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Resumo 

 

O artigo explora o sucesso dos museus emergente a partir dos anos 1980, diante da 

obsolescencia da sociedade de consumo e o consequente desejo social em reunir objetos e 

imagens do passado. Mediante o raciocínio do filósofo Andreas Huyssen, analisa três formulas 

museais, legado desse fenômeno análogo à ansia de resgatar a memória coletiva: a “cultura como 

compensação”; simulação ou como estratégia de negociação. 

 

Resumé 

 

 L'article explore le succès naissant de musées des années 1980, avant l'obsolescence de 

la société de consommation et le désir sociale qui en résulte pour recueillir des objets et des 

images du passé. Selon le raisonnement du philosophe Andreas Huyssen, analyse trois formules 

muséologiques, héritage de ce phénomène analogue à sauver l'envie de la mémoire collective: la 

«culture à titre de compensation»; simulation ou comme une stratégie de négociation.   
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Propõe o filósofo Andréas Huyssen2 que, desde sua criação, o museu “tornou-se o local 

institucional privilegiado para a ‘querelle des anciens et des modernes’”, ressaltando ser a recente 

oposição entre modernos e pós-modernos apenas o último caso dessa querelle. 

 No entanto, com estas últimas reações, acontece uma mudança surpreendente: ao 

contrário do que ocorria no passado, o museu se transforma, de “bode expiatório” das 

vanguardas, na “menina-dos-olhos” das instituições culturais. Uma transformação evidente 

sobretudo na simbiose – que abordaremos oportunamente – entre o espaço dos novos 

museus, ora criados, ora transformados ou ampliados, e o vocabulário imposto pelo pós-

modernismo arquitetônico. 

 Explica o filósofo que o recente sucesso do museu pode ser considerado um sintoma da 

cultura dos anos 80, pois muitos dos novos museus foram idealizados a partir do discurso sobre “o 

fim de tudo”, emergindo, assim, da obsolescência da sociedade de consumo, cujo contraponto se 

encontra na museumania ou museufilia – a doença do século XX. Diagnosticada por Henri-Pierre 

Jeudy, seu sintoma evidencia-se pelo desejo social de reunir objetos e imagens do passado, que 

hipoteticamente seriam capazes de reanimar a memória coletiva e produzir uma simbolização do 

infinito.3 Como consequência disso, o papel do museu como conservador dá lugar ao museu 

como cultura de massa. 

 Tais questões implicam transformações profundas nas ações expositivas 

institucionais, visto que o novo papel dos museus requer um espaço expositivo apto  

à mises-en-scène espetaculares cuja capacidade de jogo espacial passa a pressupor 

polivalência comparável à dos teatros e óperas. 

 Essas transformações ocorridas nas funções e finalidades dos museus suscitam 

uma reflexão apurada, já que apontam para mudanças surpreendentes no âmbito das 

exposições, pois o atual contexto expositivo dos museus parece ultrapassar seus  

próprios limites “cúbicos”. Atualmente, os rearranjos temporários a que suas coleções 

permanentes estão sujeitas passaram a constituir,  tal como afirma Huyssen4, “uma coleção 

permanentemente particular que também circula”. Isso porque, da mesma forma que as 

exposições temporárias hospedadas nos museus, hoje, os rearranjos expositivos de seus 

acervos também são itinerantes se registrados em vídeos e/ou fotos ou, ainda, reproduzidos 

em catálogos, e, dessa forma, fartamente oferecidos ao público. 

                                                 
2
 JEUDY, Henry-Pierre. Memórias do social. Rio de Janeiro: Forense, 1990, pp.14-16. 

3
 HUYSSEN, Andreas. Memórias do modernismo. Trad. Patrícia Farias. Rio de Janeiro: Ed.UFRJ, 1997, p. 35. 

4
 Tal definição é apresentada por Huyssen com bases nas ideias de Voltaire, Vico e Heder. Op. cit.p. 36. 
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 Na verdade, o museu não deixou de ser visto como a única instituição estável e sem 

fronteiras apenas por esse motivo. Paralelamente aos fatos citados, um surpreendente fenômeno 

cultural aportou na sociedade contemporânea – a musealização. Assim, as práticas da estética 

contemporânea tornaram-se análogas às estratégias museais: colecionar, citar, apropriar-se. E, 

para a compreensão desse fenômeno, não precisamos ir muito longe; basta pensar que o mundo 

se vê totalizado em banco de dados e, assim com todas as coisas que dele fazem parte, passou a 

ser oferecido via Internet. Sem dúvida, não se trata de uma novidade; entretanto, no que concerne 

à museologia, tais práticas contemporâneas, colocadas em um primeiro plano, resultaram em 

manobras expográficas cujo objetivo é a raridade e a originalidade. 

 Esses fatos evidenciam que a mudança sofrida pelo perfil do museu não ocorreu por 

acaso: a adoção de práticas espetaculares, superproduções e mises-en-scène estão em 

consonância com o atual perfil da sociedade. Também não foi sem razão que seu antigo cenário 

contemplativo, quase ritualístico, cedeu lugar a um espaço híbrido, oscilando entre a disneylândia 

e o monumento. Como explicar, contudo, o paradoxo de seu sucesso social numa época em que, 

como já apontamos, se perdeu o sentido do processo evolutivo da história, e, assim, a amnésia 

parece assolar a memória coletiva da sociedade? E como entender o fato de ter sido incorporado 

a suas atividades um hibridismo de serviços tão semelhante ao que se insere na esfera vital dos 

centros urbanos, tais como a lógica da diversão pública e dos espetáculos, das vitrinas e/ou dos 

displays das lojas de departamentos e dos supermercados? Essas são indagações que apontam 

para mudanças significativas, sobretudo se pensarmos na íntima relação que, possivelmente, o 

museu sempre manteve com a modernidade. 

 Huyssen salienta que o museu, assim como a descoberta da história, é um efeito direto 

da modernização. Semelhante à imagem do escorpião criada por Baudelaire para expressar os 

efeitos do progresso, a modernidade é impensável sem um projeto museológico. Em outras 

palavras, assim como na lógica progressista da modernidade, na origem do museu não é o 

sentido da tradição que prevalece, mas o da perda aliado ao desejo de reconstrução. Daí poder-

se pensar até que ponto a idéia de museu moderno não está relacionada às reflexões de Hegel 

sobre o fim ou morte da arte. E, dessa conjetura, talvez se pudesse também extrair uma 

explicação mais lógica, além do desejo de propagar a arte moderna, para o fato de se ter criado o 

MoMA, em 1929, quando essa arte sequer havia concluído sua trajetória. Excetuando o fato de 

que o referido museu só poderia ter sido construído na América do Norte, onde, a princípio, como 

observa Huyssen5, o novo parece envelhecer mais rapidamente do que no velho mundo europeu. 

No entanto, à exceção dessa “diferença de ritmo”, o fato fundamental é que, se os museus 

originam-se como instituições, cujo pragmatismo é colecionar e preservar tudo quanto possa ter 

                                                 
5
 Id. ibid., p. 37. 
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sido degradado com a modernização, e, ainda, se, ao se fazer isso, inevitavelmente, o passado 

torna-se uma construção sob o discurso do presente, a exemplo do MoMA, então, o museu é uma 

instituição de natureza dialética. Afinal, presta-se tanto ao sepultamento do passado quanto a 

possíveis ressurreições, embora, cabe aqui complementar, sempre mediadas pelo público e por 

ele influenciadas, como uma espécie de bruma de significados extras, os quais abordaremos em 

nossas considerações finais. 

 Conforme nos faz entender Huyssen6, porém, esse sentido dialético dos museus se 

perde e se confunde sob duas diferentes óticas: de um lado, estão aqueles que o celebram como 

proprietário de bens inquestionáveis das tradições e como um lugar que se abre ao diálogo com 

as demais culturas e com o passado; e, de outro, aqueles que o tomam como um aparato 

ideológico do Estado e como agente legitimador da modernização capitalista, assim como uma 

vitrina de poder, a exemplo do que foi o museu para Napoleão e para Hitler. Segundo o filósofo, 

essa é uma dualidade crítica que não é válida apenas para o passado imperialista, mas também 

para a era dos patrocinadores, ou seja, atualmente. Sem dúvida, trata-se de uma importante 

constatação apontada pelo autor. Se, ao que nos parece, vivemos hoje a supremacia dos 

patrocinadores, como entender a vitalidade dos museus atuais que a cada dia reinventam 

estratégias museográficas e ações institucionais? 

 O que estamos pretendendo colocar é o fato de o papel do museu parecer responder às 

necessidades arraigadas à modernidade. Contudo, numa época preocupada em recusar a idéia 

da morte, o citado museu mausoléu de Adorno é tomado de maneira a evidenciar a vida, 

mantendo-se, pois, tal como observa Huyssen7, “como um espaço e um campo para reflexões 

sobre a temporalidade, a subjetividade, a identidade e a alteridade”.Mas, em que medida as novas 

fórmulas espetaculares e as mises-en-scène adotadas pelos museus atualmente dão conta 

dessas reflexões? Ou será que a celebração do pós-modernismo já não teria roubado do museu 

sua temporalidade específica? 

 De toda forma, em face da atual síndrome da museofilia, as críticas modernas e pós-

modernas ao museu tornaram-se indefesas. Entretanto, se a pretensa morte dos museus 

anunciada nos anos 60 não ocorreu e tampouco esse fato é suficiente para denunciar a 

proliferação de museus sob a expressão do conservadorismo cultural que emergiu nos anos 80; e, 

se a crítica das novas fórmulas espetaculares que empurram o mercado de arte para a esfera da 

moda são incapazes de abalar a inquestionável crescente “mercantilização” da arte, que é, por 

seu turno, também impotente para criar critérios estéticos sobre práticas artísticas e expositivas, 

                                                 
6
 Id. ibid., p. 37. 

7
 Id. ibid., p.38. 
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de onde, então, emana essa energia que alimenta a indústria cultural de massa e que a nós 

parece tornar entrópicas as posições vanguardistas na política da arte? 

 Talvez não obtenhamos as respostas para essas questões, entretanto, supomos, que a 

compreensão sobre tais questionamentos se insira no quadro de uma crise cujos primeiros 

sintomas remontam às vanguardas históricas – a museofobia. 

 O debate sobre as vanguardas históricas está intimamente ligado ao debate sobre o 

museu, e ambos se inserem na evolução do que se chamou de pós-modernismo e que, desde os 

anos 60, revitalizaria o ímpeto vanguardista, conduzindo-o a uma crítica fulminante. A luta 

implacável contra os museus, a que essas vanguardas se propuseram, inicia-se com a 

reivindicação contra todas as formas de representação em favor do futuro. É curioso observar que 

hoje parece ocorrer justamente o contrário: toda forma de representação em favor do passado. 

Sob esse ponto de vista, enquanto cultura de manifesto, cuja retórica se opunha radicalmente às 

tradições, o museu era de fato um razoável “bode expiatório”, uma vez que ele incorporava a 

monumentalização da era burguesa. 

 De acordo com esse raciocínio, ainda hoje há espaço para críticas sobre os museus; 

entretanto, ao contrário das que eram feitas pelas vanguardas, em lugar de globais, essas devem 

ser mais específicas, tendo em vista que, agora, ele não é mais o estandarte da alta cultura, mas 

o “abre-alas” da indústria cultural de massa. Assim, se, por algum tempo, passou-se a suspeitar 

de algumas reivindicações vanguardistas reavivadas em boa parte da produção artística dos anos 

60 (assinalada por Huyssen como vanguardismo pós-moderno), que também externava a 

museofobia, supomos que a decadência do antigo projeto muséico8 não foi apenas fruto das 

reivindicações vanguardistas, mas o resultado de reivindicações semelhantes às do próprio 

museu. Trata-se de uma conjetura que, paradoxalmente, parece sugerir que as transformações 

ocorridas nas políticas do ver e exibir convirjam, em fuga, para o centro de uma imagem muito 

mais moderna de que se possa imaginar. 

 Essa dialética entre museu e modernidade pode ser mais ilustrada se voltarmos a nossa 

reflexão sobre as funções do museu no limiar da cultura moderna, quando algumas dicotomias 

emergem lado a lado a uma atitude mais complexa tomada em relação aos museus e que veio à 

tona na pré-história das vanguardas. 

 Em nome de um mundo moderno, os românticos alemães opuseram-se à visão dos 

classicistas do século XVIII, empreendendo um projeto museístico gigantesco, no qual a Idade 

Média não significou apenas uma cultura resgatada – antes marginalizada por aquela cultura 

                                                 
8
 É esse o termo utilizado por Valéria Lamego na tradução do texto de Huyssen em substituição ao amplamente 

difundido museal e que adotaremos nessa etapa. 
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precedente –, mas sobretudo uma “utopia futura”. O passado, reunido e organizado, tornava-se, 

pois, indispensável para a construção do novo9. 

 Diferentemente do pragmatismo progressista, que por meio da novidade reclamava a 

emergência de uma nova cultura, pensadores como Marx e Nietzsche também buscaram construir 

uma história, lançando um salva-vidas para o passado. Na verdade, reconstruir e compreender a 

história, para eles, era, antes, a garantia de se libertar do passado enquanto um monumento 

mumificado, demonstrando, assim, uma compreensão da nova dimensão e do desejo muséico – 

fazendo nossas as palavras de Huyssen10, “a necessidade de esquecer e o desejo de lembrar”. E 

podemos reconhecer que também na esfera do teatro o olhar muséico esteve presente, como, por 

exemplo, na dramaturgia de Brecht, em que o estranhamento ocorre como um reconhecimento do 

passado, ou, ainda, nos elementos cênicos utilizados por Tadeusz Kantor, nos anos 60 e 70 em 

seu “Teatro da Morte”. São numerosos os exemplos que poderiam ser citados, e em todos eles 

está sempre presente uma tensão entre a tradição e a antecipação. Tendo em vista a 

monumentalidade que se vem configurando nos museus de hoje, aqui nos remetemos a uma 

dicotomia semelhante apontada por dois autores contemporâneos sobre o significado e a origem 

da palavra monumento, que nos parece mais esclarecedora. Se, de um lado, para Cristina Freire11 

– ligando-se a morte e mausoléu, e, assim, equiparando-se, conforme Valèry, ao significado de 

museu – monumento provém do verbo latino monere, significando fazer e lembrar; e, de outro, 

para Sevcenko12, a palavra monumento advém do verbo também latino monare, que significa 

predizer ou adivinhar, por conseguinte, a dicotomia evidenciada na pré-história das vanguardas 

parece-nos surpreendente no que se relaciona ao atual contexto museológico. 

 Apesar de tal paradoxo, mas sobretudo a partir dele, entendemos que o olhar 

muséico esteve embutido nas origens da própria vanguarda (exceto na condição de dividir a 

mesma imagem da cultura burguesa que os vanguardistas rejeitavam). O próprio fato de 

muitos vanguardistas terem sido inseridos no museu, a exemplo de Duchamp, parece 

confirmar que no mundo moderno nada escapa a sua lógica. Não fosse dessa maneira, a 

                                                 
9
 Nessa ideia está embutido o pensamento moderno. Trata-se, pois, da concepção de uma linearidade histórica capaz 

de definir a evolução da cultura. “Repintar um Poussin com bases na natureza” (Cézanne) ”é compreender que, na 

época da estética, não se pode pintar sem passar pelo museu.” In: BRAS, Gerard. Hegel e a Arte. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1990: 14. 

10
 Op. cit.p. 40. 

11
 FREIRE, Cristina. Além dos Mapas: os monumentos no imaginário urbano contemporâneo. São Paulo: SESC, 1997, p. 94. 

12
 SEVCENKO, Nicolau. Entre o paraíso e o inferno. In: Arte Pública, São Paulo. SESC, 1996,p. 139. 
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fonte do pós-modernismo não existiria – a tradição da ruptura, apontada por De Duve13. E, 

nesse contexto, a lógica do museu também foi implacável com os pós-modernistas – que 

radicalizaram os princípios vanguardistas. 

 Mas, acima de tudo, a partir desse paradoxo, levando em conta o fato de o museu 

ter deixado de ser o estandarte de uma reduzida elite cultural para se tornar o pólo de uma 

cultura de massa, supomos que, ainda hoje, existam fortes vestígios da verve vanguardista 

na lógica museal. 

 A partir dos anos 50, deflagrado o pragmatismo empresarial sobre o museu, tornando-o, 

assim, revitalizado, anunciava-se a morte das vanguardas. Desde então, muitos consideraram a 

soma de todos esses fatos a maior vitória do museu sobre as vanguardas. Vencedores e 

vencidos, entretanto, sempre terminam por sofrer algum tipo de efeito após suas disputas. E 

nesse sentido, segundo entendemos, reafirmou-se a recíproca visitação de museu e 

modernidade, na medida em que a pretensa vitória dos museus sobre as vanguardas parece ter 

resultado naquilo que desde sua pré-história romântica foi seu objetivo: derrubar o muro existente 

entre arte e vida. Foram transformados em pólo cultural de massa e, como tal, em local de 

performances e mises-en-scène espetaculares; não é a isso, afinal, que assistimos no contexto 

expositivo dos museus de hoje, ou seja, uma recíproca visitação de arte e vida? 

 Além do exposto, acrescente-se a esse aparente paradoxo que pretendemos 

estabelecer, relacionando o destino das vanguardas às mais recentes transformações dos 

museus, outro relevante dado referente ao experimentalismo dos anos 70 (apontado por Huyssen 

como pós-vanguardismo pós-moderno e, portanto, o momento de enfraquecimento do discurso 

vanguardista). Trata-se de uma quase imperceptível fronteira entre o museu e os projetos de 

exposições. Na verdade, essa nebulosa fronteira vem ganhando espaço nos museus desde os 

anos 80, como foi o “Museu da Obsessão”, de Harald Szeemann14, entre outros. Esse é um 

legado que parece caracterizar a dinâmica do cenário expositivo dos museus atualmente. Não é 

sem razão que, cada vez mais, o “negócio” das exposições temporárias e temáticas vem sendo 

explorado pelos museus de hoje. Todavia, o dado importante para a nossa conjetura diz respeito à 

maneira como, mediante essa negociação, os curadores, deslocados de suas funções originais – 

cuidar das coleções –, adquirem outro estatuto na esfera expositiva e não só museal. Mas, 

empreendendo, de forma recíproca, novas funções, como interpretação, mises-en-scène e a 

mediação pública, e, assim, substituindo a idéia mumificada e inerte das coleções pela 

                                                 
13

 DE DUVE, Thierry. Reinterpretar a modernidade. In: Arte & Ensaios. Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em 

Artes Visuais / Escola de Belas Artes, UFRJ, n 5, 1998, pp. 115-116. 

14
 Sobre esse exemplo de exposição como projeto artístico, ver SZEEMANN, Harald. Écrire les expositions. Bruxelas: La 

Lettre Volée, 1996,pp. 40-62. 



O museu como cultura de massa: anestesia ou escape coletivo?
 
 

 
9 

 

mobilidade, eles parecem marcar uma provável transformação na dialética até aqui assinalada 

entre museu e modernidade. 

 Essa nova hipótese busca entender de maneira mais apurada o processo que 

vêm sofrendo os museus mais recentemente e complementar, sem dúvida, o fato de eles 

se terem deslocado para a posição de autoridade na indústria cultural, estreitando cada 

vez mais os laços entre arte e capital, e entre arte e política. Esse, apesar de polêmico, é 

o ponto. A partir dele se revela outra dicotomia: de um lado, as novas políticas culturais 

aproveitam-se dos museus para propagar a imagem de uma cidade e a de seus 

patrocinadores (ou vice-versa), tornando-se, assim, uma questão de grande interesse 

público; de outro lado, essa nova política museal castra “o tradicionalismo que 

salvaguardava a natureza exclusiva e elitizada do museu”, como sugere Huyssen 15. Em 

outras palavras, em substituição a esse tradicionalismo, as estratégias exercidas sobre 

as coleções dos museus não se podem opor aos argumentos políticos persuasivos. 

Assim, a autonomia e a objetividade científica pertencentes à lógica museal tradicional 

cedem espaço para a exibição de fatos do passado ou do presente, antes reprimidos 

pelo citado tradicionalismo museal, por meio da cultura capitalista do espetáculo. Por 

conseguinte, o antigo sentido de qualidade que o tradicionalismo dos museus 

salvaguardava entra em colapso, uma vez que a documentação do cotidiano, bem como 

de uma cultura regional e seus artefatos, tornou-se mais do que nunca integrante do 

projeto muséico ora espetacular. 

 Se tais políticas culturais propõem estratégias museais que parecem já não mais 

distinguir cotidiano e tradição, isso significa dizer que o pensamento externado por muitos a 

respeito da vitória dos museus sobre as vanguardas, desde os anos 50, hoje, vê-se ruir, pois que, 

ao contrário do que percebemos atualmente nesse processo de transformação dos museus, é a 

concretização de um dos principais objetivos das vanguardas: desmoronar os muros dos museus 

e vencer a ruptura entre arte e vida. Então, apesar do dito fenômeno da musealização, nada teria 

mudado, de fato, desde a pré-história das vanguardas, nem mesmo a partir dos anos 70, quando 

o discurso das vanguardas pareceu enfraquecido? 

 Assim, a partir desse ponto, retomamos a conjetura sobre o fato de o crescente desejo 

pelo negócio das exposições temporárias espetaculares parecer anunciar o fim dessa dialética 

modernidade/museu, paradoxalmente, recém-comprovada. 

Uma das maiores características do citado desejo não só em relação ao contexto museal, 

como também às galerias e centros culturais de hoje, e que acreditamos ser capaz de estabelecer 

                                                 
15

 HUYSSEN, Andréas. Op. cit.: 42. 
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nexos esclarecedores, indicadores de uma linha lógica direcionada à tais mudanças, parece-nos 

resumir-se no fato de o incansável desejo de museus e exposições imprimir um ritmo mais veloz à 

esfera expositiva como um todo. O que pretendemos dizer e verificar é que esse atual fenômeno 

da musealização vem impondo à expografia em geral a lógica da moda, da publicidade, enfim, da 

estetização cotidiana. E, nesse sentido, o desejo público e a sedução caminham de mãos dadas e 

a passos cada vez mais largos e rápidos, assim como aqueles da referida lógica. No entanto, essa 

aceleração, por sua vez, também revela suas dicotomias. 

Apesar de a velocidade das novas políticas expositivas, análoga ao desejo público por 

museus e exposições, promover de forma mais rápida a produção de um artista, essa mesma 

velocidade pode prejudicar sua carreira ou fazê-la cair no esquecimento.16 

 Da mesma forma, se, por um lado, a velocidade com que essas novas ações 

institucionais promovem grandes exposições internacionais torna viável a propagação de vários 

circuitos artísticos menos favorecidos (em geral por pertencerem a culturas menos desenvolvidas 

em termos mundiais), por outro lado, essa mesma aceleração pode concorrer para a atrofia desse 

mesmo circuito em suas próprias fronteiras. Tal paradoxo é surpreendente no caso do Brasil. Se 

nossa denominada geração oitenta esteve representada na Bienal de Veneza (Daniel Senise, 

1989) e nossa fotografia contemporânea também lá esteve anos depois (Aperto de 1993, 

Rosângela Reno) ou se o neoconcretismo de Hélio e o neobarroco de Tunga foram propagados 

ao mundo na Documenta de 97, como agora Ernesto Neto, também em Veneza (2001), 

paradoxalmente, esse mesmo movimento de aceleração empregado em exposições 

espetaculares, como a grande mostra de Monet (MNBA/RJ,1997), Esplendores da Espanha 

(MNBA/RJ, 2000), A Porta do Inferno (Pinacoteca/SP, 2001), acaba por minguar a já tão irregular 

ação das instituições brasileiras em favor do circuito nacional, como nos indica Sonia Salzstein17. 

Basta pensarmos que, enquanto a massa do público nacional enfileira-se nas portas dos museus 

que apresentam exposições como as citadas, até hoje o Brasil não possui um museu que se 

encarregue de narrar a trajetória de sua própria modernidade. Algumas iniciativas evidentemente 

vêm sendo tomadas, como foi, a princípio, o Projeto H O, em favor da obra de Hélio Oiticica, no 

Rio de Janeiro, e, recentemente, o projeto gaúcho para reunir e exibir o acervo de Iberê Camargo 

em seu próprio ateliê em Porto Alegre. Mas será que projetos como o Panorama do MAM de São 

                                                 
16

 Lembramos aqui uma expressão recentemente mencionada por Waltércio Caldas referindo-se exatamente a esse 

assunto e que bem caracteriza esse processo: a doença do muito, a síndrome da velocidade do progresso. In: A 

formação do artista. Rio de Janeiro, Museu do Telefone, Palestra, 2000. 

17
 Sobre a dinâmica de circulação das obras brasileiras e a situação do circuito nacional em termos da dimensão pública 

da arte no Brasil, ver SALZSTEIN, Sonia. Uma dinâmica da arte brasileira: modernidade, instituições, instância pública. 

São Paulo: Novos Estudos: 169-189. 
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Paulo ou das curadorias temáticas e didáticas, como as que o MAM do Rio de Janeiro tem 

realizado, até, itinerando pelo território nacional, hão de dar conta dessa situação? Retornemos, 

porém, à questão que originou essa calorosa digressão – a aceleração no ver e exibir. 

 Outro curioso sintoma consequente dessa aceleração evidencia-se pelo excesso de 

estetização que as novas políticas institucionais vêm imprimindo às exposições. Visando sofisticar 

a mise-en-scène expositiva, tornando-a mais sedutora para o público visitante, tem-se recorrido a 

uma quantidade de recursos informativos muito semelhantes aos da propaganda. Não só cores, 

texturas e ambientações semelhantes a cenários de vitrinas ou de fundos fotográficos 

publicitários, como banners nas fachadas, catálogos e uma infinidade de produtos ou brindes 

promocionais (folders, cartazes, camisetas, etc.), são comumente utilizados. Além desses, 

walkmans, monitores e roteiros impressos são introduzidos no contexto das exposições, como 

meio de agilizar e facilitar a experiência dos espectadores, mas, no entanto, impondo-lhes ritmo e 

disciplina. Se esses acessórios não forem usados, helàs! Eis que o espectador depara-se com um 

outro paradoxo: o invisível e o ininteligível como resultado da experiência estética. Sem tais 

acessórios, por vezes, o público pode encontrar-se impossibilitado de acompanhar o ritmo 

determinado pelas freqüentes superlotações das exposições espetaculares e sensacionalistas, 

como por exemplo, a Sensation – em que uma situação semelhante nos foi apresentada, 

paradoxalmente, no provinciano Museu do Brooklyn, em Nova York, ou, ainda, recentemente, no 

CCBB do Rio de Janeiro, por ocasião da mostra do Surrealismo. 

 Numerosos são os exemplos que não só confirmam a gradativa aceleração imposta à 

esfera expositiva, graças ao crescente desejo de ver e exibir que vem caracterizando nossa 

atualidade, como também evidenciam a conjetura antes lançada sobre os sinais de mudança que 

tal velocidade parece denotar no contraponto museu/modernidade, acima de tudo por suas 

implicações paradoxais. Até o presente momento, contudo, não chegamos a uma das principais 

indagações, que, segundo entendemos, é o ponto de fuga para o qual convergem essa e as 

demais conjeturas aqui lançadas, qual seja: o que explica esse desejo que acelera o ver e o exibir, 

que transforma e multiplica os museus e as exposições, que lhes imprime a lógica urbana, que 

substitui o olhar do flâneur pelo pragmático do ser urbano contemporâneo, que, resumidamente, 

suscita novas ações institucionais e alimenta a indústria cultural do espetáculo, parecendo apontar 

mudanças significativas para o contexto desse trabalho? 

 Em Foster, Jeudy, Baudrillard e, sobretudo, em Debord encontramos dados importantes 

para explicar essa série de elementos que se insere na cultura do espetáculo18; entretanto, 

                                                 
18

 Sobre a questão da espetaculização social, ver DEBORD, G. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 1997. No que se refere às implicações da cultura do espetáculo na arte, ver FOSTER, H. Contra o 

pluralismo. In: Recodificação, arte, espetáculo, política cultural. São Paulo: Casa Editorial Paulista, 1996. A respeito da 

simulação nos museus, ver BAUDRILLARD, J. Simulations. In: The precession of simulacra. New York: Semiotex, 1983. 
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novamente evocamos as análises de Huyssen19, tendo em vista tratar-se de um texto mais 

específico sobre a questão em jogo: as implicações do museu como cultura de massa. 

 Conforme afirmamos no início deste capítulo, a indústria cultural tem desenvolvido 

fórmulas expositivas diversas, sendo, porém, as preferidas do público aquelas que se propõem a 

executar mises-en-scéne espetaculares. Segundo Huyssen20, parecem existir três modelos 

explicativos para tal procedimento, “embora parcialmente coincidentes e rivais”, como afirma o 

autor. O primeiro seria o modelo de orientação hermenêutica ou neoconservadora – a “cultura 

como compensação”; depois, o proveniente da teoria pós-estruturalista – a “musealização” ou 

simulação; e, por fim, o menos desenvolvido deles, que se origina da orientação sociológica e da 

Teoria Crítica – o novo estágio do capitalismo, intitulado Kulturgesellschaft. À exceção da filosofia, 

o que nos interessa nesses modelos é, sobretudo, entendê-los, visando encontrar respostas 

satisfatórias para algumas questões essenciais, como: qual o porquê do crescente desejo de 

museu e exposições? Ou, ainda, como estabelecer parâmetros para situar essa rotulada 

musealização como uma característica fundamental de nossa cultura atual? 

 Segundo a tese da compensação (cujos representantes são Hermann Lübbe e Odo 

Marquard), desde os anos 80, a musealização já não se limitava à instituição, mas se havia 

infiltrado em diversas áreas da vida cotidiana.  Seu diagnóstico pressupõe um historicismo 

expansivo em nossa cultura – donde a inédita obsessão pelo passado, decorrente da aceleração 

das inovações surgidas no mundo contemporâneo que, em razão proporcionalmente inversa, 

reduz o que se considera presente. A teoria da compensação, sustentando a hipótese de que tal 

processo aumenta e reduz concomitantemente a quantidade de presente (tempo, agora) na 

sociedade (uma lógica vinculada ao consumo capitalista e seus objetos), enfraquecendo, assim, o 

domínio sobre ele (presente) e, de maneira recíproca, diminuindo a subsistência de estabilidade e 

identidade dos sujeitos contemporâneos, encontra no museu o veículo para compensar essas 

perdas. Para tanto, atribui-lhe o papel de oferecer ao sujeito formas tradicionais de identidade, 

simulando que as tradições não foram perdidas pela modernização. Seu papel, pois, é aliviar a 

mudança de temporalidade, propondo não a negação, mas a aceitação da mesma, ou seja, 

embora nossa fascinação pelo novo seja um fato, pressupõe-se uma obsolescência do novo no 

momento em que ele surge. Mas em que medida isso é relevante para nossa pesquisa? Ou, 

                                                                                                                                                                  
Sobre a idéia de patrimônio e suas implicações museais, ver JEUDY, H. Questões sociais dos novos patrimônios. In: 

Memórias do social. Op.cit. 

19
 HUYSSEN, Andréas. Op. cit. 

20
 Id. ibid.: 45. 
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ainda, como localizar tal proposição nas concepções expositivas atuais? Acreditamos ser simples 

e objetiva a resposta para isso: no transitório ou provisório. 

 Talvez fosse importante olharmos mais atentamente a questão do provisório quanto 

a seu aspecto produtivo (e, por que não, simbólico?). Observe-se que, se nossos meios de 

percepção estética estão comprometidos com a modernidade, deveríamos considerar o 

provisório um sintoma de nosso tempo, assim como um espelho que reflete a aceleração de 

nosso meio cultural. Mas, se o modernismo invade nosso contexto, em lugar de haver-se 

tornado obsoleto, por que o museu pós-moderno seria diferente do museu moderno? Se  

nos museus de hoje há espaço para a experiência moderna da sensação, como situar tal 

experiência atualmente? Tratar-se-ia de memória ou transcendência? Ou será que a mesma 

poderia ser encaixada no rançoso discurso da banalidade cotidiana que caracterizou os 

anos 60? Se a experiência dos museus pós-modernos tornou-se mais espacial do que 

temporal, como explicar as grandes temáticas sobre o tempo e a temporalidade, tão 

pertinentes ao modernismo quanto às estratégias expositivas de hoje, tendo em vista o 

processo entrópico do presente? Não estaria, nesta última indagação, embutida a explicação 

para o fato de as exposições de hoje parecerem semear estratégias museográficas que 

garantam a possibilidade de nos lançarmos a novas direções e a novos espaços? 

 Não obstante a tese da compensação parecer-nos pertinente e elucidativa sobre nossa 

atualidade, já que nos propõe voltar em direção aos artefatos do passado para garantir uma 

estabilidade frente à fragmentação que a contemporaneidade imprime ao sujeito, ela também 

parece decretar, da forma mais incisiva, a distância entre o museu e o mundo. Nesse sentido, 

afigura-se insustentável para a realidade atual. Poderíamos dizer que, segundo esse raciocínio, a 

tese da compensação teria na cultura um oásis, porém, sob a forma de miragem, ou seja, ilusão, 

uma vez que essa cultura trataria de afirmar e não questionar o “caos externo” aos museus. 

Resumidamente, apesar de incluir o provisório, ela parece dissonante com a natureza espetacular 

das exposições de hoje. 

 “Diametralmente oposta”, afirma Huyssen21, “encontramos a teoria da simulação”. Essa 

seria a da musealização antes apresentada. Enquanto a tese anterior (chamada por Huyssen de 

conservadora) esquadrinhava uma perspectiva bastante conservadora para os museus, a tese da 

simulação (baseada na visão de Henri-Pierre Jeudy e Jean Baudrillard) considera o museu um 

meio tão simulador quanto a televisão. Diante disso, podemos considerar essa tese muito mais 

próxima do contexto museal de hoje do que aquela que a antecedeu, pois que o museu atual se 

tornou também um meio de comunicação de massa, tanto quanto o é a televisão. 

                                                 
21

 Id. ibid.: 50. 
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 Se Jeudy refere-se ao contexto museal como teatros da memória coletiva, em que cada 

espectador constrói seu próprio museu, Baudrillard remete-os à Disneylândia como a fórmula para 

camuflar a agonia do real em razão de seu constante estado de simulação. Tanto para um quanto 

para outro, a musealização, sendo uma simulação do real, é precisamente diferente da 

preservação e, por isso, incompatível enquanto meio de compensação das perdas sociais, como 

propunha a tese anterior. Entretanto, se, por um lado, a tese da simulação condena a 

possibilidade de o museu compensar os estragos da modernização, por outro, assim como a tese 

da compensação, ela reconhece a importância do provisório22, principalmente no que se refere às  

mises-en-scène espetaculares em substituição à finalidade museal da acumulação. Contudo, nem 

Jeudy, nem Baudrillard se propuseram a questioná-las real e profundamente. 

 Apesar de a tese da simulação, segundo a visão dos dois autores, estar vinculada a um 

discurso apocalíptico – característico dos anos 70, sobretudo na França – e, em razão disso, 

encontrar na musealização um sintoma premonitório dessa argumentação catastrófica, podemos 

verificar que nela há muito do contexto atual. Como exemplo, temos o retorno à cena ou, melhor, 

essa necessidade que caracteriza as montagens atuais de compor encenações da memória 

coletiva por meio dessa espécie de cenografia em que os objetos expostos adquirem ares de 

imutabilidade. Aos olhos de Jeudy, essas teatralizações atribuem às exposições um caráter além 

do didático. Na visão de Baudrillard, por sua vez, apontam para uma íntima relação entre as 

concepções expositivas de massa e os veículos da indústria de comunicação, especialmente a 

televisão. Porém, como o próprio boom dos museus parece invalidar aquela argumentação 

apocalíptica, numa certa medida a referida tese da simulação parece-nos frágil. Talvez na teoria 

da Kulturgesellschaft residisse explicação mais convincente e mais clara sobre o crescente desejo 

de museus e exposições. 

 A tese da Kulturgesellschaft (jornal berlinense Ästhetik und Kommunikation) vê no 

crescimento das atividades culturais mais um agente da modernização, como uma representação 

de mais um novo estágio social de consumo. Em lugar de divorciarem-se da modernização, os 

museus, segundo a referida tese, privilegiaram os agentes culturais em suas funções. Note-se a 

semelhança com o contexto atual, bem como a franca oposição àquela tese anterior baseada na 

simulação, pretendendo reduzir a teoria social a uma teoria da mídia. O curioso dessa teoria – que 

nos parece tão atual – é seu direcionamento rumo à questão da indústria cultural, sugerindo que a 

televisão ou a grande mídia não consegue realizar concretamente os desejos que provoca. E o 

desejo da imagem no mundo contemporâneo (convenhamos) é de tal ordem, que parece 

pretender algo além do que demonstra. Sob esse enfoque, o museu torna-se uma espécie de 

                                                 
22

 Partindo do princípio de que o patrimônio é uma espécie de museu social e precisa de teatralizações, Jeudy explica a 

necessidade de encenações da memória coletiva nas exposições. Ver JEUDY, H. Op. cit.:16-20. 
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molde ou fôrma capaz de representar imagens que a televisão não consegue. Se essa teoria 

opõe-se à anterior, pelo menos mantém o vínculo entre a televisão e o museu, ainda que sem a 

falsa pretensão de estabelecer entre ambos uma relação redutora (de igualdade). 

 No que se refere à imagem, porém, a diferença real entre o museu e a televisão seria a 

materialidade de seus objetos museais ou, melhor, a realidade do exibido em oposição ao irreal e 

ao fugaz da tela da tevê? A resposta para essa questão não pode ser clara e precisa, porque 

julgamos que, tanto no museu quanto na televisão, não cabem objetos anteriores à 

representação. Cada um desses espaços, a sua maneira, tenta uma aproximação com o “real” em 

suas apresentações e narrações, que, no final, contudo, não se concretiza. Note-se que, aqui, 

parecem estar embutidas questões extremamente pertinentes a nossos questionamentos iniciais, 

ou seja, sobre o binômio real (material)/mental (imaginário), em torno do qual as exposições de 

hoje parecem oscilar. 

 No museu, por exemplo, os objetos parecem ter por finalidade esquecer o real. Como 

numa operação ready-made, seus objetos são retirados de seu contexto e função inicial para 

evidenciar uma alteridade e dialogar com outras épocas. A fruição ou leitura dos mesmos 

pressupõe, antes de tudo, um ato de memória, de cuja transcendência histórica e temporal 

emerge sua materialidade. 

 Um fato que confirma essa conjetura sobre o afastamento do real nas exposições, 

principalmente dos museus, e que se liga à tendência das mises-en-scène espetaculares, 

recentemente inseridas na técnica museográfica, refere-se à crescente procura da experiência 

(atualmente, também uma tendência) do “fora de série”, da raridade, do original, oferecida 

sobretudo por meio de objetos excepcionais, exóticos, antigos e até mesmo sensacionalistas. Ou 

seja, deparamo-nos com uma outra dicotomia que pode ratificar esta hipótese: quanto mais 

distinto for da realidade, mais público esse objeto será capaz de reunir nos museus e quanto mais 

próximo da atualidade, menos interesse ele provocará. Em resumo, quanto a sua habilidade de 

proporcionar experiências capazes de nos remeter para além do real, a técnica museal assim se 

afigura: isolar o objeto (do real) visando à experiência do “reencantamento”. 

 Esse procedimento remete-nos à lógica dos ready-mades e também a uma forma de 

fetichismo – a autenticidade. Contudo, nesse caso, não se trata de um fetichismo análogo ao 

anunciado por Marx – o fetiche da mercadoria, cujo encantamento é seu valor de troca, mas, 

transcendendo a esse significado, trata-se, aqui, do fetiche do objeto museal por seu valor de 

memória que, por sua vez, é capaz de proporcionar experiências no sentido do autêntico. 

 Nessa relação entre mídia televisiva e meio expositivo enquanto formas de afastamento 

do real, propomos um questionamento imprescindível para esclarecimento de tal conjetura: em 

que medida o meio museal é mais real do que o televisivo para a recepção e transmissão de seus 
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objetos? Na televisão, mesmo se tratando de uma transmissão ao vivo, a mensagem é sempre 

uma imagem na tela. Logo, para essa mídia, o real, assim como o passado, é bloqueado. No 

museu, a materialidade e o sentido de memória de seu objeto contêm uma realidade que nem a 

transmissão ao vivo da televisão pode assegurar. E, mesmo quando o objeto exibido no museu é 

também vídeo, ou seja, televisivo, a relação material e temporal se mantém, pois, no museu, 

essas mídias não são menos nem mais do que objetos. 

 Se essa materialidade do objeto do museu parece ser sua garantia contra a 

simulação, isso não significa que ela possa escapar dessa órbita. As mises-en-scene, que, 

por sua vez, são simulações utilizadas freqüentemente nos museus e exposições para 

reavivar seu efeito de memória parecem comprovar isso. Apesar de essa materialidade do 

objeto do museu, reivindicando, como já afirmamos, sentidos não sincronizados e passados, 

opor-se a toda forma de imaterialidade e virtualidade (simulações) dirigida pela mídia 

televisiva e pelas redes de computação, na medida em que essa materialidade do objeto 

museal se vale de teatralizações, ao contrário de reduzir o paradoxo da simulação, ela 

parece intensificá-lo. De acordo com a indicação de Huyssen, podemos dizer, então, que o 

olhar do museu expande o sentido da “cultura da amnésia”, reduzida no real, e programa a 

obsolescência dos fluxos de informações sincronizadas futuras. 

 Tais suposições nos remetem a uma hipótese conclusiva. Se o olhar do museu é ao 

mesmo tempo cultura de compensação, meio de simulação e um espaço de representação, como 

nos atrevemos a considerá-lo, já que transita ora na realidade material, ora na memória e, ainda, 

se cada vez mais sua popularidade cresce, acreditamos não ser um equívoco atribuir à 

musealização uma espécie de descrença coletiva na modernização. Isso porque, à medida que o 

referido fenômeno se inscreve em tão diversos modelos, segundo entendemos, ele denota um 

desejo recíproco, respectivo e cada vez maior tanto do público quanto das ações institucionais de 

ver e exibir histórias além das suas propriamente. Mas em que medida não só o museu como as 

exposições em geral serão capazes de continuar abrindo-se a tantas representações e, ainda, de 

que maneira será possível lidar com essa questão? Assim, acreditamos que perspectivas teóricas 

sobre essa cultura das exposições, enquanto meio capaz de numerosas narrativas, bem como de 

múltiplos sentidos, não são apenas atuais, mas, sobretudo, prementes. 

 Reconhecendo que o museu se tornou um espaço distinto daquele da modernidade 

clássica, mudança para a qual, além da produção artística, as práticas das curadorias e a 

resposta dos espectadores nos parecem ter sido as peças fundamentais, observamos que, junto a 

essa transformação os museus e as exposições vêm refinando estratégias de representação sem, 

no entanto, deixar de oferecer seu espaço como lugar de contestação e negociação. E, 

considerando essa possibilidade de contestar e negociar, quem sabe seu futuro não tenda a 

concretizar os mais elevados ideais modernos? 


