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a Layse, Zé Maria e Luis,
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uma experiência limite

Antes de qualquer coisa, você precisa saber: isso é uma experiência-limite.

Normalmente um trabalho fi nal em arquitetura e urbanismo é vinculado ao 
ideal do desenvolvimento de um projeto que represente a síntese de todos os 
aprendizados do aluno durante a sua trajetória na universidade. se eu ainda 
acreditasse nisso, poderia dizer que o resultado deste trabalho faz parte de 
um apanhado o qual me propus a vivenciar nesses seis anos, os quais me 
permiti atravessar as margens dos (por vezes doutrinantes) pilares do ensi-
no tradicional da arquitetura.

Porém, na verdade, este trabalho é uma afi rmação de uma arquitetura 
de quases, e nestes últimos instantes como estudante, na adjacência da 
profi ssionalidade, me vi em face a infi nitos «  quases  », de quase-dúvidas, 
de quase-certezas, de quase-idas e quase-vindas, mas principalmente de 
quase-experiências, principalmente aquelas que contestam seus próprios 
limites.

Desde sua primeira intenção, até o momento fi nal de concepção, este projeto 
nunca conseguiu inserir-se numa tipologia existente já estruturada do rep-
ertório de arquitetura ou urbanismo. muito menos é um objeto de arte, pois 
para esta pretensão de artista, eu nunca consegui ter confi ança sufi ciente, 
mas por fi m, isso já não incomoda.

Este projeto é experiência em sua pluralidade de possibilidades: espacial, 
sensível, material, emocional, política e cultural. Algumas amarras con-
struídas ao longo de uma formação precisam ser soltas para lê-lo de forma 
absoluta (eu mesma tive que me desvencilhar de várias no caminho). 

Não haverá aqui um projeto tradicional, e não por ser resultado de uma es-
colha pela rebeldia, mas sim pela convicção de que existem outros camin-
hos, outros limites.
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Costumo dizer que não sou nem pretendo  ser artista, mas quis estar sempre 
o mais próximo que podia da arte.

Já como estudante de arquitetura, em alguma visita ao Inhotim, percebi que 
meu interesse por arte e por arquitetura poderia fazer sentido juntos e que eu 
poderia trabalhar com uma roupagem histórica, como a de ser a professora 
de história da arte que eu sempre imaginei que fosse acabar sendo, mas que 
eu poderia também participar, construir e estar presente no momento con-
temporâneo da arte, projetando arquitetura. 

Já durante o  ano de experiência no intercâmbio, vivenciei espaços, cidades, 
culturas e experiências artistísticas que sempre sonhei em conhecer e out-
ras que, para mim não existiam.

Essas experiências (entre muitas outras) participaram e ainda participam da 
construção dessa inquietude pessoal com relação aos caminhos possíveis 
na produção dos espaços de arte.

Quis, com este trabalho, propor uma rede de espaços de arte contemporânea. 
É importante notar as dificuldades que podem existir ao perceber a arte con-
temporânea como processo, ao mesmo tempo em que proponho, aqui, inser-
ir num espaço arquitetônico construído, que possui certas caracteristicas de 
imobilidade elementares.

Torna-se ainda mais sintomática a existência dessa proposta, uma vez que 
a sociedade se encontra  numa realidade em que os locais de arte, que já não 
são dotados de um acesso democrático em nosso país, e ainda vêm sendo 
cada vez mais ameaçados.

Minha intenção, é fazer com que essa proposta não se torne mais um claus-
tro ou um reduto, os quais normalmente associamos os locais de arte, mas  
sim lugar de passagem, adição, integração e democratização da experiência 
artística.

justificativa
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A arte contemporânea se manifesta em condições cada vez mais impre-
visíveis, que diluem, cada vez mais, os limites entre o espaço de produção e 
o espaço de exposição. 

Para além dos modos de produção artística consagrados, interessam-me 
as questões discutidas e apresentadas pela arte contemporânea, principal-
mente as advindas após o contexto dos anos 1960, procurando saber como 
se inserem nos espaços expositivos tradicionais, questionando-os como 
produção ultrapassada advinda do pensamento modernista e, consequen-
temente, se existe uma forma de elaboração de um espaço adequado para a 
arte contemporânea.

questão de partida
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Com este projeto, pretende-se propor uma rede de objetos espaciais desig-
nados como estações de arte, que inclua o processo de produção e as ex-
periências artísticas como parte de sua proposta de ação expositiva, trazen-
do, assim, a arquitetura em alinhamento com as práticas e pensamentos 
artísticos e  contemporâneos.

_Conceber um espaço de exposições e produção de arte contemporânea que 
permita permeabilidade entre processo, arte, artista e espectador;

_Potencializar a prática artística contemporânea na cidade, a partir da 
criação de um espaço que, como catalisador, permita a experimentação, 
cruzando práticas, olhares e questionamentos;

_Gerar a possibilidades de expressão, apropriação, produção e exposição que 
confrontem o atual sistema ainda excludente de acesso à arte;

_Criar uma interação da estação com o entorno imediato da inserção, com 
suas outras unidades e com o contexto artístico preexistente (moradores, 
instituições, fundações e galerias), permitindo, assim, a inserção e a dissem-
inação da arte no cotidiano.

objetivo geral

específicos
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A metodologia adotada na elaboração deste projeto se divide em 6 partes, 
sendo elas:

da arte  
Para se compreender o papel do espaço de arte, necessita-se de uma análise 
profunda sobre o caminho histórico percorrido pela arte. Nesse momento, 
foi realizada uma análise histórica a partir das primeiras experiências do 
pós-guerra até a atividade contemporânea dos modos de produção de arte.

do espaço  
Nesta etapa, analisa-se o papel do espaço construído para a arte em relação 
às experimentações realizadas pela produção artística. Aqui, o ator principal 
é o espaço, no qual a arte se insere, abordando como ele pode se apresentar 
na contemporaneidade.

interludio  
Diante de uma realidade com expectativas não tão otimistas para o circu-
ito da arte no país, este capítulo apresenta um relance de contextualização 
deste trabalho para a situação atual, reafirmando sua importância e carac-
terizando-se também como ato politico.

provas 
Buscou-se, com a pesquisa de um referencial, descrever experiências já 
ocorridas no circuito da arte mundial que pudessem garantir a viabilidade e 
a exequibilidade do projeto a ser proposto.

do contexto e arremesso 
Nesse momento, inicia-se o ensaio de execução do projeto, tendo por base 
todo o conhecimento adquirido nas etapas anteriores. Apresenta-se o 
diagnóstico realizado para o desenvolvimento de uma rede de estações de 
arte, assim como é delimitada uma  opção de implantação, adicionada da 
elaboração das características projetuais, espaciais e construtivas do objeto 
proposto.

metodologia



da arte
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caminhos
Não se propõe aqui, nem seria possível ou pertinente, uma defi nição do con-
ceito  de arte, ou arte contemporânea.

Um histórico da evolução das manifestações artísticas a ser demonstrado 
neste capítulo facilita o entendimento de quais foram os caminhos expos-
itivos pelos quais a arte já percorreu e quais os questionamentos que per-
manecem na projeção desses espaços até os dias atuais.

« Não se trata mais de erguer um espaço metafó-
rico num cantinho bem protegido do mundo, e sim 
de realizar a obra no espaço real mesmo e de em-
prestar a esse espaço, pela aparição da obra - ob-
jeto especial - uma signifi cação e transcendência. »

Teoria do não-objeto,Ferreira Gullar, 1960, p.86
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Compreende-se que, historicamente, até os dias atuais, « as políticas soci-
oeconômicas interferem nos limites institucionais da arte  »1, e foi graças 
a uma reconfiguração do mercado artístico, no período do pós-guerra, que 
as reações pós-modernas puderam ter espaço e ser implantadas por todo o 
mundo, em meio à lógica do consumo cultural.

Durante esse processo, algumas experiências expositivas deram seus 
primeiros passos ao abordar discursos ou temas como mediadores entre 
arte e um contexto cultural, social ou político, como foi o caso da I Docu-
menta de Kassel, tendo como idealizador Arnold Bode, em parceria com o 
historiador de arte Werner Haftmann, essa exposição apresentou-se como 
um evento de arte contemporânea que saía dos moldes modernos por ter 
sido criada  como discurso cultural, com o objetivo de reabilitação da cultura 
alemã e de releitura da arte moderna.

A Documenta tornava-se, então, um marco no calendário expositivo mun-
dial a partir de 1955, afirmando ainda outro conceito praticado e presente 
na contemporaneidade: o de que o papel da curadoria pode, para além dos 
moldes já conhecidos de pesquisa, conservação e articulação de obras, ser 
uma ponte mediadora entre a arte e o discurso cultural do período.

No ano de 1956, numa Londres onde artistas inauguravam algumas mani-
festações do que viria a ser chamado Pop Art, a experiência da exposição co-
laborativa “This is Tomorrow” realizada na  White Chapel Gallery tornou-se 
emblemática para sua época, uma vez que introduziu as obras no espaço 
expositivo de maneira efêmera e « segundo critérios que manipulassem a 
percepção do espectador »2 .

A experiência da exposição This is Tomorrow traz questionamentos, abord-
agens e modos de exposição transgressores para sua época, mas facilmente 
conseguimos relacionar com os questionamentos e obras da contempora-
neidade, como observa-se  a seguir:

as experiências 
pós-guerra

(1) Del Castillo, 2012, p.99

(2) Del Castillo, 2012, p.149
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« Influenciados pelo rápido progresso tecnológico do pós-
-guerra, seus organizadores desenvolveram princípios e 
concepções de espaço e montagem conforme os modelos 
que a industria de comunicação, a ciência e a tecnologia 

faziam surgir.

Nesse contexto, o interesse de seus idealizadores era 
direcionar aqueles modelos de tecnologia em favor do 
consumo cultural de massa. Isso conduzia a um partido 
de montagem oposto aos princípios de especialidades 
artísticas definidas, pois sua proposta era verificar em 
que medida o trabalho interdisciplinar poderia oferecer 
novas contribuições para novas expressões artísticas.»  

Del Castillo, 2012 p.149

O retrato de certos acontecimentos, no circuito da arte, no período do 
pós-guerra, nos traz o  início do levantamento de questões que tomariam 
grandes proporções nas décadas seguintes e consequentemente, ainda no 
contexto contemporâneo.

Exposições, como a Documenta, que já nascem a partir da defesa de  um dis-
curso, proporcionam possibilidades de expressão que estão fora do campo 
outrora tradicional do puro esteticismo artístico. Por sua vez, a experiência 
da exposição This is Tomorrow questiona os padrões expositivos quando 
começa a considerar e fomentar a participação do espectador, assim como a  
refletir sobre suas implicações nas concepções dos espaços de montagem.

Esses são exemplos precursores de um novo contexto que viria a se afirmar 
no campo da arte. São as primeiras rupturas com o pensamento moderno, 
que iniciam as mudanças nos cenários artísticos e que só puderam ser pro-
porcionadas sob a nova lógica de consumo cultural do pós-guerra.
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1. Patio & Pavilion, de Alison y Peter Smithson, 
“This is Tomorrow”, Whitechapel Art Gallery,  Londres, 1956.
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2. “This is Tomorrow”, Whitechapel Art Gallery,  Londres, 1956.
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A partir dos anos 1960, uma realidade de transformações nos modos de ex-
por arte se fez mais aparente. Num novo contexto social, onde eram permiti-
dos maiores questionamentos, experimentações e rupturas com as formas 
de relações entre arte e exposição, podemos dizer que, utilizando a analogia 
feita por Del Castillo, este é o período em que a arte vira lugar, e a exposição 
vira meio. 

O papel que o movimento minimalista representa nesse período é de grande 
relevância, uma vez que a obra desse período começa a ultrapassar os lim-
ites físicos tradicionais e exige a presença, inserindo o espectador como ator 
que assume vivência, e não mais apenas a contemplação do objeto de arte.

Não seria pertinente chegar a discorrer mais profundamente sobre todos 
os aspectos de experimentação e apropriação do espaço que o movimento 
minimalista trouxe. Muitas experiências que contribuíram para o question-
amento do espaço expositivo partiram de suas abordagens e discussões.

Pode-se retirar como parte pertinente a este trabalho o fato de que, a obra 
minimalista definitivamente introduz a relação entre obra e espaço, assim 
como convoca e integra o espectador na espacialidade da obra. O Minimal-
ismo « torna-se interdependente do contexto em que se insere »3, tratando 
o espaço expositivo não mais como um local ideal de exibição, mas como 
um mediador, sendo agora a relação entre obra e espectador, ator que faz o 
espaço acontecer. 

A partir dos anos 1970, o experimentalismo abre caminhos para a real efeti-
vação de novas estruturas artísticas. Expressões como as Instalações, Land 
Art, Earth-Art, in situ, site-specifics, happenings, Body Art, videoarte entre 
outros, foram resultados artísticos da nova relação entre obra e espaço, utili-
zando-se da já citada premissa do « espaço como lugar, [que] negava não só 
a idéia dos limites arquitetônicos do espaço expositivo, como os do próprio 
objeto artístico, apontando para questões contemporâneas »4.

A arte conceitual (ou a arte como processo) aparece, então, como uma das 
produções mais importantes para o entendimento contemporâneo do es-
paço de exposição. As obras partem do objetivo de evocar uma revisão sobre 
papéis do público, objeto, artista e principalmente das instituições de arte 
com relação ao modo de exposição de arte.

o experimentalismo

(3) Del Castillo, 2012, p.157

(4) Del Castillo, 2012, p.171
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Descrever a produção conceitual não é tarefa que caberia a este trabalho, 
pois cada obra cria cenários particulares que não podem ser equiparados a 
qualquer outro tipo de expressão das artes visuais. Sua complexidade vem  
da questão em que cada artista e cada obra são singulares quanto às escol-
has de expressão visuais das quais se utilizam, assim como se relacionam 
com elas.

A questão que se refere ao espaço físico ocupado pelas obras conceituais é 
a de como a obra de arte se apresenta, ou seja, « não mais como objeto, mas 
assumidamente como processo, essa produção indica um novo paradigma 
museográfico para a esfera da visualidade »5.

Aplicar a lógica museal à produção de arte « como processo » é quase para-
doxal, uma vez que essa categoria de arte se caracteriza, também em quase 
todos seus casos, pela rejeição ao comportamento contemplativo suscitado 
pelo modo tradicional de exibição imposto ao público. A arte como conceito 
deseja a libertação da obra para com o objeto e a valorização exacerbada dos 
significados e das intenções artísticas. 

O legado comportamental e o modo de exposição moderno advindo da lógi-
ca do « cubo branco» já não são mais compatíveis com as propostas conceit-
uais. O espaço, uma vez catalogado como « neutro e ideal » para expor obras 
de arte, torna-se um espaço inoperante para a veiculação das experiências 
conceituais justamente por essas experiências terem como ponto de ques-
tionamento a própria lógica dos espaços institucionais da arte, buscando, 
assim, novos meios para a sua veiculação e exibição.

Porém, apesar da busca pela produção e veiculação da arte em novos meios, 
existe ainda é presente a necessidade de uma legitimação institucional da 
arte.

Muitas vezes, após a contestação e a transgressão em seu espaço de  pro-
dução, é necessário que a obra volte ao espaço institucionalizado em forma 
de exposição, para que seja legitimada como obra de arte, atribuindo-lhe sua 
« função artística ». Deve-se perceber que essa lógica persiste na produção 
artística contemporânea, pois as relações de poder no circuito da arte ainda 
estão estruturadas na sociedade de forma a construir essa valorização do 
espaço institucional.

(5) Del Castillo, 2012 p. 213
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As expressões artísticas que se deram nas décadas de 60 e 70 fomentaram 
uma discussão de aparente oposição à forma, ou seja, a arte se exteriorizava 
tanto em inspiração, processo, quanto em exposição, principalmente deslo-
cando seu interesse não mais para o resultado, mas para o processo; dessa 
forma, reiteram os questionamentos sobre as relações tradicionais entre os 
espaços de exibição e a produção de arte.

« A partir dos anos 1960, pelo menos num primeiro mo-
mento, ao questionar o sistema de arte institucionaliza-
do, rejeitou a lógica museal tradicional, apontando por 
fim novas direções às concepções expositivas evocan-
do antes a ideia e não o objeto, e convocando mais a 
participação do que a contemplação do espectador.» 

Del Castillo, 2012, p.220

A exposição, “Quando as atitudes se tornam forma” com curadoria de Harald 
Szeemann, exposta no Berne Kunsthalle em 1969 foi uma experiência que 
recebeu uma gama de artistas experimentais da época, tais como Joseph 
Beuys, Robert Morris, Richard Serra, Eva Hesse e Bruce Nauman e desen-
volveu em seu discurso conceitual, a ênfase na arte como processo, questio-
nando o caráter comercial e de objeto das obras de arte;

O desaparecimento das obras como objetos concretos e 
estáveis dará lugar, neste evento, a idéias, conceitos, pro-
cessos, informações e situações, cujo caráter provisório, 
imaterial e inacabado funcionou como uma espécie de afir-
mação para as novas experiências artísticas do momento. 

Artmotiv,2015

Por fim, concluo que as experiências e principalmente os questionamentos 
referentes ao espaço expositivo e à obra formalista que houve nas décadas 
de 60 e 70 propuseram uma ruptura na estrutura outrora tradicional, ba-
seada na transmissão e recepção da obra de arte, elevando essa relação para 
a ordem do processo.
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3. “When Attitudes Become Form”, Kunsthalle Bern, 1969.
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Após os anos de experimentalismo, a relação entre arte e público estreita-se  
de forma, até então, inédita na historia da arte. Assumo principalmente a 
alteração nos processos de transmissão e recepção da arte como um dos 
fatores mais expressivos e com maiores reflexos na produção do espaço de 
arte.

A experiência artística passa por mudanças em sua estrutura. Percebo e tra-
to, aqui, que a arte contemporânea se apropria do conceito de emancipação  
de Rancière: 

« A emancipação, por sua vez, começa quando se ques-
tiona a oposição entre olhar e agir, quando se com-
preende que as evidências que assim estruturam as 
relações do dizer, do ver e do fazer pertencem à es-
trutura da dominação e da sujeição. Começa quan-
do se compreende que olhar também é uma ação  » 

Rancière, 2012, p. 17

Essa apropriação acontece de forma natural, pois o anúncio da quebra das 
estruturas e relações tradicionais na arte já havia sido previsto a partir das 
experiências das décadas anteriores. 

Quando Rancière fala sobre a performance, toca num ponto de transitorie-
dade de saberes presentes no teatro e cada vez mais também presentes nas 
produções de arte contemporânea, onde se pode afirmar que a performance:

«… não é transmissão do saber ou sopro do artista ao 
espectador. É essa terceira coisa de que nenhum de-
les é proprietário, cujo sentido nenhum deles possui, 
que se mantém entre eles, afastando qualquer trans-
missão fiel, qualquer identidade entre causa e efeito.  » 

Rancière, 2012, p. 19

A noção de propriedade é colocada em cheque. Pode-se fazer uma com-
paração com o contexto de produção da arte contemporânea, o qual se de-
senvolve num processo em que a transmissão dessas informações não pert-
ence ao artista ou ao espectador, torna-se parte dessa rede de transmissões 
que permeia a produção e, com ela, evolui.

emancipação



29

A partir da década de 1980, essa emancipação é percebida em todo o mun-
do. Como exemplo neste trabalho, escolhe-se citar trabalhos  do recorte de 
produção brasileiro dessa década para contextualizar as novas formas de 
expressão relativas à emancipação da arte contemporânea.

Como vai você, Geração 80? foi uma experiência-exposição realiza-
da na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro, no 
ano de 1984, que apresentou trabalhos de diversos artistas, majoritar-
iamente do núcleo Rio - São Paulo; foi importante por sua postura de 
aferir novas tendências artísticas que estavam sendo discutidas no 
período, apresentando uma produção artística menos preocupada com 
os aspectos da durabilidade, preservação e materialidade da obra. 

« As grandes dimensões dos trabalhos, quase sempre li-
vres dos chassis, e a ênfase no gesto pictórico são marcas 
dessa produção, o que leva alguns estudiosos a falar em 
um novo informalismo experimentado por toda a geração.» 

Enciclopédia Itau Cultural, 20176

O reconhecimento dos artistas participantes desta exposição afirmaram o 
cenário contemporâneo brasileiro da época, apontando a marca diferencial 
da nova geração.

Um dos artistas que expuseram na mostra foi Ricardo Basbaum, que iniciou 
suas pesquisas, experimentos e intervenções nesse período.

Basbaum trouxe, além de seu discurso político sobre o “Artista-Etc”, (também 
fruto legitimo de questionamentos contemporâneos que refletiam  as 
funções que o artista poderia exercer) novas experimentações de como as 
obras de arte podem existir e coexistir em diferentes formas, funções e lo-
cais.

“N.B.L” foi um experimento artístico, uma base conceitual na qual Bas-
baum desenvolve seu trabalho nas ultimas décadas. Basicamente, «  No-
vas Bases para a Personalidade  » propõem diversas formas de o espec-
tador consumir  o trabalho não de forma contemplativa, mas relacional. 

(6) Como Vai Você, Geração 80?. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 

Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível em: <http://enciclopedia.

itaucultural.org.br/evento83465/como-vai-voce-geracao-80-1984-rio-de-janeiro-rj>. 

Acesso em: 31 de Out. 2017.
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« Como se um chip de arte fosse injetado na memória do espectador », diz 
Basbaum em A Gazeta, de 31 de janeiro de 19937. Basbaum realiza um padrão  
de trabalho que, pode-se afirmar, só poderia existir no contexto contemporâ-
neo que pertencia e afirma uma liberdade inerente aos papéis de espectador, 
obra e artista.

Pode-se afirmar que, no contexto contemporâneo, o objeto artístico se define 
como resultado do relacionamento entre espaço, obra e espectador, ou seja, 
a atitude do espectador supera a simples passagem da experiência contem-
plativa à experiência participativa evoluindo para a sensação8. 

«  Se, desde o Minimalismo, a obra oscila entre o efei-
to de independência espacial e de conjunto, frag-
mentando a autonomia do objeto artístico, o concei-
to do cubo branco foi abalado,(…) concluímos que o 
espaço expositivo adquire um conceito oposto aos 
princípios do cubo branco, à medida que as propostas 
artísticas estreitam a relação entre cena e visualidade.» 

Del Castillo, 2012, p.325

É interessante também apresentar a concepção de Obrist, o qual ao descrever 
um de seus trabalhos como curador, define o que seria a live art contem-
porânea, ou seja, uma arte autoevidente que « se afasta da ideia da arte como 
produção de objetos materiais »9 para aproximár-se de uma arte que impõe 
sensações e sentidos que talvez não sejam apenas sentidos, mas absorvidos 
pelo espectador, com efeitos duradouros.

Voltamos à Gullar, que afirma essa condição de independência material a 
qual a arte começava a tomar, principalmente a partir das experiências neo-
concretas:

«  E finalmente, chegou-se ao momento atual que o ar-
tista ja não se preocupara em fazer pintura ou escultura, 
para através delas reencontrar a experiência primeira no 
mundo: tenta precipitar diretamente essa experiência.  » 

Ferreira Gullar, 1960, p.93

(7)  Em <http://bienal.org.br/post.php?i=551>. Acesso em: 10 de Outubro de 2017

(8)  Del Castillo, 2012 p. 311

(9)  Obrist, 2014, p.175
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4. A Baleia, de Frida Baranek, 
Parque Lage, 1984.
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desmonte
Esta pesquisa não estaria completa, nem coerente com minhas percepções  
se não incluísse as performatividades contemporâneas que incitaram as 
minhas inquietações quanto aos caminhos da produção em arte.

Para além de uma apresentação histórica como foi apresentada, sinto a 
necessidade de trazer para essa pesquisa, as realizações mais recentes no 
campo da arte, as quais desmontam paradigmas e estruturas para além de 
uma simples estrutura de apresentação do objeto de arte, mas sim, desmon-
tam os alicerces históricos nos quais a arte se apoia, percebendo em si, a 
possibilidade de reconstrução de uma linguagem que sempre esteve em 
patamares privilegiados, e que nem sempre se ateve aos conceitos de de-
mocracia e representatividade.

A detenção da arte como ato político na contemporaneidade, toma como 
objetivo transformar as regras de dominação que ainda são reproduzidas 
e no intuito de elaborar uma nova história da arte baseada nas contra-par-
tidas das minorias sempre marginalizadas nos espaços da arte, sejam pela 
não-representação ou não-existência, sendo essa problemática frequente 
das obras de artistas de minorias negras, queers, e latino-americanas que 
sao excluídas de representação; ou através da representação por vias de 
sistemas patriarcais e machistas, como é o caso da representatividade das 
mulheres nos espaços de arte.

Insiro aqui um trecho no qual a artista Jota Mombaça, em seu conceito de  
redistribuição de violência, afirma a « situação colonial » que ainda repercute 
em grande parte da produção artística contemporânea:

« A situação colonial não permite conciliação, por-
que é sempre já assimétrica; ela se funda na violên-
cia do colonizador contra as gentes colonizadas, e 
se sustenta no estabelecimento e manutenção de 
uma hierarquia fundamental perante a qual a colo-
nizada pode apenas existir aquém do colonizador.» 

Jota Mombaça, 2016, p.15 
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Aqui detenho-me, pois sei que não seria racional nem possível negar a im-
portância exercida pelos artistas precedentes que abriram as oportunidades 
para as diversas novas tipologias expressivas no campo da arte, porém deve-
se ter em consciência que o aspecto da representatividade, e, principalmente 
da detenção do poder de disseminação, valorização e institucionalização da 
arte sempre se tomou em locais de privilégios com objetivos próprios muitas 
vezes afastados de conceitos democráticos.

A partir da adoção do discurso que nega a hegemonia dominante da evolução 
da historia da arte  tradicional como único desenvolvimento legítimo, novos 
meios de expressão são permitidos e alcançados. A arte permite-se atingir, 
agora, um patamar de discurso para além de sua própria intenção em ser 
arte, mas também, em intenção de existir como arte para e por quem não 
possuiu historicamente, socialmente e culturalmente essa oportunidade.

«  Se queer coloniza perturbando, é porque adere ao 
processo histórico no qual as bases do projeto corpo-
-político da colonialidade, que predica a universalida-
de do sujeito eurobranco heteronormal (seu saber, sua 
política, sua performance e sua ontologia), colapsa. » 

Jota Mombaça, 2017

Uma vez em contato com o trabalho de artistas contemporâneos brasileiros 
como Jota Mombaça, Michelle Mattiuzzi e Dalton Paula, percebe-se que a 
condição emancipatória da arte, caracterizada no tópico passado, não pas-
sou na verdade de uma emancipação dos mesmos agentes que sempre deti-
veram da posse dos processos evolutivos e representativos em arte.

Atualmente, atores que sempre foram omitidos participam e se afirmam 
nesse processo, ativando suas vozes de forma a causar uma verdadeira mu-
dança no circuito de arte, apontando as perspectivas do discurso no qual a 
arte se apoia historicamente, e rompendo com suas estruturas, principal-
mente as fundadas nos preceitos coloniais.





5. Coffee Black, de Dalton Paula, 2012.



do espaço
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comunicação
Para substanciar o tema de discussão deste capítulo, utilizo uma conceit-
uação de espaço expositivo que o caracteriza como forma de expressão e 
comunicação.

Em sua tese, Soumaya Gharsallah cita a defi nição de Edward Hall10, onde 
afi rma que « milhares de experiências nos provam que o espaço é um meio 
de comunicação » e, com ela, estrutura o desenvolvimento de seu argumento 
por meio do qual defi ne o espaço reservado às atividades expositivas como 
resultado de diversos processos conceituais que permitem se tornarem a 
sua organização e semiotização, lugar de comunicação11 .

«Como um trabalho de midiatização, a exposição usa 
vários tipos de mídia e usa o espaço para produzir signi-
fi cado. Ao moldar o espaço, permite uma melhor com-
preensão do conteúdo da exposição. Ele implementa 
“objetos” díspares que constituem os elementos, as uni-
dades básicas de sua linguagem e que permitem acesso 
ao conhecimento. É um discurso e carrega signifi cado.»

Gharsallah, 2008, p. 19

O espaço expositivo contemporâneo se apoia em conceitos fl uidos, heter-
ogêneos, que permeiam os espaços físicos, os espaços do pensamento, do 
discurso, da intenção e do sensível. Neste capítulo, serão discutidos como a 
multiplicidade, fl exibilidade e fl uidez da arte contemporânea refl etem-se em 
aspectos de vivência e de percepção do espaço.

(10) «Le langage silencieux» E. Hall ; 1984: 179

(11)  Gharsallah, 2008
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os limites do espaço
Quais seriam (se é que existem) os conceitos e as diretrizes dos projetos 
arquitetônicos voltados à exposição e à produção de arte contemporânea? 
A existência de uma conceituação ainda é necessária? Se sim, como pode  
relacionar-se e projetar-se para se adaptar a uma realidade produtiva tão sin-
gular como a contemporânea?

As experiências artísticas iniciadas nos anos 60-70 refletiram práticas con-
temporâneas que trouxeram o questionamento ao espaço expositivo, de-
smistificando sua neutralidade e desconstruindo-o.

É característica dos espaços expositivos contemporâneos a sua ligação com 
as estratégias transitórias e efêmeras da condição espacial. Entende-se arte 
como experimento, logo os suportes para que essas experiências se desen-
volvam no espaço devem ser flexíveis, assim como a sua exposição.

« Se, transformadas em uma espécie de laboratório para um 
vocabulário artístico enriquecido desde os anos 1960-70, 
as exposições se tornaram um meio capaz de multiplicar 
as possibilidades expressivas do artista e ampliar seu cam-
po de atuação a todas as formas de veiculação publica(…) 
as exposições adquiriram a lógica de projeto artístico, pri-
vilegiando mais a experiência do que a evidência estética. » 

Del Castillo, 2012, p. 315

Segundo Bawin12 , uma nova « autoridade » do artista no que se refere à ex-
posição de seu trabalho resultou rapidamente numa intervenção dentro dos 
espaços museológicos, ou seja, proporcionaram a existência de intervenções 
criadas especialmente para o espaço expositivo e em função dele, « Aceitan-
do ou desejando que o seu espaço físico constitua a moldura da obra contem-
porânea ou apresentando obras que recuperem a noção de museu»13. 

Reafirmando essa nova condição do espaço arquitetônico, cita-se um trecho 
desenvolvido pelo escritório de arquitetura espanhol sol 89 ao descrever o  
projeto de um espaço de exposição contemporâneo na cidade de Sevilla:

(12), (13) Julie Bawin, 2011
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«  Podemos reconhecer que grande parte da expres-
são da arte contemporânea entende o espaço arqui-
tetônico como matéria de trabalho. Assim, um es-
paço de exposição poderia permanecer em pontos 
de reticências, como se fosse um relato inacabado, 
aguardando que cada exposição venha completá-lo.  
O espaço do museu contemporâneo poderia então se as-
semelhar ao espaço teatral, mudando ao longo do tempo. » 

Sol 89, 2014

A arte contemporânea abre modos e possibilidades infinitas para o contexto 
expositivo. O espaço de exposição passa a ser o local onde a obra se constrói 
e não se cansa de fazê-lo e refazê-lo14. Isso nos leva a afirmar que o espaço 
expositivo contemporâneo se torna não apenas espaço em que cada obra se 
abriga, mas também torna-se lugar de instalação dela.

Não é apenas instalar a obra, mas também instalar uma certa experiência 
entre os atores: obra, artista, espectador, sociedade, cidade, etc. Outras ma-
neiras de ver o objeto  artístico  e de se relacionar com ele, implicam um 
espaço que passe a respeitar uma certa transitoriedade entre os processos e 
os meios expositivos.

Pode-se dizer que o espaço contemporâneo caracteriza-se, então, pela possi-
bilidade de criação dos conceitos de efemeridade, mobilidade e pluriautoria15. 
.

« Se, desde os salões, as exposições ja se caracterizavam 
por sua efemeridade, agora elas se tornaram o local em que 
a obra se constrói segundo os diferentes modos de exibi-
ção. E, na medida em que elas se transfomaram no meio de 
realização da obra, seu espaço assumiu o papel de « lugar ». 
As exposições contemporâneas, ora relacionadas à espeta-
cularização social, ora relacionadas à efemeridade das pro-
postas artísticas, transformaram-se numa forma de repre-
sentação(…), que poderíamos designa-las como teatrais.» 

Del Castillo, 2012, p.329

(14)   Del Castillo, 2012, p.309

(15)  Del Castillo, 2012, p.328
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Em uma clara oposição aos conceitos defendidos pela funcionalidade mod-
erna, a ideia de um local de exposição ideal desmorona, dando lugar a um 
laboratório de experimentações que confunde posições entre processo, obra 
e espectador.

«  Portanto, no lugar expositivo, contrariamente aos prin-
cípios do cubo branco, no espaço não mais se cala 
para a obra falar; agora, obra e espaço falam, em unís-
sono, assim como na caixa preta ou “ lugar teatral” ». 

Del Castillo, 2012, p.329

As produções contemporâneas procuram locais que participem tanto como 
processo quanto como abrigo, que sejam atores no jogo de relações e que 
criem não mais uma relação hermética, mas atmosférica com a obra que 
acolhe e com a qual interage; como na analogia feita por Del Castillo, as 
obras contemporâneas se apresentam muito mais próximas à experiência 
performática e de troca contínua do teatro do que com o esterilizado espaço 
do cubo branco.

«  Se o objeto é substituído pela efemeridade e a obra 
é feita no lugar expositivo, como efeito, o cubo bran-
co perde seu sentido e o espaço expositivo adquire 
flexibilidade semelhante à da caixa preta do teatro  » 

Del Castillo, 2012, p.326

As obras contemporâneas que se apropriam do espaço expositivo tornam-se, 
por vezes, análogas às obras cênicas, pois tomam o espaço como interfer-
ente direto no seu processo e, ao mesmo tempo, exibição.

 
Em sua dissertação de mestrado, ao explanar sobre as novas funções e lim-
ites do papel do museu, Sara Ferreira afirma que «  A arte contemporânea 
está, hoje em dia, intrinsecamente ligada ao ato de expor que por sua vez 
responde e é moldado pelo contexto sociocultural»16, evoluindo um pensam-
ento no qual assevera que:

(16)   Ferreira, 2012, p.35
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« Neste sentido, a arquitetura expositiva vai inevitavelmen-
te continuar a progredir e a apresentar novas soluções. 
Tem-se verificado pois, uma conquista de independência 
das exposições, que ganham vida fora de instituições mu-
seológicas, muitas vezes através da arquitetura efêmera. » 

Ferreira, 2012, p. 35

Desta forma, percebe-se que a relação de independência entre espaços ex-
positivos e o  institucionalizado circuito museológico e galerista tradicional 
é fruto da demanda dos próprios questionamentos e confrontos que a arte 
contemporânea assume com relação às iniciativas mercadológicas impos-
tas por essas instituições.

Logo, este espaço expositivo independente é também uma forma de re-
sistência, e a arquitetura efêmera e/ou pavilhonar surge como melhor rep-
resentação espacial e funcional para abrigar obras que alcançam esse dis-
curso. Do eterno ao efêmero, do fixo ao passageiro e do rígido à fluidez, a 
arquitetura, invólucro da arte contemporânea, é reflexo dessa necessidade 
de flexibilização.

A partir de um momento em que se diminui a importância de uma sequên-
cia predeterminada de regras e cartilhas a serem cumpridas no projeto 
de espaços expositivos, «…as concepções de montagens e espaços podem 
transformar o conteúdo exposto em conteúdos expressivos diversos»17, sen-
do então, possível afirmar que, na contemporaneidade, o papel da concepção 
dos espaços expositivos vai além de sua funcionalidade, trabalha e se aprox-
ima, cada vez mais, de uma poética e um discurso.

Ao fim deste tópico, pode-se afirmar que a projeção de um espaço de arte 
contemporânea demanda, em sua maioria, uma afirmação de parcialidade 
sobre um discurso por parte do indivíduo que se propõe projetá-lo, afirman-
do-se como nãoneutralidade e permitindo, assim, ser não um espaço, mas 
um lugar.

(17)   Del Castillo, 2012, p.155
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Sobre porosidades: pretende-se discutir neste tópico algumas experiências 
artísticas contemporâneas que mostram a condição da obra com o espaço  
como relacional.

O espaço contemporâneo para arte não se limita a locais previamente escol-
hidos como melhores opções para a exposição das obras, mas, se apropriam 
de quaisquer que sejam esses locais, até mesmo os confrontando, desde que 
as obras consigam transmitir suas poéticas.

A apresentação e a disposição espacial da obra contemporânea começam a 
ser discutidas ou elaboradas a partir dos locais onde ela é convidada a estar, 
apropriando-se e instalando-se de certas maneiras singulares em cada ex-
posição. Aqui, voltamos a mais uma afirmação do escritorio sol 89:

« Podemos reconhecer que muitas das expressões de arte 
contemporânea compreende o espaço arquitetônico como 
matéria de trabalho, como  Shibboleth de  Doris Salcedo 
quebrando o chão do Tate Modern em Londres em 2007(…). 
 
Acreditamos que o espaço de exposição contemporâneo 
não deveria ser projetado como um ambiente estático no 
tempo, mas como um espaço sem fim, em elipse, es-
perando para que cada exposição venha completá-lo.»18 

Sol 89, 2014

No caso da obra de Doris Salcedo na Tate Modern, percebe-se que a artista 
defende sua linguagem e estética numa condição espacial que se expressa 
diretamente no espaço arquitetônico da exposição. O espaço arquitetônico 
apresenta-se como suporte para a obra, em analogia à tela branca da pintu-
ra; pode-se dizer que o espaço de intervenção da artista ampliou-se de um 
objeto em especifico para todo o contexto expográfico e a própria arquitetura.

Pode-se citar também a intervenção proposta pelo coletivo mexicano Ter-
cerunquinto durante a mostra « Só é possível se formos 2 », sediada no Centro 
de Artes de Sines, em 2007. O título da exposição apresenta uma relação tan-
to de mutualismo quanto de confronto, pretendendo aprofundar as questões 
entre a exposição da obra de arte e o papel que a arquitetura tem sobre elas.

porosidades

(18)   Em <http://www.archdaily.com.br/br/766260/espaco-de-arte-contemporanea-

-no-antigo-convento-da-madre-de-dios-sol89>. Acesso em: 10 de Outubro de 2017
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A intervenção constituiu a quebra intencional das paredes de dry-
wall de uma das salas de exposição do centro, a elas adicionando ci-
mento e água, resultando na construção de um objeto equivalente 
à volumetria do projeto arquitetônico do próprio edifício do centro. 
Aqui, é importante a se notar é a forma como o espaço arquitetônico de ex-
posição foi desafiado de diferentes formas.

O espaço é desafiado tanto em sua forma física, a qual sofre interferência, 
quanto em sua forma simbólica e reflexiva. Ao destruir o material que fora 
construído e, com ele em estado físico e de contexto modificados, criar uma 
réplica de seu todo, este trabalho faz reflexões sobre o papel impositivo e de 
interferência que os invólucros arquitetônicos podem causar no processo, 
execução e exposição das obras de arte.

Além do caso específico da exposição no Centro de Artes de Sines, o mesmo 
coletivo Tercerunquinto já apresentava obras que trabalhavam as releituras 
e reapropriações da forma como a arquitetura influencia a vivência social,  
como em uma de suas obras, « Escultura Pública para la periferia de Monter-
rey », instalada na periferia da cidade de Monterrey, México:

«  …consiste na introdução, permanente, de uma pla-
taforma de cimento de 40 m2 num bairro periférico 
caracterizado pela sua pobreza, instabilidade e pre-
cariedade urbanística, criando um espaço de apro-
priação funcional por parte dos seus habitantes. 
Em Open Access, a criação de uma entrada alter-
nativa, gratuita, localizada nas traseiras de um mu-
seu, é indicadora da prática dos artistas: a inserção 
de pequenos desvios no espaço com o intuito de de-
sencadear novas vivências, percursos, reflexões.»19 

Marta Lança, 2007

Percebe-se que existe uma recorrência nas obras do coletivo contemporâ-
neo, a já comentada desmaterialização do objeto de arte da contemporanei-
dade, incluindo-o como parte do espaço e a presença do questionamento e 
enfrentamento de cunho político que a ação de suas obras reflete.

(19)    Em <http://baga-baga.blogspot.com.br/2007/11/s-possvel-se-formos-2.html>. 

Acesso em: 31 de Outubro de 2017
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Outras inúmeras intervenções e ações artísticas fazem parte da realidade 
contemporânea, envolvem o espaço arquitetônico e o expositivo, podendo  
modificá-lo, o integrá-lo ou até mesmo negar sua existência e necessidade, 
levando-o a um outro nível de percepção, integrando esse espaço à própria 
proposta da obra.

Chamo essas relações contemporâneas de porosidades entre arte e ar-
quitetura. A presença dessas relações porosas, fluidas e distintas levanta 
questionamentos e dúvidas sobre como poderia ser dada a concepção de um 
espaço de exposições contemporâneo « ideal » (se é que seria possível a sua 
existência) podendo-se questionar até mesmo a real  necessidade de desen-
volver um espaço com esse objetivo.

Essa dúvida finaliza esse capítulo, detendo-me na análise do comportamen-
to e na busca de quais seriam as diretrizes mais coerentes para o projeto de 
um espaço expositivo de arte contemporânea. Confesso que é um grande 
ponto de inflexão desse trabalho, uma vez que ainda não se chega a uma 
conclusão, mas alimenta discussões nas quais a própria necessidade de 
uma ação projetual é reconsiderada.

Neste momento, decido, então, seguir nessa tentativa, levando-a como de-
safio e experiência. A partir dos capítulos seguintes, serão desenvolvidos um 
referencial e um diagnostico que resultam no desenvolvimento de uma ação 
projetual de um espaço para arte, na qual todas as particularidades apre-
sentadas até o momento, se tornam presentes no processo de concepção e 
da construção do projeto.
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6. Shibboleth, de Doris Salcedo, 2007.



interlúdio
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das ameaças
A arte sempre participou, de forma relacional, da conduta social de sua época. 
Primeiramente, de forma quase refl etida,  a arte simplesmente representava 
o que já existia e se encarregava apenas de tratar de assuntos em zonas de 
conforto que se encaixassem nos moldes previamente estabelecidos.

No entanto, considerando a arte como expressão evolutiva, começou, a par-
tir do início do século XX, com os primeiros questionamentos feitos pelos 
modernos, a se tratar também de um meio de contestação e expressão além 
da pura estética, mas bem como de expressão de discurso, de fala, de comu-
nicação de ideias.

Muitos movimentos e grupos se apropriaram das expressões artísticas con-
temporâneas em sua época para instituir suas opiniões e decisões políticas, 
muitas vezes utilizando a censura como forma de restringir as produções 
aos seus interesses. A liberdade de expressão é intrínseca à arte, uma obra 
não livre em seu processo de produção não pode ser legítima, uma vez que 
está condicionada a certas restrições, o artista se molda e não consegue re-
fl etir as suas verdadeiras intenções.

Trago como um dos maiores exemplos desse tipo de intervenção política no 
meio artístico, a Exposição « Arte Degenerada », de 1937, organizada durante 
o Terceiro Reich na Alemanha, expôs as mais importantes obras do período 
moderno europeu, de forma que « explorasse o estranhamento provocado 
pela arte moderna para atingir o público »20. 

«…naquela exposição do Terceiro Reich, que, ven-
do no projeto moderno um inimigo politico, conce-
beu um espaço espetacular e escandaloso para de-
gradar publicamente a imagem da arte moderna.» 

Del Castillo, 2012, p.142

(20)    Del Castillo, 2012, p.140
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Ainda sobre a exposição, o autor Neil Levi descreve pontos da expografia que 
indicam as reais intencionalidades da mostra:

« as pinturas estão penduradas rigorosamente próxi-
mas umas das outras; as obras estão atribuídas e clas-
sificadas incorretamente; agrupamentos pretendem 
representar um único movimento artístico (dito Da-
daísmo), incluindo obras de movimentos sem nenhu-
ma conexão entre si (como Der Blaue Reiter); citações 
de artistas e críticos são apresentadas sem respei-
tar nem sua exatidão, nem seus contextos originais. » 

Neil Levi, 1998

Desta forma, pretende-se elucidar que atos de censura são diretamente li-
gados aos discursos de ódio semeados de forma irresponsável contra as 
expressões artísticas que contestam os diversos aspectos da sociedade, 
caracterizando-se, assim, como estratégia política para atingir as formas de 
expressão que apresentam questões de embate contra os seus interesses .

A exposição «  Arte Degenerada  », por meio de escolhas políticas, utiliza 
deliberadamente artifícios fajutos e de superficialidade de informação em 
relação as obras expostas, adiciona-se ainda a proposital falta de contextu-
alização dessas obras, tornando-as assim, mais facilmente rejeitadas pela 
massa populacional.

Mais do que atingir um ideal de produção, a censura selecionada a temas 
específicos abordados pelas expressões artísticas e obras de arte são ações 
políticas que têm como objetivo normatizar o fazer da arte, tomando « cer-
tas » opiniões e percepções de apreensão como modelo. Neste caso, a censu-
ra a  obras de arte torna-se inaceitável por facilmente se refletir como forma 
de opressão.

Trazendo essas questões para a realidade brasileira, percebe-se que, a partir 
do golpe político instalado no ano de 2016, o atual governo propõe reformas 
propostas que trazem um claro retrocesso aos direitos sociais e trabalhistas 
conquistados ainda recentemente pela sociedade do país, tem-se aproxima-
do de certas ideologias conservadoras, com o apoio de grupos que se auto in-
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titulam « liberais », para interferir e censurar atividades tanto sociais quanto 
(principalmente nos últimos acontecimentos) artísticas, atacando o direito à 
liberdade de expressão garantido pela Constituição.

Não apenas certas obras, mas também exposições inteiras de arte foram 
canceladas e tiveram seu conteúdo criminalizado sem que houvesse provas 
ou argumentos minimamente plausíveis para tais ações. 

A insistente ligação das obras com as exposições censuradas com as temáti-
cas de corpo e sexualidade não pode deixar de ser comentada. A busca pela 
censura, neste caso, vem ligada à grande desinformação de quem a exige, 
pois esses temas, praticamente inerentes à história da arte, começam a ser 
atacados, principalmente, por grupos sociais que estiveram historicamente 
distantes dos museus e dos espaços de exposições e ainda permanecem.

Essa realidade de ataque à produção artística não é  fruto de uma real indig-
nação pelo que é exposto, mas da desinformação e da descontextualização 
proposital destas obras nos meios de divulgação e disseminação, mostrando 
novamente que é uma estratégia de cunho politico e social, que pretende, por 
meio destas ações, deslegitimar a produção artística contemporânea que at-
aca seus interesses, ideologias e doutrinas.

Deve-se lembrar que não se nega que a existência de uma seleção in-
stitucional claramente não democrática ainda existia como forma de barrei-
ra na produção artística e já era (e permanece) assunto com grandes possi-
bilidades de discussões.

Neste momento, estudar e propor um espaço de arte afirma-se também 
como ação política.

A produção arquitetônica historicamente refletiu as diversas demandas, 
desejos e articulações da sociedade. Projetar arquitetura de espaços de arte, 
especialmente no contexto atual, torna-se ainda mais relevante, tendo em 
vista uma urgente demanda pela democratização desse acesso.
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Consequentemente, pode-se afirmar que contextualização a deste projeto 
de arquitetura com os acontecimentos anteriormente citados não pode  ser 
negligenciada.

Acredito que se insere no papel do arquiteto e urbanista a defesa à liberdade 
de expressão, à obra arte, aos artistas, aos espectadores, e à potencialização 
de seu alcance na sociedade.

O desenvolvimento deste projeto, na realidade atual, afirma-se como forma 
e proposta de resistência em defesa à livre expressão e apoio à importância 
que o espaço que abriga a arte ocupa na sociedade.



arte
além do sistema de arte
Necessita-se repensar urgentemente as condições de acesso à arte que são 
encontradas na atual sociedade brasileira. Devem-se expandir as atividades 
artísticas do eixo tradicional, burguês e elitista, no qual a arte já se encon-
tra há tantos séculos, muitas vezes trazendo uma sensação errônea de que 
sempre esteve nesse meio, desde suas primeiras expressões.

A institucionalização da arte em museus e galerias se confunde com a 
própria história das exposições, consequentemente, trazendo sempre a 
questão da necessidade do esforço do artista para se enquadrar e se adequar 
aos espaços expositivos; as vanguardas modernas foram um exemplo dessa 
categorização, e ,até a contemporaneidade, o artista ainda se encontra, mui-
tas vezes, em situações que o obrigam a selecionar ou adequar suas obras ao 
local de exposição.

A segunda barreira, por outro lado, existe ainda no aspecto da captação 
e presença da arte no cotidiano social. O ensino e a difusão da arte estão 
cada vez mais prejudicados, projetos de lei que eliminam o ensino das ar-
tes plásticas dos currículos fundamentais do ensino público estão sendo 
aprovados num país que já apresenta uma deficiência na disseminação e 
no acesso à arte.

A população que habita nas periferias ainda não se beneficia de espaços de 
produção e exposição de arte, pois a existência e manutenção a deles não 
são financeiramente lucrativas nem do interesse de nenhum investidor, seja 
o poder público, seja a iniciativa privada. O maior desafio é fazer com que a 
arte seja também presente em realidades das quais esteve historicamente 
distanciada propositalmente.

Como premissa, a elaboração do projeto da estação de arte afirma que o 
acesso à arte deve-se tornar mais democrático, proporcionando a oportuni-
dade da existência de espaços de estudo, produção, processo e exposição, 
tornando-se, assim, veículo para a potencialização do  desenvolvimento cul-
tural, social e artístico em áreas que historicamente foram negligenciadas 
nesses processos.





7. Is a Feeling, 2013, Cibelle Cavalli Bastos.
Parte da exposição “Queermuseu” em 2017.



das provas
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referências
Durante o trajeto do período de pesquisa, tive a oportunidade de entrar em 
contato com um apanhado de projetos expositivos, instalações e experiên-
cias que tangenciam a proposta que pretendo elaborar. As referências aqui 
citadas não apenas funcionam como fonte de inspiração e de acúmulo de 
repertório, mas também como uma garantia de executabilidade e factual-
idade da proposta do projeto, afi rmando-o como tema pertinente e de im-
portância abrangente.

O referencial foi dividido em três grupos, os quais permitiram fi ltrar as prin-
cipais contribuições de cada especifi cidade e, assim, potencializar a quali-
dade fi nal do projeto, sendo esses grupos:

-as referências programáticas e conceituais
-as referências escalares
-as referências estéticas
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do it
Do it, idealizada por Hans Obrist, Christian Boltanski e Bertrand Lavier, cri-
ava um modelo de exposição sempre em andamento, em evolução e com 
diferentes resultados e percepções em cada cidade em que se instalava, 
guardando marcas individuais de cada experiência.

«  Ao final de cada exposição do it, a instituição que a 
apresentava era obrigada a desmontar ou então des-
truir não apenas as obras de arte, mas também as 
instruções a partir das quais tinham sido criadas, 
o que também eliminava a possibilidade de que as 
obras se tornassem parte do acervo permanente  » 

Obrist, 2014, p.32

« … do it tentou desenvolver exposições que construíssem 
uma relação com o espaço, que mudava constantemen-
te de acordo com as diferentes condições locais e criava 
um sistema dinâmico e complexo com feedback contínuo. 
Ela modificava os lugares e os lugares a modificavam  » 

Obrist, 2014, p.33

Do it foi uma exposição que trouxe não só a questão da efemeridade em 
sua montagem ou permanência nas cidades, mas também da efemeridade 
das próprias obras que a integravam. A singularidade de cada montagem 
e a devida destruição de seus resquícios pressupõem a desmaterialização 
da arte como conceito defendido. Os resultados e as modificações em cada 
espectador que participou da exposição são mais importantes e mais sig-
nificativos do que a materialidade do objeto de arte.

programática e conceitual
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8. do it, 1994-.
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documenta 2002
A Documenta é, desde 1955, uma das mais importantes mostras de arte in-
ternacionais. Em sua edição de 2002, trouxe e executou um conceito de ex-
posição que se subdividia e ao mesmo tempo, se singularizava em cada local 
de inserção, não deixando de ter coesão em sua totalidade.

«  … foi criada uma série de cinco simpósios, chamados 
« plataformas », mundo afora. A mostra em si foi conce-
bida como a quinta dessas plataformas, em vez do evento 
principal, enfatizando que a arte contemporânea deveria 
ser compreendida por um  « principio não centralizado » » 

Obrist, 2014, p.158

O espectador, consciente de que existiam outras atividades acontecendo em 
outras localidades, nunca chegaria a uma visão totalmente abrangente da 
mostra, fazendo-se assim com que essa efemeridade criasse ligações entre 
os espaços expositivos e a cidade, estabelecendo zonas de contato e forma-
tos de exposição ainda não explorados e singulares em cada localidade em 
que exista.

Deve-se elucidar também a obra Bataille Monument, de Thomas Hirschhorn, 
a qual foi  um exemplo primordial de um projeto colaborativo e participati-
vo dessa edição.

Ele decidiu que este monumento deve estar situa-
do fora dos principais locais da Documenta(…) Es-
colheu como seu local o Friedrich-Wöhler Siedlung, 
um complexo misto de residências sociais turco-ale-
mãs em um subúrbio socioeconômico de Kassel.21 

Graham Coulter-Smith, 2006

programática e conceitual

(21)    The Social Realist as Entrepreneur: Thomas Hirschhorn. Em: <http://www.

installationart.net/Chapter3Interaction/interaction03.html>. Acesso em 10 de 

Junho de 2018.
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9. Bataille Monument, 2002.
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utopia station
Fruto de um projeto para a Bienal de Veneza, a primeira Utopia Station é exe-
cutada por Francesco Bonami em parceria com Hans Ulrich Obrist.

« uma estrutura conceitual, além de física, 
um lugar e um não lugar » 

Obrist, 2014, p.162

Englobando a contribuição de diversos profissionais (arquitetos, artistas, es-
critores, etc.), o espaço concebido detinha uma plataforma que se dividiria 
em pista de dança, palco e cais. Havia também mobiliários pensados para a 
interação entre seus visitantes, e trocas e mutações de disposições poderi-
am acontecer sem maiores problemas. Havia ainda algumas salas que con-
tinham instalações e projeções.

«  A estação em si estava cheio de objetos, semi-obje-
tos, pinturas, imagens e telas. Os visitantes também po-
diam tomar banho nela, dormir, sonhar acordados ou 
fazer piqueniques. Em outras palavras, a estação se tor-
nou lugar para parar, contemplar, ouvir e ver; para des-
cansar e se atualizar, conversar e estabelecer trocas. »  

Obrist, 2014, p.163

« Utopia Station » definida por Obrist, lançou mão de um « material estético 
em outro sistema que não considera a arte algo inerentemente separado do 
mundo em si» . Sua programação se multiplicou ao longo de sua instalação 
na bienal e passou a incluir performances, shows, palestras, leituras, séries 
de filmes e festas.

Utopia Station teve continuidade em outras cidades, após Veneza (Paris, 
Frankfurt, Porto Alegre, Berlim, etc.); nesses locais, não era mais necessária 
a instalação da réplica exata da  arquitetura produzida durante sua primeira 
experiência na bienal, mas a de um mesmo conceito de projeto a ser realiza-
do, cujas atividades,  funções e ações pudessem ser mantidas e replicadas.

programática e escalar
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10. Utopia Station Munich, 2004.
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pompidou mobile
A experiência proposta entre 2010 e 2011 pelo Centro Georges Pompidou de 
Arte e Cultura, pretendeu levar parte do seu acervo para as regiões que não 
costumam ter a presença da produção cultural em sua rotina.

L’objectif était le rayonnement de la cultu-
re dans l’Hexagone et la démocratisation de l’ac-
cès à l’art hors des grands circuits urbains classi-
ques et des chemins privilégiés de l’ intelligentsia. 

Le Figaro, 2013.22

22O Centre Pompidou Mobile foi além da simples exposição de obras de arte 
do acervo original, mas também foi uma tentativa de descentralização da 
produção cultural, como uma espécie de catalisador no que diz respeito ao 
acesso à arte em dinamismo com outros centros os quais normalmente não 
costumam receber esse tipo de investimento.

Sua estrutura itinerante, era composta de 650m2 divididos em três tendas 
em formatos de losangos independentes e que combinações permitiam a 
criação de diversas formas, caminhos e percursos. Sua concepção espacial 
final, trazia a oportunidade de diferentes combinações e flexibilidade de 
acordo com as especificidades dos locais de implantação. 

O projeto foi instalado em terrenos públicos, como praças, estacionamen-
tos, e chegou a percorrer seis cidades francesas além da capital, levando em 
média 15 peças de arte do acervo original do centro. 

programática e escalar

(22)    Em: <http://www.lefigaro.fr/culture/2013/05/17/03004-20130517ARTFIG00601-le-

-centre-pompidou-mobile-a-vecu.php>. Acesso em 10 de Junho de 2018.
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11. Centre Pompidou Mobile, 2010.



64

serpentine
A partir de 2006, o modus operandi da Serpentine Gallery tomaria novos 
rumos. Foi unida a vontade de Peyton-Jones de criar a série de pavilhões 
com os anseios de Hans Ulrich Obrist pela criação de maratonas de conver-
sas. Sendo assim, nasceu a « Maratona Serpentine », uma espécie de festival 
interdisciplinar, que acolheria mesas de discussão das mais diversas áreas 
do mundo da arte.

A entrada da execução de pavilhões anuais  acrescentava o fator da criação 
às discussões teóricas, criando, assim, uma rede que conseguia permear a 
experiência palpável e a teórica. Tornava-se, então, o pavilhão, além de uma 
simples peça de exposição do artista ou arquiteto, local de convivência, uso, 
atração  e pertencimento para quem o visita.

«  Começamos a pensar em conteúdos que pudessem 
desempenhar alguns dos mesmos papéis de um festival 
de musica ou teatro a céu aberto: algum lugar onde se 
pudesse passear, ver, ouvir ou vivenciar algo e então ir 
embora para comer alguma coisa, tomar um café ou tirar 
um cochilo no parque para depois voltar e usufruir mais » 

Obrist, 2014, p.180

programática e escalar
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12. Serpentine Gallery, Peter Zumthor, 2011.
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serralves
estética e escalar

Em 2017, o Museu de Arte Contemporânea de  Serralves, no Porto, Portugal, 
recebe em seu jardim o pavilhão do escritório Diogo Aguiar Studio projetado 
para acolher uma das obras da exposição “Incerteza Viva: uma exposição a 
partir da 32a Bienal de São Paulo”.

A forma cilíndrica afirma a importância e centralidade da obra no momento 
do desenho do espaço. Seu desenho nega uma entrada principal, possibil-
itando aos visitantes experienciar a obra de formas diversas.

«  A ausência de portas procura libertar a circulação dos 
visitantes na apropriação do pavilhão expositivo, como 
espaço em continuidade com o jardim em que o “dentro” 

ainda é “fora” e o “exterior” ainda é “arquitetura”.»23

O projeto apresenta sua materialidade em acordo com a proposta pavilhonar 
e de efemeridade que foi demandada. A escolha pela madeira, para além dos 
aspectos estéticos, também justifica a facilidade e rapidez de montagem, as-
sim como fácil reprodutibilidade, se necessária.

« O desenho focou na criação de dois espaços concêntri-
cos de funções distintas: o espaço intersticial e o espaço 
central. O pavilhão possui uma pele abstrata, uma fachada 
contínua ao longo de sua superfície curva, construída em 

quatro níveis de placas de madeira verticais.»24

O trabalho quanto a expressão do discurso do  espaço expositivo também 
e apurada nesse pavilhão, no qual assume uma posição e uma poética que 
dialoga com a obra que abriga:

«Contribuindo para o controle da luz natural no espaço in-
terior, a justaposição de dois planos-fachada, curvados e 
paralelos, que alternadamente abrem vãos de arco, guiam 
o visitante para andar pelo espaço imersivo da mediação 
- como uma antecâmara - sem revelar o núcleo central - 
como um espaço enclausurado -,o espaço de projeção (...)»

(23)    Em <https://www.archdaily.com.br/br/888590/pavilhao-no-jardim-do-museu-

-de-serralves-diogo-aguiar-studio>. Acesso em: 24 de Maio de 2018

(24)     Em <https://www.diogoaguiarstudio.com/serralves-pavilion>. Acesso em 24 

de Maio de 2018
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13. Pavilhão de Serralves , 2017.



do contexto
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micropolítica
A necessidade de elaboração de uma proposta projetual encontrou alento 
no conceito de micropolítica urbana, de Iazana Guizzo, o qual questiona a 
potência política que as práticas espaciais podem ter em uma cidade.

Baseada nas afi rmações das relações de poder de Focault e Deleuze como 
produtoras prioritárias do espaço, desmonta-se a agência se soberania e 
domínio que muitas vezes ainda permanece no imaginário do arquiteto, 
para afi rmar que, apesar de submeter-se à tarefa de projeção espacial, na 
verdade:

«  não há um espaço fi xo, a priori, como idealiza o 
arquiteto, mas um espaço folheado, um endere-
ço que irá surgir novo a cada composição das rela-
ções de força. O espaço existe a partir da relação; o 
que há, em última instância, são apenas relações.  »

Iazana Guizzo, Micropolíticas Urbanas, 2008

Este é um projeto de relações, que não afoita-se a propor uma prescrição de 
utilização do espaço de arte, mas que pretende estabelecer a sua inconstân-
cia como qualidade, trabalhando como processo.
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contexto
É na cidade de Fortaleza que a proposta projetual deste trabalho se confor-
ma, e é reflexo da vivência empírica da cidade, pelos exaustivos diagnósticos 
realizados durante a formação na faculdade de arquitetura, e, não menos 
importante, pela afetividade criada após quinze anos de morada, por isso 
a realização de projeto reflite a percepção que criei da cidade de Fortaleza 
e torna-se a única opção possível, como forma de retorno, mas é também 
agradecimento, carinho, constituindo-se principalmente, em elemento pos-
sibilitador de perspectivas positivas no cenário, certas vezes, desanimador 
no qual se apresenta.
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das estratégias
Por consequência das características da pesquisa até aqui realizada, deter-
mino uma estratégia de implantação do projeto de maneira a resultar na 
construção de uma rede e, desta forma, permitir diversas coexistências, 
possibilitando a diversidade de apropriações e utilizações do espaço como 
reflexo coerente para os objetivos do projeto.

A implantação pretende inserir-se na cidade como agente que potencializa 
uma nova dinâmica no circuito artístico da cidade, na qual se pode permitir 
o testemunho sensível, cultural e social de seus visitantes, assim como in-
dicar a experimentação em (e com a) arte, como rotina de seus espectadores 
passageiros.

A implantação é delimitada a fim de permitir uma adaptabilidade aos es-
paços, que, em sua maioria, correspondem a locais intersticiais da cidade, 
pretendendo gerar interferência nas dinâmicas muitas vezes, prejudiciais à 
cidade, trazendo novas possibilidades de experiência, sensibilidade e apro-
priação pela população dessa nova tipologia proposta. 

A fim de traçar uma estratégia de implantação da rede, tomaram-se três eix-
os principais de direcionamento: em passagem, em inserção e em democ-
ratização. Para garantir a melhor apropriação desses direcionamentos, pro-
duz-se uma série cartográfica que evidencia respectivamente:

em passagem: centralidades viárias, terminais de passageiros e estações 
de metrô;

em inserção: a concentração de renda, a densidade populacional, assenta-
mentos precários e jovens fora de escolas e sem trabalho;

em democratização: a presença de instituições e/ou equipamentos que pro-
movam, produzam e exibam arte na cidade, e a existência de coletivos e 
movimentos de juventude em praças que promovam a atividade cultural e 
artística da população em geral.
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centralidades

A malha dos corredores urbanos existentes na cidade demonstra uma clara 
formação de eixos estruturais que ligam o centro da cidade às suas periferi-
as, porém, percebe-se uma perda de abrangência dessa malha uma vez que 
se aproxima dos bairros limítrofes, principalmente da região sul da cidade, 
desta maneira, enfraquecendo as condições de acessibilidade e desloca-
mento da população que habita nessas regiões.

corredores urbanos
existentes

centralidades
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14.   Mapa centralidades urbanas. 
Fonte: Fortaleza em Mapas < http://mapas.fortaleza.ce.gov.br/>
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terminais de integração

terminais de
passageiros

N

2.5 2.5 7.5 10 km0 0

Os terminais de integração da cidade de Fortaleza abrangem grande par-
te dos trajetos viários percorridos diariamente por seus usuários e são dis-
tribuídos em pontos de inflexão que distribuem o fluxo das linhas que per-
correm a área mais central, com as linhas das periferias da cidade.

15.    Mapa dos terminais de passageiros de Fortaleza. 
Elaborado pela autora.
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linhas de metrô

As linhas de metrô propostas para a cidade de Fortaleza (ainda em processo)  
se estruturam a partir das principais vias e rotas de acesso, confluindo ao 
centro da cidade. Dessa maneira, pretendem atingir as áreas mais adensa-
das e, assim, contribuir para o melhor fluxo e dinâmicas de locomoção para 
os usuários. Para fins de diagnóstico, este trabalho considera a viabilidade 
do projeto e sua perspectiva futura de total funcionamento

2.5 2.5 7.5 10 km0 0

linhas do projeto
metrofor

N

16.    Mapa das linhas do projeto Metrofor. 
Fonte: Governo do Estado do Ceará
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renda

A experiência artística num contexto nacional, seja pelo papel do espectador, 
seja pelo do  agente realizador, ainda é atrelada a um ou a diversos privilégios 
(monetários, sociais, espaciais, entre outros). Regiões que apresentam maior 
vulnerabilidade econômica estão comumente atreladas a um distancia-
mento dos espaços referentes ao circuito artístico de relevância na cidade. 
 
Extrai-se do mapa de distribuição uma clara leitura de concentração de ren-
da em um número reduzido de bairros próximos a áreas que apresentam 
relações de claro privilégio urbano em razão de aspectos espaciais, in-
fraestruturais ou históricos, todos eles condicionados pela presença de elites 
financeiras e intelectuais da cidade.
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2737.70 a 3372.86
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17.    Mapa de distribuição de renda na cidade de Fortaleza.

Fonte: Fortaleza em Mapas < http://mapas.fortaleza.ce.gov.br/>
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densidade

O alcance de abrangência do projeto é potencializado em lo-
cais que apresentam alta densidade populacional. No caso de For-
taleza, os bairros de maior densidade demográfica da cidade aca-
bam por localizar-se ora em regiões centrais, com altos índices de 
infraestrutura e verticalização, ora em regiões periféricas limítrofes 
dos municípios adjacentes, principalmente da região oeste da cidade. 
 
Referindo-se ao objetivo de tratar a estação como catalisador de arte, pro-
movendo uma maior democratização ao seu acesso, pretende-se relacionar 
suas implantações nas áreas do tecido urbano que apresentem maior aden-
samento demográfico.
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18.  Mapa da distribuição demográfica da cidade de Fortaleza.
Fonte: Fortaleza em Mapas < http://mapas.fortaleza.ce.gov.br/>
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assentamentos precários

O mapa do levantamento de assentamentos precários da cidade de Fortaleza 
coincide, quase que majoritariamente, com os ponto mais densos demogra-
ficamente, principalmente nos bairros periféricos, também coincide com 
as áreas que apresentam menor renda na cidade. É perceptível a presença 
desses assentamentos em praticamente todas as áreas da cidade, mas em 
concentração mais quantitativa nas periferias.

N
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19.    Mapa da distribuição de assentamentos precários da cidade de Fortaleza. 
Fonte: Fortaleza em Mapas < http://mapas.fortaleza.ce.gov.br/>
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sem trabalho e sem estudo

O mapa da população que não trabalha nem estuda é medido a partir das 
unidades de desenvolvimento humano (UDHs) e apresenta, no cenário de 
Fortaleza, a característica espacialmente discrepante entre a presença des-
sa população nos bairros da periferia para com as centralidades mais estru-
turadas.

Numa realidade de deficiências empregatícias e educacionais, a população 
espacialmente locada na periferia se depara com uma invisível e violenta 
barreira correspondente ao acesso à serviços da estrutura básica e às opor-
tunidades de emprego e de desenvolvimento.

0.0 a 4.5

4.5 a 9.8

9.8 a 14.1

14.1 a 18.8

18.8 a 30.4

assentamentos
precarios

N

2.5 2.5 7.5 10 km0 0

20.  Mapa de pessoas sem trabalho e sem estudo em Fortaleza. 
Fonte: Fortaleza em Mapas < http://mapas.fortaleza.ce.gov.br/>
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os locais de arte

Percebendo como acontece a distribuição de instituições, equipamentos e 
espaços de promoção de arte na cidade, pode-se começar a imaginar como 
uma rede de estações de arte pode se inserir nesse contexto espacial, para 
atingir seus objetivos.

Fortaleza, como a maioria das capitais e metrópoles brasileiras, teve histori-
camente seu crescimento e investimento urbano focados em bairros que 
abrigam populações de alto poder aquisitivo. Investimentos públicos inces-
santes para o desenvolvimento urbano nessas áreas diferem abissalmente 
dos investimentos básicos nos bairros periféricos.

Essa realidade de investimentos é refletida no acesso à arte. A parcela ma-
joritária da população não tem equipamentos ou instituições que promo-
vam, produzam, exibam a arte em suas proximidades, desvalorizando a sua 
importância, dificultando o seu acesso e prejudicando a potencialidade que 
sua presença poderia extrair.

Além da questão da distância e do deslocamento, existe uma condição sin-
tomática que ainda revela que o circuito de arte ainda é hostil a frequen-
tadores que não sejam « costumeiros » a esse meio. As galerias, museus e 
espaços de exposição de arte ainda carregam um peso histórico e cultural 
de discriminação e seleção social e monetária que não pode ser desconsid-
erado.

Pretende-se criar um espaço de arte que rompa com essa carência, assim 
como busque estreitar as relações entre a arte e a população de forma não 
institucionalizada e livre de grandes burocracias.
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praças da juventude

locais de arte
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21. Mapa dos locais de arte de Fortaleza. 
Elaborado pela autora.
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1. Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura 
2.Caixa Cultural Fortaleza 
3.Porto Iracema das Artes 
4.Sobrado Dr. José Lourenço 
5.Museu de Imagem e Som do Ceará 
6.Reitoria e Espaço Cultural Unifor 
7.Museu da Fotografia 
8.Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho 
9.Electric Circus Studio 
10.MUVUCA 
11.Salão das Ilusões 
12.Casarão do Benfica 

13.Cuca Barra 
14.Cuca Mondubim 
15.Cuca Jangurussu 
16.Centro Cultural Bom Jardim 
17.Minimuseu Firmeza 
18.Vila das Artes 
19.Galeria Multiarte 
20.Sem Título Impressão Fine Art 
21.Contemporarte Galeria 
22.Imagem Brasil 
23.Risotropical
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a rede

É a partir da análise cartográfica deste diagnóstico que surge a proposta da 
rede na qual se pretende promover a existência de uma série de espaços ex-
positivos e produtivos coexistentes que fomentem a produção artística plu-
ral da cidade, servindo como catalisador de experiências em arte e espaço 
de oportunidades para seu fomento.

A escolha das áreas nas quais se propõe inserir o projeto é baseada em uma 
sobreposição das análises realizadas nos mapas do diagnóstico e objetiva 
confrontar as ações da especulação e do mercado de arte como parte de um 
sistema econômico-social privilegiado, estimulando uma dinâmica mais 
democrática do circuito de arte na cidade.

A existência de diversos locais que abarcariam diferentes projetos de 
pesquisa em cada área implantada cria um calendário de funcionamento 
e programação integrada entre as estações, estimulando a sua visitação e 
exaltando o desenvolvimento e divulgação dos projetos.

Acrescenta-se que é de característica primária que o projeto  priorize a pro-
dução artística da população do perímetro imediato de sua implantação, 
incentivando a troca de experiências e a possibilidade de visibilidade do tra-
balho artístico existente na periferia da cidade de Fortaleza.

A ligação entre a implantação do projeto e as linhas de transporte da cidade 
fez com que muitos se localizassem proximos a pontos de concentração de 
passagem e fluxo da população, como os terminais de passageiros, estações 
ferroviárias e pontos de confluência de centralidades; desta forma, agrega 
a variável do fluxo em seu benefício, elevando sua importância, reconheci-
mento e apropriação pela população da cidade.

O projeto também se conectam a espaços livres residuais da cidade. Ações de 
integração do projeto ao entorno urbano são incentivadas, a fim de promover 
uma troca entre o que está sendo produzido  e exposto no local, e o que está 
sendo produzido no seu contexto próximo, institucional e social. Palestras, 
apresentações, saraus, shows e encontros são atividades programáticas que 
a estação deve ter capacidade de acolher e incentivar.
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funcionamento

A rede é idealizada como pública, consequentemente, depende de um siste-
ma de financiamento e de gestão desta ordem.

Para a viabilização da proposta para este projeto, encontra-se a alternativa 
de implantação de editais a serem publicados pela instância responsável 
pelo financiamento de cultura da esfera da prefeitura previsto em lei mu-
nicipal25, os projetos a ser desenvolvidos nos locais podem ser implemen-
tados em períodos semestrais ou anuais de apropriação do espaço do local. 
Durante a temporada, o espaço deve ser utilizado para fins de elaboração, 
pesquisa e exposição do projeto artístico, e deve-se garantir o livre acesso a 
ele e a inserção da população em todos esses processos.

A cada lançamento de edital, os locais têm o suporte de adaptação espacial, 
a qual se  molda às demandas dos dispositivos do projeto ganhador; desta 
forma, permite-se a abrangência de uma pluralidade dos projetos artísticos 
a ser realizados.

(25)    Lei N 9904 de 10 de Abril de 2012, que institui no âmbito da administraçao 

publica municipal, o sistema municipal de fomento à cultura -SMFC - e da outras 

provicêndias.
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22.    Sobreposição dos mapas de diagnóstico.
Elaborado pela autora.
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23.    Mapa da rede e suas ligações propostas.
Elaborado pela autora.
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o ensaio
Para fins metodológicos, limitou-se a escolha de um ponto de implantação 
que atuará como um ensaio projetual de uma experiência da estação.

O ponto da rede escolhido para a implantação da estação de ensaio se local-
iza na Regional V de Fortaleza, e esta escolha justifica-se pela conectividade 
entre a maior parte das variáveis diagnosticadas, sendo elas uma grande 
densidade populacional, a existência de um equipamento público municipal 
de grande porte, o Cuca Mondubim, que apresenta uma diversidade mod-
al nos cursos de formação voltados à expressão artística, e a existência de 
movimentos  e coletivos de juventude nessa regional, que ainda sofre com 
a carência de espaços produtivos específicos e direcionados à formação e 
exibição de arte compatível com a sua demanda.

« O progresso do Mondubim, meu filho, 
é umas coisa engraçada. 

É aquela vilazinha de casa que tem lá, 
é posto médico, 

é o Parque Santo Antônio, que aquilo ali tudo era mata, 
é aquela lagoa pra se tomar banho(…) » 

Raimundo Pereira, 
Aposentado e  morador do Mondubim26

(26)    Fala do trecho do documentário: Mondubim - “Pensar a Cidade”, 2017. 

Elaborado pelos alunos do curso de audiovisual do Cuca Mondubim.

24. A estação de Mondubim em foto publicada em 1908; à esquerda, tijolos aguardando 
embarque. Álbum de Visitas do Ceará, 1908 < http://www.estacoesferroviarias.com.br/
ce_crato/mondubim.htm>.
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O bairro do Mondubim, localizado na Regional V, na região sudoeste de For-
taleza, é o bairro mais populoso da cidade, com um total de 76.044 habit-
antes, a sua área é de 12,77km2 e o IDH,  0,232 27. A história do bairro do Mond-
ubim pode ser contada a partir de uma de suas mais importantes estruturas: 
a linha férrea, com sua primeira estação aberta no ano de 1875 28, 

« Nas proximidades da linha férrea, 
foram erguidas as mais antigas construções do bairro. »  

O Povo, 2013.

Em seguida, a primeira estação foi demolida em 1980, dando lugar à segun-
da, demolida no ano de 2009. Hoje em dia, o trem não passa mais no bair-
ro do Mondubim, porém a presença do metrô pelos mesmos trilhos atrela e 
preserva a característica histórica dessa estrutura do bairro.

Num contexto mais recente, segundo apontado em pesquisas da Prefeitura 
de Fortaleza30, o bairro do Mondubim apresenta uma das maiores taxas de 
homícidio da cidade, sendo essas vítimas majoritariamente jovens. A má 
distribuição de renda, a infraestrutura e os serviços básicos inadequados 
nas periferias acarretam o aumento da violência, e a parcela da população 
mais afetada é a dos jovens.

No bairro vizinho é onde a praça da estação de metrô se encontra juridica-
mente. A Vila Manoel Sátiro possui 37.952 habitantes, com a área de 3,07km2 
e o IDH 0,292, é também o bairro onde se encontra o equipamento Cuca Mon-
dubim.

O bairro da Vila Manoel Sátiro possui características distintas do Mondubim, 
com um leve aumento das condições de renda, mas, principalmente, com a 
menor densidade populacional, menor número de pessoas sem trabalho ou 
estudo, menor taxa de homicídios e menor taxa de assentamentos precários. 
O bairro foi criado a partir do loteamento realizado pela filha do proprietário, 
o advogado Manuel Sátiro, na década de 1940, e é prioritariamente residen-
cial. Esta proposta se encontra numa localização limítrofe entre os dois bair-
ros, e se propõe a atender as demandas conjuntas das duas realidades.

(27)    Índices populacionais, territoriais e de desenvolvimento humano por bairro de 

Fortaleza -Prefeitura de Fortaleza

(28)    Bairros de Fortaleza: Mondubim <http://www.fortalezaemfotos.com.br/2011/10/

bairros-de-fortaleza-mondubim.html>

(29)    Iplanfor: Distribuição de homicícios por bairro de Fortaleza - IBGE /IPECE
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A praça onde essa experiência se implanta, encontra-se no encontro da es-
quina entre as Ruas Manuel Sátiro e Rua do Club, em proximidade ao Cuca 
Mondubim e ao campo de treino do Floresta Esporte Clube; em seu entorno, 
há três paradas de ônibus num raio de 500m recebendo 9 linhas municipais 
de ônibus. Além de estar em frente à estação de metrô do Mondubim, é ro-
deada por uma maioria de casas em ainda em construção e dois pequenos 
comércios.

Ainda que suficientemente circundada por uma oferta regular de meios de 
locomoção públicos, a existência da estrutura da estação de metrô, além da 
proximidade de uma área verde do entorno da lagoa e do campo, atua como 
uma barreira espacial que limita o estudo de fluxos do local, que se torna de 
uso essencialmente de passagem.

Nesse ponto, pode-se imaginar que exista um paradoxo, mas é nele que me 
sustento. Uma praça que, no seu estado atual, se apresenta somente como 
um vazio urbano de passagem e que propõe experiências nulas, torna-se, 
a partir da presença desse projeto, uma reafirmação de seu perfil passage-
iro, que, agora, pretende proporcionar uma experiência visual, sensível, ar-
quitetônica e artística aos que por ela se propõem passar.

O terreno caracteriza-se pela escassa arborização, falta de mobiliário ur-
bano e clara subutilização do espaço, servindo como espaço de dispersão 
em frente à entrada e à saída da estação de metrô.

O único indício de apropriação pela população, feito pelo trailer de venda de 
lanches, com funcionamento delimitado apenas no período da noite.

Possui canteiros para arborização com pouca manutenção evidente, porém, 
recebeu um acolhimento por parte da população, que se apropriou de um de 
seus canteiros para a elaboração de uma pequena horta comunitária.

a praça
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Em situações de negligência aos espaços de implantação, os espaços de arte 
pretendem promover, juntamente com sua implantação, uma mobilização 
para qualificar permanentemente o entorno no qual se instalam, como a 
aquisição de mobiliário urbano, o melhoramento da iluminação publica, etc.

Caracteriza-se, finalmente, como um espaço urbano vazio, árido e subuti-
lizado, mas que tem  características sócio-espaciais e de acesso que trazem 
potencialidades para o desenvolvimento de uma primeira experiência do 
projeto de estações de arte.

Determina-se a locação do projeto na extremidade de encontro entre as três 
ruas, de maneira a facilitar a visualização do objeto a partir do maior numero 
de pontos de vista e assim incentivar a sua visitação.

25. Praça a ser implantada a proposição. 
Acervo Pessoal da autora, Junho de 2018.
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26. Vista superior do entorno da praça, com definiçao de fluxos 
e implantação do projeto.

Estação de metrô e parada de 
ônibus, respectivamente.

Terreno Escolhido Local de implantação do projeto.
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27. Praça a ser implantada a proposição. 
Acervo Pessoal da autora, Junho de 2018.



do arremesso
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passagem
Em uma conversa com o artista plástico Eduardo Frota sobre os meios e es-
paços de que a arte contemporânea se apropria, relacionando-se com seu 
local de exposição, ele faz um comentário no qual afi rma que, num contexto 
espacial expositivo, o local em que se sente mais à vontade para intervir e 
propor suas obras são os espaços de passagem.

Após certo tempo dedicado à pesquisa e ao desenvolvimento do percurso 
que a arte toma a partir das mudanças proporcionadas no séc. XX que foram 
aqui apresentadas, percebo que, nesse comentário, o qual outrora poderia ser 
considerado como uma preferência específi ca do artista, na verdade, afi rma 
o modo como a arte contemporânea ocupa o contexto artístico, mesmo que 
essa passagem se apresente de forma física ou conceitual, sendo a partir 
dela que o vocabulário da arte se expande, o objeto artístico se permeia e o 
processo se afi rma como trajetória, e essa passagem  se torna parte essen-
cial da obra de arte.
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Em sua obra  « Le Musée est-il vraiment un média? »30, Jean Davallon apre-
senta e caracteriza três tipos de percursos museológicos mais frequente-
mente adotados, sendo eles a museologia do objeto a ideia do fetiche ideal-
izado na totalidade do objeto exposto, a museologia da ideia apresenta uma 
proposta didática, que explica mas ao mesmo tempo permite ao espectador, 
a montagem de uma ideia, e a museologia do ponto de vista, na qual os ob-
jetos são apresentados a partir do discurso do curador, que dá um toque de 
autor ao significado do que é exposto.

Em um capítulo seguinte, Davallon separa o quarto modo de aplicação mu-
seológica, que se torna possível apenas no contexto contemporâneo, a mu-
seologia de passagem.

Esse método de passagem e as relações espaciais estão diretamente liga-
das à sua arquitetura, e apresentam, em sua concepção espacial, percursos 
que não se fixam somente no objetivo primário de exposição de um objeto 
histórico, uma obra ou um discurso, mas, por sua experiência em si, propõem 
sensações e uma troca constante entre recipiente e conteúdo como parte de 
seu percurso expositivo.

Desta forma, o projeto de um espaço expositivo de arte como lugar de pas-
sagem, sendo ele do artista, do apreciador, do curioso, da cidade, de ideias, 
de experiências, se torna análogo a uma plataforma, ou seja, um local de 
permanentes trocas e fluxos, uma estação.

(30)    Jean Davallon, 1992, pag. 99 a 123.

dos percursos



28. Diagrama dos percursos museológicos de Jean Davallon, 1992. 
Elaborado pela autora.
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Para o início do desenho da estação, devem-se entender melhor os estudos 
comportamentais e fenomenológicos dos espaços de arte.  Em seu artigo 
« Espace public et public d’expositions. Les parcours: une affaire a suivre », 
Sophie Mariani-Rousset desencadeia uma série de características fenom-
enológicas dos espaços expositivos a partir de uma lógica do percurso do 
visitante no espaço.

do espaço de exposição

Durante as décadas de 20 e 30, Robinson e Melton afirmam que: 

«  Os visitantes tendem a virar à direita quando entram 
em uma sala cujo ambiente não favorece nenhum 
lado específico; são atraídos para o fundo de uma sala 
quando chegam pela frente; são atraídos para a direi-
ta quando a entrada está à esquerda; são incapazes 
de decidir rapidamente se a entrada oferece igualmen-
te a opção de ir para a direita ou para a esquerda.» 

Sophie Mariani-Rousset, 2001

Qualquer que seja o espaço proposto, o visitante sempre tende a um caminho 
mais curto, ou seja, àquele que proporcione maior possibilidade de ver todos 
os componentes, num menor espaço de tempo. Esta caracteristica, que re-
flete certas açoes e anseios do espectador contemporâneo, deve ser levada 
em conta na produçao do espaço de arte.

da percepção

tendência ao fundotendência à direita tendência dupla

29. Esquema das tendências do visitante no espaço de exposição. 
Adaptado de Sophie Mariani-Rousset, 2001.
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do corpo no espaço: a apropriação do visitante

Deve-se compreender, que, além de uma análise espacial, a forma como o 
visitante afirma seu percurso também produz significados que foram esta-
belecidos pela relação com esse espaço que o envolve, como afirma Daval-
lon:

«  A forma como o visitante atua traz informações so-
bre a relação que ele tem com o espaço circundan-
te - bem como sobre o trabalho do designer, o “mise en 
espace” definindo toda uma rede de caminhos possíveis. 
O corpo do visitante é aqui levado em con-
ta como produtor de significado.» 

Davallon, 1986

Uma vez que o espaço se impõe como produtor de significado, deve-se 
também perceber que a apropriação e a formulação desses significados são 
feitas de forma individual e singular. Por isso, o significado da exposição será 
diferente para cada visitante, pois:

O visitante não está imóvel: o espaço é feito para ser 
investido. A exposição é fixa, mas não há “fixidez de 
espaço” - é o corpo do visitante que gira ao redor. 

Sophie Mariani-Rousset, 2001

O visitante geralmente procura “escapar” do que foi 
planejado para ele - sendo esta forma mais praze-
rosa do que seguir uma determinação  apresenta-
da. É por isso que uma exposição que reserva re-
cantos, objetos escondidos, etc., apesar de um 
quadro aparentemente muito estruturado, será apreciada. 

Sophie Mariani-Rousset, 2001

Com isso afirma-se que experiência da visita deve ser ritmada, porém, ao 
mesmo tempo, deve proporcionar aos visitantes a livre escolha de seu tra-
jeto, podendo-se alegar que o desenho projetual deve se apropriar de carac-
terísticas que incitem diversas possibilidades de trajeto de apropriação do 
espaço. 



100

O exercício projetual dos espaços expositivos passou por diversas transfor-
mações e participou de inúmeras experiências no âmbito da percepção es-
pacial. Mesmo em um momento contemporâneo, pode-se afirmar que, em 
sua grande maioria, ainda carregam um discurso hermético, mesmo que 
seu conteúdo (suas obras), por muitas vezes, venha a provocá-lo.

Desta forma, o projeto arquitetônico voltado às finalidades expositivas ainda 
é facilmente produzido de forma a replicar (muitas vezes de maneira au-
tomática e sem consciência) relações de poder, opressão e controle de al-
teridades.

Falo aqui de alteridades no sentido abordado por Gilberto Velho, como sendo 
“A noção de outro ressalta que a diferença constitui a vida social, à medida 
que esta efetiva-se através das dinâmicas socais. Assim sendo a diferença 
é, simultaneamente, a base da vida social e fonte permanente de tensão e 
conflito”31, e num contexto o qual, aqui, se refere às constantes negações dos 
espaços expositivos às diferentes formas de apropriação, afirmando um cer-
to controle que vai de encontro às subjetividades produzidas.

Crio, aqui, um paralelo entre os modelos expográficos que negam a alteri-
dade, às visões museológicas que permanecem em uma constante afir-
mação pan-óptica32 nas quais modelos de comportamento ainda são manti-
dos, reproduzidos, e servem a uma necessidade de controle desses espaços 
que destituem o papel democratizante da arte, colocando-a em patamares 
inalcançáveis para grande parte da sociedade, ratificando seu caráter de 
elite.

Pretende-se, com esse projeto, ir de encontro às já estagnadas formas de re-
produção dos espaços expositivos. Com o suporte proporcionado pelo ref-
erencial de experiências apresentadas, pretende-se propor um espaço que 
acolha a produção contemporânea em arte em sua totalidade de expressão, 
suprindo amarras sociais e espaciais que ainda se manifestam na maioria 
das experiências de espaços expositivos.

do programa

(31)    RODRIGUES, Lucas de Oliveira. “Conceito de alteridade”;  Em <https://brasiles-

cola.uol.com.br/sociologia/conceito-alteridade.htm>. Acesso em 24 de abril de 2018.

(32)    Sendo aqui adotada a conceituação pan-óptica de Focaut em Vigiar e Punir 

onde afirma que  «... para se exercer, esse poder deve adquirir o instrumento para 

uma vigilância permanente, exaustiva, onipresente, capaz de tornar tudo visível, 

mas com a condição de se tornar ela mesma invisível».
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Não é de se espantar que, chegado este ponto do trabalho e a partir das 
definições e preceitos que tomo como partida para o meu projeto, exista uma 
dificuldade em inseri-lo nos modelos tradicionais de apresentação de um 
projeto de arquitetura. Já perdem força de significado denominações tradi-
cionais como « partido » ou « programa de necessidades » e já não parecem 
adequadas ao discurso que proponho.

A experiência das estações de arte é apoiada na concepção de uma in-
definição programática dos espaços. A estação deve ser plataforma que 
enuncia a experiência do edifício como processo e passagem.

Para atender a essas definições conceituais, a estação deve permitir possib-
ilidades de expansão e flexibilidade, moldando-se de acordo com as possibi-
lidades relacionais que cada região em que se insere apresenta, para, assim, 
explorar, ao máximo, as suas potencialidades.

A atividade programática da estação resultará, então, num reflexo espacial 
das atividades específicas de cada projeto que virá a se desenvolver em seu 
espaço, para que essa adaptabilidade seja possível e coerente, sua arquitetu-
ra deve permitir uma flexibilidade e adaptação espacial que seja coerente às 
abordagens que a arte contemporânea vem se apropriando e desenvolvendo 
como apresentado nos primeiros dois capítulos deste trabalho.
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Tendo por base essa definição programática livre da estação, consegue-se 
formar linhas diretivas relacionadas ao desenho e à produção física do es-
paço:

- deve existir um lugar de passagem para o desenvolvimento do conteúdo 
artístico expositivo que se apresenta de forma processual, proporcionando 
uma experiência além da exibição de um conjunto de objetos;  

- sintetizar, num espaço de ateliê, um estúdio de criação que se caracteriza 
como ponto de apoio do artista que venha a desempenhar suas atividades, 
sendo esses espaços passíveis de adaptação aos diferentes processos e fer-
ramentas que possam vir a ser demandados pelos seus usuários;

- deve existir um modelo experimental de sala de exposição, versátil, com 
vistas às plurais abordagens contemporâneas de expressão artística, das 
quais se alimenta numa troca contínua de conteúdo e de experiências com 
o espectador.

- uma vez que a estação não distingue nem sugere alguma duração de per-
manência média, torna viável a existência de um banheiro munido de apa-
relho sanitário e lavatório de forma a suprir quaisquer necessidades tanto do 
artista residente quanto de seus visitantes..

- deve prever também, a possibilidade de um local de armazenagem o qual 
recebe materiais de auxílio à manutenção da estação. 



30. Esquema do programa de necessidades da estação. 
Elaborado pela autora.

passagem

armazenagem

criação

banheiro

exposição
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ações
razões 
Os projetos artísticos a serem implantados nas estações são elegidos de 
forma que possam colaborar e também interagir principalmente com o con-
texto imediato no qual está inserido. Ou seja, as premissas dos projetos sele-
cionados pretendem em seus fundamentos, determinar resultados a serem 
alcançados que sejam ligados a uma sensibilidade da realidade da experiên-
cia da estação.

contato 
A estação é local de contato e troca de experiências principalmente 
ligadas ao contexto artístico. Devem ser promovidas falas, projeções de 
filmes, saraus, encontros e aulas abertas para os visitantes que se 
interessarem pelo trabalho que o artista desenvolve na estação, tornando-os 
em  colaboradores.

inclusão 
Sempre que existente a possibilidade, a estação deve promover a interação e 
inclusão com as instituições e serviços próximos que dialoguem com o con-
teúdo que está sendo produzido, como por exemplo lojas e pontos comerciais 
que podem fornecer materiais para a produção artística ou até mesmo os 
serviços prestados por trabalhadores independentes que podem ser de utili-
dade para a elaboração e desenvolvimento do projeto projeto. Desta forma o 
projeto engloba o interesse da comunidade e dos visitantes, assim como os 
inclui como agentes dessa  produção.

duração 
O acesso à estação é publico, considerando gratuidade na permanência 
no espaço, com liberdade de entrada e saída durante os horários em que 
houverem atividades. O tempo e horários em que o artista permanece em 
seu processo produtivo devem ser mensurados de forma a completar a meta 
estabelecida de horas presentes, a serem dispostas e trabalhadas de forma 
livre ao longo do período do de duração do projeto. Considera-se também 
necessário um funcionamento para além do horário comercial, possibilitan-
do o acesso e experiência aos habitantes que trabalham durante o dia.
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conceitos explorados
discurso 
Trabalhar o conceito de passagem em todos os âmbitos do projeto é intenção 
primária neste trabalho, sendo esse, seu discurso; ou seja, valida-se aqui, 
como apresentado nos capítulos iniciais do referencial teórico, a concepção 
de um espaço expositivo contemporâneo que, por sair da sua zona de neu-
tralidade, manifesta opinião, e, consequentemente, gera diálogos com o con-
teúdo artístico que envolve.

diminuição do impacto 
A partir de um método construtivo que possibilita a reprodução modular e 
reutilização dos materiais, a estação minimiza os custos de sua produção, 
assim como seu impacto de implantação são reduzidos, pois, uma vez con-
struídas a partir de um método de implantação em sapatas, diminuem as 
interferências ao entorno e ainda possibilitam a adaptabilidade à diferentes 
tipos de terreno que podem vir a ser trabalhados

mobilidade 
Uma vez que se apresenta em Fortaleza, o domínio de distribuição e veicu-
lação de materiais construtivos é pelo transporte viário. As peças que fazem 
parte da montagem da estação são projetadas e cortadas de maneira que as 
dimensões e peso das peças dialoguem de forma facilitada à esses trans-
portes, contribuindo, com isso, para a diminuição de gastos relacionados à 
mobilidade. Todas as peças da estação podem ser transportadas pelo meio 
rodoviario a partir dass medidas médias de um caminhão urbano.

flexibilidade 
A possibilidade de expansão flexibilização da forma final da estação, 
responde ao princípio de que se adequa aos programas que lhe serão propos-
tos. Com isso, com um pequeno número de mudanças, necessárias, também 
existem opções de expansão de seus espaços internos, assim como diversas 
possibilidades de compartimentada de seus espaços



106

Buscou-se uma linguagem arquitetônica que se expressasse a partir de 
uma simplicidade da forma e que favorecesse o desenvolvimento dos 
princípios  programáticos apresentados pelo tópico anterior. Optou-se por 
investigar uma visualidade que trabalhasse uma apreensão de fácil legibili-
dade, uma forma comum, mas que incitasse a busca pela experiência.

A forma cíclica surge, neste momento, como uma concepção geométrica 
que, em sua  própria definição espacial, integra o conceito de passagem que 
é buscado neste projeto. O círculo é passagem constante, sua forma sem 
arestas e sem pontos fixos de encontro ou de parada incitam o movimento 
ininterrupto, sem definições precisas de início ou fim. Essa relação é direta-
mente coerente com o objeto; e assim, adapta-se à sua linguagem.

Enquanto objeto que se apresenta como uma instalação urbana, de 
constante metamorfose de usos e de apropriações espaciais, poderia 
ter sido adotada uma solução formal que  se integrasse aos conceitos de 
anamorfismo muito explorados pelas produções contemporâneas, porém 
opta-se pela forma pura e simples do círculo, suas interações radiais, tan-
genciais e perpendiculares, para que a experiência sensível do visitante es-
teja profundamente atrelada ao processo artístico que está sendo elaborado 
e desenvolvido naquele espaço.

A abordagem de uma forma elementar, em adição à escala reduzida do 
projeto quando comparado a grandes empreendimentos que estão atrela-
dos à produção artística como experimento do espetáculo, pode vir a ser 
considerada como uma ação demasiado reducionista e simplista. 
No entanto, este projeto se ancora na possibilidade de que ações tomadas 
fora do contexto ,  escalas e especulações do setor de arte, podem tornar-se 
portas abertas para o desenvolvimento de uma produção e circulação mais 
democrática, aproximando a relação da população com o espaço de arte 
tanto pela escala quanto pelos processos produção e interação que nele são 
propostos e possíveis.

da linguagem





108

organização espacial
conceito inicial _ forma cíclica

expansão_ a expansão radial do formato circular, permite o desenvolvimen-
to de seções de permeabilidade.

passagens_ as aberturas para os fluxos, ou seja, para as passagens, são 
propostas a partir do eixo de maior fluxo da praça, atraindo e convidando os 
usuários a se utilizarem da sua passagem.

barreiras_ em contraponto às aberturas para a passagem, barreiras visuais 
convidam a uma imposição de movimento no percurso, atuando como corti-
nas provocativas, que não revelam completamente o seu conteúdo.

volumes_ os locais onde a ação programática acontece de forma mais fixa 
se apresentam nas extremidades dos raios, formando volumes de apoio, e o 
espaço artístico processual.



31. Esquema de distribuição dos espaços na estação. 
Elaborado pela autora.
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Nesta experiência, onde as estações a serem projetadas pretendem funcio-
nar em forma de rede em diferentes localidades, deve-se escolher trabalhar 
com soluções construtivas que permitam uma adaptabilidade que corre-
sponda à diversidade de contextos que ela será demandada.

A busca por um processo construtivo de montagem e desmonte rápido con-
sidera que o sistema seja condizente com as condições de adaptabilidade, 
flexibilização, visualidade expressiva e minimização dos custos buscadas 
pelo projeto.

Peças em madeira de pinus ou eucalipto são os materiais construtivos 
sugeridos nessa experiência e se qualificam por seu fácil acesso e disponib-
ilidade nas distribuidoras locais, por sua característica de montagem rápida, 
de poucos resíduos, assim como por sua estética.

A conservação desse material pode muitas vezes ser apontada como 
problemática por consequência do clima da cidade de Fortaleza, porém, se 
fundamenta uma vez que sua temporalidade reduzida em conjunto com um 
tratamento adequado de proteção, permite que os materiais sofram menos 
danos durante a permanência da estação em seu local de implantação, per-
mitindo, a partir de cada desmonte, uma recuperação e tratamento de suas 
peças, possibilitando sua reutilização.

materialidade
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módulo

De forma a associar os conceitos construtivos à execução, a elaboração de 
módulos para a estrutura de vedação das paredes da estação se torna uma 
solução apropriada; a partir deles sua aplicabilidade permite maior rapidez e 
flexibilidade na distribuição da característica dos espaços.

O módulo é formado por uma quadrícula, constituída de barrotes verticais 
de pinus ( 5 x 12 x 300 cm e 5 x 12 x 400 cm ), enquadrados por três níveis 
horizontais de vigas de pinus ( 6,5 x 12 x 64 cm ) distribuídas a cada 1 metro 
em altura. Desta forma, criam-se níveis de altura que recebem o fechamento 
através de quatro placas de pinus ( 2 x 15 x 100 cm ), nos locais de acordo com 
as especificidades de cada projeto.

As dimensões das peças para o desenvolvimento do módulo foram concebi-
das de acordo com a oferta das distribuidoras locais, sendo assim, se carac-
terizam como peças de fácil obtenção e reposição no mercado. As peças do 
módulo também podem ser substituídas por peças em eucalipto  para a es-
trutura da quadrícula, ou compensado naval para as placas de fechamento.

A curvatura do módulo é baseada num raio de 7 metros, média entre o centro 
do espaço de passagem da estação e suas salas.

O encaixe das peças é feito através de processos usuais de marcenaria. As 
vigas se conectam às tábuas verticais por meio à junção de cavilhas ou esp-
igas. Já as placas de fechamento, são parafusadas nessa estrutura.

Os módulos são produzidos em quantidade de forma a facilitarem a oper-
ação de montagem da estação no terreno. Uma vez que permite que sua pro-
dução seja realizada totalmente na madeireira, os módulos chegam ao local 
de implantação com a mínima necessidade de intervenção e prontos para 
serem fixados à fundação.
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34. Sequência de montagem dos painéis modulares.
Elaborado pela autora.
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Traz-se ainda para o projeto do módulo, a possibilidade de elaboração de var-
iedades que permitam a presença de transparências e espaços translúcidos 
na superfície da estação. Os módulos de painéis especiais são produzidos 
de acordo com a necessidade de cada projeto da estação, pois a utilização 
desses módulos deve estar em consonância com o projeto a ser proposto 
pelo artista, gerando assim as condições de iluminação e temperatura ade-
quadas para cada projeto.

módulo translúcido:  permanecendo com a mesma estrutura da quadrícula 
de suporte, são usadas para o fechamento chapas de policarbonato alveolar, 
encontradas no mercado em média na espessura de 4cm e dimensões de 
100 x 600cm cortadas em altura na mesma dimensão das tábuas de pinus 
de fechamento do módulo original (100 cm) e em largura que abrange to-
talmente a quadrícula estrutural (64cm). Desta forma, o módulo translúcido 
permite maior entrada de luz na estação, sendo essa, transmitida de forma 
difusa para o interior, por conta da característica do policarbonato de ser um 
material difusor.

módulo vazado: permanecendo com a mesma estrutura da quadrícula de 
suporte, são usadas para o fechamento placas de pinus ( 2 x 8,5 x 100 cm ),
intercalando entre um espaço de ausência, permitindo a existência de
aberturas que promovem a ventilação, maior permeabilidade, visualidade e 
iluminação do espaço.

módulos especiais

35. Modulos em policarbonato e painél vazado, respectivamente.
Esquema elaborado pela autora.





120

A fundação da estação é efetuada a partir de uma base em concreto, que vem 
a receber o madeiramento de piso e consequentemente, a estrutura vertical. 

A fundação totalmente em concreto ou alvenaria, deve ser feita de tal modo 
que haja uma plataforma plana e seca onde a superestrutura de madeira seja 
fixada. No caso dessa experiência, foi adotado o uso de blocos de concreto, 
motivado pela sua ampla oferta, propiciando sua obtenção mais facilmente.

É necessária a aplicação de um selante entre a madeira e o concreto; uma 
vez que alocadas, as estruturas de madeira são fixadas por meio de parafu-
sos prisioneiros chumbados na base, sendo a partir dela, erguidos os outros 
componentes da estrutura.

O madeiramento de piso é constituído de um conjunto de vigas, que se apoia 
na alvenaria de fundação, e, perpendicularmente às vigas, são fixados os 
barrotes. Em conformidade com a forma da estação, seu madeiramento de 
piso é distribuído de forma na qual as distâncias entre as peças se encon-
trem com os elementos estruturais verticais do módulo de vedação, haven-
do assim maior racionalidade  na sua distribuição.

Nesta etapa também são inseridas as rampas de acesso de inclinação 
acessível, direcionadas ao centro do espaço de passagem e de dimensões 
que se adequem às normas de acessibilidade. Sua estrutura é montada a 
partir das mesmas peças de madeiramento da fundação, e com a superfície 
composta por  placas de pinus parafusadas e chumbadas.

fundação

36. Esquema fundação. 
Elaborado pela autora.
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A estrutura de cobertura da estação tem um madeiramento clássico no 
formato de composição de ripas e caibros de sustentação, sendo de relevân-
cia a consideração aos raios, que em sua maioria seguem o eixo central da 
estrutura da estação.

O fechamento é feito a partir de folhas de compensado naval de pinus. 
Encontradas no mercado em peças de 250 x 160 cm, as peças são cortadas 
de maneira a seguirem as angulações necessárias para a vedação da estru-
tura e fixadas por meio de encaixes ou parafusadas.

A inclinação aplicada é de 8%, sendo o recolhimento feito por calhas metáli-
cas que despejam o conteúdo pluvial numa tubulação vertical, chegando 
finalmente a uma caixa de acolhimento subterrânea que recebe a água e a 
adere ao solo.

A aplicação de uma platibanda é fundamentada numa coesão entre a estéti-
ca e a melhor consideração da unidade da estação. Placas de compensado 
naval de altura de 40cm são fixadas acima de toda a cobertura para o fecha-
mento.

coberta

37. Esquema coberta. 
Elaborado pela autora.
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suporte_ a fundação em blocos de concreto é distribuida, receben-
do o madeiramento de piso e em seguida, as placas de piso aplicadas.

estrutura_ os painéis modulares portantes  (vigas e tábuas verticais) são 
fi xados, de modo a estruturar a defi nição dos espaços e preparar o acolhi-
mento da vedação.

fechamento_ o fechamento dessa estrutura é feito a partir da parafusação 
das placas na estrutura modular, de forma a realizar a vedação das paredes. 
Nesta etapa, defi ne-se o tratamento a ser dado nos painéis.

madeiramento_ a estrutura da coberta é formada por uma grelha de caibros e 
ripas radiais que se apoiam na última viga da estrutura dos painéis na inclinação 
projetada. Nesta etapa, também são incluídas as calhas de captação pluvial.

cobertura_ a fi nalização do processo de montagem é a aplicação das
placas de compensado naval da cobertura, que recebe a impermeabilização
adequada assim como todos os outros componentes da estrutura.

montagem

38. Esquema sequencial das fases de montagem da estação.
Elaborado pela autora.
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O projeto elétrico referente a cada estação pode ser modificado e flexibiliza-
do em determinação dos  usos que lhe serão efetuados. A captação elétrica 
pode seguir dois caminhos a depender das condições de implantação e ne-
cessidades de cada estação: a de captação externa e a de produção por meio 
de placas solares.

Se utilizada de captação, considera-se a captação da energia do ponto de 
rede pública mais próximo do local de implantação, sendo essa distribuição 
contabilizada por meio de um medidor, e disposta na estação através dos 
pontos de energia e de iluminação.

O projeto luminotécnicas da estação se baseia em alguns princípios 
irrefutáveis das especificidades de se projetar para a radiação de luz num es-
paço de arte. No caso da estação, utiliza-se da iluminação periférica indireta, 
dando mais oportunidades de criação de atmosferas no ambiente.

Elaboram-se sancas de iluminação em formato « U », de dimensões 0,5 x 10 
x 10 cm, periféricas ao teto ou ao chão. Estas acolhem a fiação e os eletrodu-
tos e são parafusadas na estrutura quadrícula do último nível vertical dos 
painéis modulares, seguindo ao longo do trajeto da superfície do espaço de 
exposição.

Spots de embutir direcionáveis dicroicos ( 4 x 9 cm ) com potência máxima 
de 50 Watts são dispostos nas  sancas, a quantidade e localização de cada 
ponto de luz pode ser variável, além da característica do direcionamento dos 
spots garantir um maior alcance e flexibilidade do projeto de iluminação.

Se utilizada de captação e produção energética por meio de placas solares, 
necessita-se a produzir uma análise energética média dos gastos de energia 
da estação a ser apresentada no tópico a seguir.

elétrico

39. Esquema da distribuição dos pontos de luz na estação. 
Elaborado pela autora. 
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De forma a tornar o estudo desse protótipo mais fundamentado e factível, 
designou-se uma listagem do consumo de luz e energia elétrica médio de 
uma estação, gerando um quantitativo de gastos do ponto de vista energéti-
co, resultando num estudo da possibilidade e viabilidade de aplicação de 
placas solares como forma de produção e obtenção energética.

luz

ateliê expositivo - 24,19m2 
10 spots dicróicos potência 50W 
ligados 3h por dia 
10 x 50 x 3 = 1500W = 1,500kWh

espaço passagem - 13,29m2 
10 spots dicróicos potência 50W 
10 x 50 x 3 = 1500W = 1,500kWh

sala expositiva - 18,34m2 
10 spots dicróicos potência 50W 
ligados 3h por dia 
10 x 50 x 3 = 1500W = 1,500kWh

banheiro - 5,76m2 
1 lâmpada de 100W 
ligada 1h por dia 
1 x 100 x 1 = 100W = 0,1kW/dia

armazenagem - 7,13m2 
1 lâmpada de 100W 
ligada 1h por dia 
1 x 100 x 1 = 100W = 0,1kW/dia

análise energética
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lista de equipamentos fixos

iMac (Retina 5K, 27 polegadas, 2017) 
ligado de 9h às 20h 
217 W (capacidade máxima) x 11h = 2387Wh = 2,3kWh

projetor epson PowerLite Home Cinema 3000 
ligado de 9h às 20h 
260W x 11h = 2860Wh = 2,86kWh

Ar-Condicionado Split Comfee 9.000 BTUs 
ligado de 10h às 16h 
814W x 6h = 4884Wh = 4,884kWh

possíveis equipamentos complementares 
até 4kWh

consumo máximo por dia 
18,74kWh

18,74kWh/dia (x30 dias) = 562kWh/mês

Para projetos off-grid, utiliza-se os valores pelo maior mínimo mensal, sen-
do a média em Fortaleza de 5,60kwh/m2 dia35.

Necessidade diária: 18,74kwh/dia 
Área de painéis necessária: 18,74 / 5,60 = 3,34m2

Para obter uma produção de energia que garanta prováveis excedentes, as-
sim como para melhor aplicabilidade, sugere-se o uso de quatro painéis 
solares (1x1,65m) inclinados em 21ºN, gerando uma área total de 6,6m2 de 
captação.

(35)   CRESESB - Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio Brito Em: < 

http://www.cresesb.cepel.br/index.php#localidade_57335>.
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Para solucionar as necessidades de um abastecimento hidráulico, foi pensa-
do um sistema abastecido pela rede de distribuição pública o qual recebe um 
encanamento que se eleva até uma altura de queda, passa por um registro 
que contabiliza os gastos e libera a passagem da água, e é distribuído para o 
abastecimento dos equipamentos fixos.

Num consequente recolhimento de dejetos, a tubulação do aparelho é di-
recionada diretamente para o recolhimento público, enquanto a caixa cen-
tral recebe a tubulação de recolhimento do lavatório para posteriormente, 
encontrar-se com a tubulação ejetada do aparelho.

Uma parede hidráulica feita a partir do corte das placas de compensado 
naval nas mesmas dimensões de largura do módulo dos painéis é proposta 
para isolar o recebimento da tubulação do espaço do banheiro. A umidade a 
ser gerada é controlada a partir da aplicação de um revestimento mais seve-
ro, assim como a utilização de membranas impermeáveis em sua superfície 
nos casos que forem considerados necessários.

hidráulico

40, 41. Esquema do recolhimento de esgoto e distribuição hidráulica no banheiro da estação. 
Elaborado pela autora. 
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este projeto é trajetória, é passagem de todas as minhas experiências an-
tes, durante, e das que virão após a graduação, o resultado do meu traço não 
poderia ser mais reflexo de minha fluidez e incertezas tão constantes. 

a escolha de mirar no processo cria a oportunidade de me aproximar, talvez, 
de resultados variados ao invés respostas irrefutáveis, e, por fim, um projeto 
que iniciei com dificuldade de determinar uma tipologia, continua sem cate-
gorização exata ou determinação fixa.

foram confusões que alimentaram os questionamentos que me fizeram 
apresentar esse trabalho, e as respostas encontradas para eles não deixam 
de ser pertinentes ao mesmo tempo em que permitem-se contestar, crescer 
e progredir.

isso foi uma experiência limite, e, ao final dessa passagem, espero que esta 
tentativa tenha sido favorável para que se prove possível o desenvolvimento, 
mas também se acolha e promova novas experiências e processos projetu-
ais em arquitetura, arte, espaço ou cidade.

obrigada.
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