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Apresentação

Futuros possíveis discute temáticas emergentes no campo da preservação do patrimô-
nio artístico e cultural, reunindo especialistas de renome internacional da área de 
conservação de arte digital e digitalização de acervos. A crescente produção artística 
realizada com meios digitais e eletrônicos demanda a elaboração de procedimentos 
específicos para a preservação da memória de bens culturais que, além de efêmeros, 
implicam novas tipologias e formas de processamento, diferentes dos modelos de 
catalogação das coleções museológicas existentes.

Fruto de um simpósio realizado na FAU-USP em parceria com o Ars Electronica 
(Linz, Áustria), este livro visa contribuir com o debate, combinando discussões sobre 
metodologias de preservação de obras digitais com análises de novos formatos de 
curadoria de informação.

Também mereceram destaque questões relacionadas aos processos de digita-
lização das informações sobre acervos, problema que vem se tornando cotidiano 
nos museus e que carece de uma discussão aprofundada e crítica no 
Brasil. é necessário ainda assinalar que Futuros possíveis enfrenta tais questões pela 



necessidade de discutir os aspectos políticos e ideológicos das novas tecnologias de 
armazenamento.

As reflexões presentes neste volume foram abordadas a partir de quatro módulos 
temáticos durante o simpósio: 

• Novas memórias – arquivos do futuro
• Entre o passado e o futuro – a construção do presente
• O contracolecionador on-line – arquivos e museus pessoais
• Curadoria de informação e estética do banco de dados 
O primeiro módulo foi dedicado a novas abordagens em museologia, arquivísti-

ca e biblioteconomia, que estão lidando com a elaboração de procedimentos para a 
preservação e coleta de produtos da cultura digital propriamente dita, como obras de 
arte on-line, que dependem da preservação de seus contextos tecnológicos para sua 
compreensão – algo raramente possível. Discutimos, portanto, os desafios da museo-
logia e da história da arte na era da obsolescência programada.

O segundo eixo temático procurou apresentar e analisar as experiências de digi-
talização de diferentes tipos de coleções (impressas, pictóricas tridimensionais etc.), 
discutindo questões conceituais e jurídicas relacionadas à publicação dessas infor-
mações, junto com problemas referentes à restauração de obras de arte eletrônicas e 
digitais e à elaboração de instrumentos e programas de catalogação das informações.

já o terceiro módulo refletiu sobre iniciativas pessoais, informais e não institu-
cionais, por um lado, tais como Netzspannung, wikipedia etc., e também corpora-
tivas, por outro, como o Google, que vem criando uma contracultura do arquivamen-
to e da musealização, para além do mundo acadêmico e fora da tradição institucional 
das práticas e políticas de memorização, colocando em discussão seus impactos po-
líticos e culturais.

Finalmente, o quarto módulo apresentou processos de visualização de dados e 
novas metodologias de organização e publicação de informações, que sugerem não 
só novas práticas estéticas e culturais, mas também conceituações específicas e 
abordagens transdisciplinares entre as ciências de programação, da informação, o 
design e a museologia.



A diversidade de questões e perfis reunidos neste livro enriquece substancialmente 
a nascente bibliografia sobre os temas propostos no Brasil e no mundo. Sua realização 
seria impossível sem o apoio da Fapesp, da Capes, do Centro de Preservação Cultural 
da USP, da FAU-USP e da Embaixada da Áustria no Brasil. A publicação é resultado do 
apoio da Fapesp e do Itaú Cultural e da parceria entre a Editora Peirópolis e a Edusp. 

As organizadoras agradecem às instituições e agências de pesquisa por 
seu apoio, ao IntermeiosFAU e sua equipe pela documentação em vídeo e sua dis-
ponibilização on-line e aos autores e participantes do simpósio. Agradecem tam-
bém a atenção e o envolvimento de Renata Farhat Borges e Lilian Scutti, da Editora 
Peirópolis, aos professores josé Lira, diretor do CPC-USP na época da realização 
do simpósio, e Ana Lucia Duarte Lanna, chefe do Departamento de história da 
Arquitetura e Estética do Projeto, ambos da FAU-USP, e ao Superintendente do Itaú 
Cultural, Eduardo Saron.
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