mouse, novo link se abre e nova disposição de leitura se
apresenta, que leva a outra e mais outra e outra ainda, num continuum de possibilidades.

A pesquisa semiótica depara-se então com a fluidez e a metamorfose do objeto. Ora,
se o semioticista não pode ignorar a palavra dos pesquisadores reconhecidos, dos
especialistas, dos conhecedores do objeto que analisa, é de Lévy, que tem fundamentado as
mais diversas abordagens das tecnologias de comunicação, que proponho que se parta.
Inicialmente, destaco termos que se repetem à exaustão, tanto em Lévy quanto em outros
pesquisadores dedicados ao tema: percurso, movimento, fluxo, metamorfose, processo,
ausência de fronteiras e limites, fragmentação, excesso, aceleração, descontinuidade,
interação.

Esses termos apontam para categorias de análise familiares à semiótica: espaço
(percurso, movimento, fronteiras, limites), tempo (fluxo, processo, aceleração), pessoa
(metamorfose, interação), havendo evidentemente termos que transitam entre mais de uma
categoria enunciativa.

Pensemos inicialmente no espaço, mais especificamente, em topologias. No território
materializado numa tela de computador, desfazem-se os limites de fechamento do texto, que
pode ser sucessivamente descontinuado e, com isso e contraditoriamente, continuado. Os
percursos e os deslocamentos, as escolhas e os novos caminhos sugeridos pelas páginas
consultadas definem um movimento no espaço, constituindo sucessivas e interconectadas
topologias, abertas a novos percursos.

Considera-se espaço tópico “o espaço onde se manifesta sintaticamente” a
transformação narrativa (Greimas; Courtès, 2008: 507). O termo topologia é mais utilizado
para definir categorias que servem à definição do plano da expressão plástico. As categorias
topológicas regem a disposição das configurações plásticas no espaço e se dividem em
subclasses como posição e orientação (Thurlemann, 1986: 239.). Em semiótica tensiva
(Zilberberg: 2006), a categoria espacial, extensa, ao receber a incidência das subcategorias do
eixo da intensidade, andamento e tonicidade, constitui-se de três oposições, correspondentes
aos três foremas envolvidos: abertura versus fechamento (direção); exterioridade versus
interioridade (posição) e deslocamento versus repouso (elã).
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Se um percurso de leitura aponta uma direção e institui uma topologia, pode-se
considerar um link sobre o qual se clica um espaço tópico, a partir do qual se abre a direção
da leitura, quebra-se a interioridade da página que se lia para alcançar a exterioridade de outra
(posição) e desloca-se a disposição do gesto. O internauta navegará então em busca de uma
abertura de direções, o que acelera e dispersa a leitura e indiferencia os conteúdos (não se
sabe ainda o que se busca) ou, ao contrário, fechará o horizonte de expectativas, afunilando as
buscas, num processo de desaceleração, concentração e especialização dos conteúdos.
Realizará, respectivamente, operações de mistura, no primeiro caso, ou de triagem, no
segundo.

Tais operações e conceitos atribuem já uma configuração topológica à definição do
texto constituído a partir de um hipertexto, permitindo o esfarelamento dos limites e a ruptura
dos critérios de mensuração, em nome da expansão de escolhas e diversidade de caminhos. O
analista não se prende mais a um texto materialmente delimitado, mas a textos possíveis,
marcados por percursos, por adesões a certos programas de navegação e recusa de outros: “o
leitor estabelece uma relação muito mais intensa com um programa de leitura e de navegação
que com uma tela.” (Lévy 1996: 42)

As possibilidades oferecidas a partir de um hipertexto, embora surpreendentes, não
são, entretanto, infinitas. Os nós e conexões são previsíveis e é isso que pode se tornar o
objeto de descrição. Não se pode definir o texto que o leitor constituirá, mas se podem
examinar as conexões previstas, as digressões e retornos possíveis, os pontos de chegada e de
dispersão.

Observamos, para este trabalho, três sites de museu, o do Museu de Arte de São Paulo
(MASP), o do Louvre e o do MoMA. Em todos eles, algumas práticas se mantêm, como a de
oferecer opções de deslocamento pelo acervo ou pelas exposições temporárias, variando os
recursos tecnológicos que possibilitam atitudes de aproximação, afastamento, ampliação ou
diminuição das imagens das obras expostas. Os gestos de tocar no mouse ou deslizar pela tela,
dosando a intensidade, a direção e a velocidade dos dedos, determinarão o modo de
observação. Antes, porém, de visitar as obras, o usuário estará diante de nós e links que
representam não só opções de percurso mas também formas de definição de um enunciador
que se apresentará como aberto e condescendente, fechado e sóbrio, comedido e modesto,
expansivo e acolhedor, ou tantas outras combinações quantos forem os perfis de museus
visitados.

Na análise das páginas de entrada dos três museus mencionados, percebem-se algumas
diferenças que indicam a possibilidade de, encontrando recorrências no plano de expressão
visual e nos percursos narrativos sugeridos, falar de um éthos que propõe certo modo de
adesão do internauta, indicando práticas e situações que acabarão por conduzir a formas de
vida.

Vejamos :

LOUVRE MoMA MASP
Ocupação total da tela Ocupação central da tela,

com faixas brancas laterais
Ocupação central da tela,
com faixas brancas laterais,
superior e inferior

Imagem que desliza pelo
uso da barra de rolagem

Imagem fixa na barra de
rolagem

Imagem fixa na barra de
rolagem

Imagens coloridas sobre
fundo preto

Imagens coloridas sobre
fundo branco e alguns
contornos coloridos

Imagens em preto e branco,
que se colorem pelo uso do
mouse

Imagens em movimento Imagens em movimento Imagens estáveis
Fundo da tela ocupado pela Fundo branco Fundo branco
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imagem das estruturas da
pirâmide
5 links que levam a outros
(entre 5 e 12 opções)

5 links que levam a outros
(entre 3 e 10 opções)

4 links que levam direto à
informação

Possibilidade de acesso
pelas imagens centrais e
por menus lateral e
superior

Possibilidade de acesso
pelas imagens centrais e
por barra inferior

Possibilidade de acesso
pelas imagens centrais e
por barra inferior

Links para acesso em
outras línguas (3)

Links para acesso em
outras línguas (8)

Acesso somente em
português

Links para mídias
complementares (com
imagem e som)

Links para mídias
complementares (com
imagem e som)

não há mídias
complementares

+expansão
+abertura
+impacto

-expansão
-abertura
-impacto

A gradação que vai do maior ao menor impacto sugere, no caso do Louvre, mais
intensidade, indicada pela profusão, tendendo para o excesso, de imagens e informações,
sobreposta a maior extensidade, associada à totalidade da ocupação do espaço; no caso do
MASP, há menos intensidade, detectada no comedimento visual, sobreposta a menor
extensidade, associada à parcialidade do espaço ocupado. A relação conversa sugere o
autocentramento dos sites sobre a identidade dos próprios museus. O Louvre constrói um
éthos imponente, poderoso, dotado de saberes que cobrem, em grau máximo, toda a vasta
gama de ações predicativas próprias de um museu de arte: guardar, exibir, informar, explicar,
avaliar. O MoMA apresenta-se menos imponente e poderoso, ao incluir  fatores de
descontração e limpeza da imagem de abertura, que indica um sujeito à vontade no espaço e
no tempo, ainda que, como no Louvre, com pleno domínio de todas as ações museológicas. O
MASP, menos poderoso, imponente e dotado de saberes, revela capacidade mais limitada de
atendimento às expectativas dos visitantes. Os sites ilustrariam, assim, a identidade de um
enunciador que oscila entre a prepotência e a indigência, a completude e a falta, e, por meio
de recursos de persuasão diluídos entre esses tipos de poder, propõem ou acolhem uma prática
semiótica e, mais ambiciosamente, uma forma de vida a seus enunciatários.

3. Das práticas semióticas às formas de vida
Estudos etnográficos (Véron e Lavasseur, apud Mariani-Rousset, 2001) estabelecem

uma tipologia dos visitantes de exposições, classificando-os como «formigas», os que têm
uma relação didática e regrada com o entorno e olham tudo demoradamente, «borboletas»,
aqueles que sabem o que buscam e fazem a visita pendular, com paradas reguladas,
«gafanhotos», os visitantes pouco motivados, que visitam pontualmente obras já selecionadas,
e «peixes», os que deslizam, passam pela exposição sem dela tirar proveito.

Para uma compreensão semiótica da visita, creio ser recomendável afastar-nos desse
bestiário curioso, que tem pertinência para determinado campo de estudos, mas não se detém
sobre os mecanismos de interação inerentes à visita, não lhes atribuindo, portanto, um sentido
discursivo, de prática de linguagem.

Floch, em seu «Diário de um bebedor de cerveja», diz que a bebida pode dar origem a
uma forma de vida, “se o modo de contato com o mundo que ela ilustra e condensa se torna a
maneira de ser de uma verdadeira práxis enunciativa sinestésica” (Floch, 1997: 215). A
análise dos sites de museu, da qual aqui se ofereceu uma amostragem, e que passa ainda pelas
etapas de observação dos dispositivos de oferta das imagens e de análise narrativa dos
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percursos disponíveis, parece encaminhar-se para uma conclusão que, assim como para o
usuário do metrô ou o bebedor de cerveja, inclui o visitante do museu, concreto ou virtual, em
tipologias que «ilustram e condensam» formas de vida. Poderíamos falar então de visitantes:

tocados intocados

concentrados dispersivos

interessados distraídos

As possibilidades de relacionar-se com a exposição correspondem a formas de
responder aos chamamentos da vida e de deixar-se ou não tocar pelos apelos sensíveis que o
mundo dispõe à volta de quem movimenta seu corpo pelas cenas e situações já impregnadas
de signos e constituídas de textos. Mas o quadrado, como sabemos e como primeiro nos disse
Floch, é uma «pequena dramaturgia», precisa ser tensionado, de modo a abrir-se aos
imprevistos do percurso e às trocas de posição. Se só a experiência estética pode tocar o
sujeito de modo a levá-lo a ressemantizar a existência, talvez os indiferentes, os que se
dispersam e se distraem pelo caminho, possam oferecer as melhores condições para ser
tocados pela centelha do inesperado, estejam eles, os visitantes, ou ela, a centelha, nas salas e
corredores dos museus ou nas nuvens da virtualidade.

Porque, mesmo considerando a transformação da experiência multissensorial que
ocorre na passagem da visita à navegação, o homem contemporâneo não pode recusar o
dilema de uma perda que é também ganho. A reprodução, o «como se», a substituição da
totalidade pela unidade, a fragmentação e a sucessão diluem o impacto e a intensidade de uma
presença viva que em si significa, mas produzem nova presença, multiplicada, repartida,
compartilhada, repetível, recorrente e ao mesmo tempo única em cada situação de acesso à
máquina.

Não se trata, assim, de avaliar os museus on-line somente como réplicas dos museus
concretos, plantados no solo das cidades, mas de ir além disso para concebê-los como
reconcepções da instituição museológica, agora instalada em nuvens que fazem ainda o
sobressalto do espírito humano tocado pela inquietação da arte.
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