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1. Introdução

CABio - Centro Acadêmico de Ciências Biológicas da UFSC. Acervo Pessoal.

CACine - Centro Acadêmico de Cinema da UFSC. Acervo Pessoal.

 O objetivo desse trabalho é desconstruir formalidades que são obstáculos para reconhecer qualquer cultura 
como processo e não como produto. A espontaneidade é o fio da meada, e nos leva a admitir que o processo de tra-
balho é um movimento constante e imprevisível. Pensando assim, não basta termos construções ideológicas em cima 
dele. Trabalho é sinônimo de criação e de experimentação, de conhecimento em jogo. O paradoxo da cultura como 
obra de arte ou como experiência nos obriga a apontar para bases mais profundas, mas o que podemos alcançar, 
que está na superfície de todo e qualquer processo cultural, é o que está exposto. Exposição vem do latim ex (fora) 
- ponere (colocar). Se algo ou alguém é retirado de seu contexto original, se pretende que exerça influência sobre 
outro algo ou alguém, ou até mesmo que esteja ao alcance do perigo. Sair da zona de conforto? É realmente essa a 
exposição a qual estamos submetidos cotidianamente em nossas relações culturais, consumindo instantaneamente 
imagens superficiais? Creio que estamos todos muito confortáveis, e isso não nos leva a lugar nenhum. Raramente 
produzimos algo e o “colocamos para fora” integralmente na concepção de autocrítica, de discussão e de geração de 
conhecimento. Esse lugar que é o “fora” é apenas uma construção formal de um inconsciente cultural coletivo, porém 
ele pode ser real: o espaço público implica uma individualidade exposta para que seja experienciada. Experiência 
vem do latim ex (fora) - peritus (testado com conhecimento). Desconstruir sugere uma reconstrução, e não uma sim-
ples destruição - o conhecimento estagnado é cúmplice da cultura estagnada.
 As exposições sempre ocorreram como espaços de experimentação e expressão perante o público. Existem 
duas questões a serem tratadas nessa afirmação, que de qualquer modo não deixa de ser verdadeira. Primeiro, o públi-
co perante ao qual certa produção pretende ser exposta no geral se mostra extremamente seletivo, e coloca-se então a 
questão pública como uma crise dentro dos espaços de exposição e das instituições no geral. Segundo, essa produção 
pode ser questionada dentro da dicotomia que as disciplinas intrinsecamente carregam entre teoria e prática, que pos-
suem um relacionamento nebuloso que faz com que sempre surjam ideias dentro de parâmetros que pertencem à ou-
tras disciplinas. Revelando o contexto histórico dentro do qual tanto a história da arte quanto a história da arquitetura 
são protagonistas da própria história das exposições, encontramos uma situação de importação e elitização cultural 
em nosso país (que obviamente está presente em outros tipos de instituição, como por exemplo a universidade). Então 
questiona-se a concepção do que uma exposição de arquitetura de fato é ou pretende ser, já que a história é alterna-
damente revisitada e esquecida num piscar de olhos, além de que dizem que chegamos ao fim da arte.
 O panorama cultural contemporâneo gerou um ponto de vista que encara a universidade como espaço cul tu-
ral e não exclusivamente de produção científica, e carrega também uma crise de sua concepção pública. Um objetivo 
específico é ensaiar (ou experimentar) o campus da UFSC como espaço público através da exposição desconstruída, 
admitindo que ela é uma instituição cultural, mesmo que fervilhosamente seja de forma precária. A universidade 
pública é, sobretudo, o espaço em que o conhecimento é experimentado, e ela sofre uma ameaça de extinção que a 
obriga a repensar sua estrutura cultural - ou seja, de que formas a produção acadêmica é exposta publicamente, já que 
a comunidade nunca defenderá algo que não faz parte de sua cultura e de que não possui conhecimento. A exposição 
deve ser uma estratégia de ensino dentro de uma estrutura disciplinar também desconstruída, que precisa acontecer a 
partir da arte e da cultura, e não a partir de um viés científico rígido - e então as formalidades do sistema da arte, que 
são muito semelhantes na produção acadêmica, não cabem ao contexto informal que na verdade é intrínseco ao ensi-

no. A exposição como veículo político da arte, internacionalmente, sempre foi uma forma de coletivizar símbolos, e 
acredito que a troca de conhecimento e o hibridismo da cultura da universidade com a da comunidade também seja 
uma resposta.
 A exposição de arquitetura não deixa de ser a própria história dos lugares, tendo um potencial de explorar o 
processo em detrimento do produto, ou da obra de arte aurática, sendo fecundamente pedagógica - assim, o campus 
deveria ser um grande canteiro experimental e a comunidade o principal cliente. Não há como esperar que exista um 
público culturalmente engajado na universidade se ela não permite que o percorrê-la e o observá-la sejam ideais de 
seu espaço como parque cultural. Sem algum tipo de libertação de nossas mentes e de nossos corpos não existe arte: 
criar é um processo de expor-se. Essa troca sutil pode revolucionar a forma como lidamos com o conhecimento, e 
principalmente a forma como experienciamos nossa própria cultura. Um objetivo pessoal é sair da minha própria 
zona de conforto frente a todas as práticas a que me dediquei durante a graduação, experimentando ao máximo o 
que significa a cultura da UFSC, através de uma linguagem propriamente expositiva. Precisamos de espaços além do 
próprio espaço para pensar sobre o espaço - a reestruturação cultural do campus da UFSC é inicialmente um vazio 
como plataforma de reflexão, pois transborda uma cultura que invade o espaço institucional. Tratando dos espaços 
culturais como espaços híbridos entre disciplinas, o processo de institucionalização desses espaços deve ser um obje-
to de estudo. Através de exposições pode ser possível perceber de que formas a arquitetura se disponibiliza como uma 
simples extensão física da arte, tangenciando processos culturais, na forma de espaços informais com institucionali-
dades recicladas. Pensando que as instituições remetem à uma certa funcionalidade, é possível que a cultura seja efi-
ciente? Quando ela atinge todas as pessoas? Quando ela atinge as pessoas certas? Quando influencia a percepção que 
as pessoas têm do tempo e do espaço? Quando se desenrola através de processos espontâneos? Quando é pertinente 
o suficiente para não morrer?

"Costumava-se fazer arte para iludir; hoje ela é feita de ilusões."
(O'DOHERTY, 2002, p. 131).
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 cultura
 público
 exposição
 arquitetura
 universidade
 Esses elementos são a base da construção com a qual pretendo lidar - problemática que ela engloba tais 
elementos e consequentemente muitos outros - como museus, ensino, espaços públicos, curadoria ou política. Aqui 
coloco as minhas palavras que descrevem esse mapa mental, como que para cego ver:
 cultura representa algum aspecto humano coletivo e imaterial, um processo em que ideias são reproduzidas 
socialmente através de eventos e encontros, que por sua vez acontecem através de inte resses. A cultura aqui repre-
senta o potencial que certa produção tem de catalisar o pensamento crítico numa abrangência pública. A cultura é o 
campo em que outras disciplinas jogam, apropriando-se dela.
 público é uma dimensão política em que espaços físicos ou virtuais são compreendidos, na qual a apro-
priação aberta dos mesmos é substancial. Existe então uma concepção contemporânea da esfera pública, ou do papel 
público de certas instituições ou lugares, em que a função social é questionada, sobretudo no sentido de que “não 
restringir” não significa de modo algum “incluir”.
 exposição remete sempre à uma experiência de ação e reação: é o interregno entre expor e perceber, embora 
ambas as faces façam parte da moeda. É importante o contexto público em que primordialmente se busca expor um 
trabalho ou processo, simplesmente pela intenção de compartilhar uma ideia cultural ou politicamente relevante. Se 
por um lado uma exposição pode ser completamente estática, dando-se num formato plástico e inerte, ela pode ser 
também o contrário: tudo o que é exposto sobre uma exposição após ela ter acontecido é apenas um fragmento do 
que ela foi em si - um registro feito por um único ponto de vista, que não representa a experiência que foi estar nela 
como um todo, ou de a ter concebido.
 arquitetura, antes de ser o estímulo preliminar dessa pesquisa, é o funil pelo qual ela discorre. Além de ser 
uma disciplina que se debruça sobre espaços físicos, a ordenação plástica dos mesmos está sempre atrelada a ideo-
logias coletivas que expressam valores estéticos. A exploração da arquitetura através da história mostra o quanto ela 
pode habitar diferentes, e até mesmo contraditórios, campos de atuação e produção. Assim se entende que se a arte 
é política, a arquitetura é arte. Se o ser humano é a ferramenta e o espaço é a regra, a arquitetura é o jogo. Ninguém 
pode dizer que você joga mal se você nem sabe que está jogando.
 universidade é uma instituição de ensino e consequentemente de aprendizagem. O ato de ensinar não é ex-
clusivo a nenhuma situação que acontece dentro dela, muito menos o ato de aprender. Assim se apreendem experiên-
cias que imprimem valores políticos, históricos, culturais e principalmente públicos. Experiências que pretendem 
conduzir de maneira livre a intenção produtiva de um indivíduo dentro do que é revelado ao seu alcance na sociedade. 
Não se pode encarar a universidade como uma máquina pela qual entram ingenuidades e saem maturidades, visto 
que assim como tudo o que é universal, a universidade deve ser um globo que não restringe a conexão intelectual ou 
espacial de ninguém.

 arte_história
 formal_informal
 disciplina_instituição
 criação_conhecimento
 espaço_evento_experiência
 Tocando e construindo mentalmente esse mapa estive inconsequentemente, do início ao fim, falando sobre 
arte e sobre história. Mesmo que elas não sejam o centro da problemática elas estiveram sempre ali, como ponto 
chave para compreender diversas questões. Tive o vislumbre de como a história da arte é composta por todas as outras 
histórias e de como é imprescindível que as coisas se documentem para que as histórias continuem sendo contadas - 
do contrário, ninguém aprende nada e as exposições continuam sendo um produto e não um processo. A história é o 
que nos situa no presente para continuar indo para frente, e não para trás, como às vezes nos vemos passivamente.
 É muito dito que a história é contada pelos vencedores, e a conexão desse ponto com o público nos obriga a 
reconhecer formalidades presentes tanto nos espaços culturais e do sistema da arte quanto no ensino da universidade. 
O que é também presente nessas duas esferas, felizmente, é um processo de criação, que representa justamente as in-
formalidades que precisam ser catalizadas. O que estrutura as formalidades pode ser resumido a valores institucionais 
e divisões disciplinares, que do contrário ao que à princípio pode parecer, estão à favor do público, pois é ele que os 
molda. Mas isso não acontece se não temos uma consciência do que é conhecimento público e de como ele é criado. 
A criação e o conhecimento caminham juntos estabelecendo a superfície do senso comum do que é cultura.
 A exposição é popularmente conhecida como algo efêmero e ao mesmo tempo estático, que acontece em 
superfícies como paredes, vidros, mesas... Principalmente de artes plásticas. A superação disso é a irmandade entre 
a arte e a arquitetura, que esteve aí desde sempre. A arquitetura contemporaneamente transgride a noção moderna de 
separação de funções entre disciplinas, esvaziando espaços que são então criados coletivamente num processo ex-
perimental, criando a ponte entre teoria e prática, sendo intensamente transdisciplinar. Os espaços são correspondên-
cia automática das disciplinaridades e institucionalidades que emanam sobre eles, e assim a exposição precisa ser 
desconstruída, sendo encarada como um espaço que não é efêmero, e que também não é estático. O que acontece 
nela é que vai e vem. O espaço da exposição e o evento da exposição são e ao mesmo tempo não são a exposição. A 
exposição talvez seja o indivíduo a percorrendo, ao mesmo passo que a percorre mentalmente através de todos esses 
elementos…
 A criação e a exposição não são entidades separadas, e o que resulta dessa combinação é a experimentação 
de algo que está em processo… Aqui o público é contemplado. A cultura não é produzida, mas sim experienciada. 
O contexto informal gera conhecimento público. Nenhuma institucionalidade representa algo além dos próprios 
indivíduos. O espaço em que isso acontece precisa ser uma exposição em si: precisa estar na superfície das vias da 
cidade, principalmente na escala do caminhar. Ir e vir deve ser encarado como um ato de observação estética, no 
mínimo. A exposição é a experiência que o público tem em tal espaço, durante tal evento. Qualquer espaço que faça 
parte de nossa cultura (todos, se pararmos para pensar) é um espaço de exposição de certa forma. A arquitetura é a 
exposição apenas quando a experiência que tivemos nela é contada como uma história.
 Atravessando as dualidades que me desafiam (primeiro diagrama a seguir), vislumbro a desconstrução ex-
positiva, admitindo que está para a arte assim como está para a arquitetura dentro de um contexto cultural, e que 
também está representando o conhecimento público. Em seguida, vislumbro a dissolução institucional, percebendo 
que os espaços culturais e os espaços de ensino estão híbridos. O segundo diagrama é o mapa em eterna des cons-
tru ção: caminhando por ele vou criando infinitas combinações entre seus elementos, que estão girando, e girando, e 
girando, produzindo cada vez mais e melhores conhecimentos.

2. Mapa da problemática

CALJ - Centro Acadêmico Livre de Jornalismo da UFSC. Acervo Pessoal.
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 O que as exposições universais e os espaços culturais 
e de arte do Brasil têm necessariamente a ver um com o outro? 
Independente do contexto ser brasileiro ou não, quanto menos 
se explicar o que a arte é, melhor. Entretanto, a maneira como 
espaços de exposição são concebidos deve ser reivindicada e 
abordada como crítica ao papel dessas instituições, visto que 
as exposições nunca acontecem fora de uma rede complexa de 
fontes, investimentos, origens produtivas, pensamentos e valores 
que traduzem as políticas culturais de um lugar.
 A história das exposições, sejam elas de arte ou de ar-
quitetura, é uma narrativa possível para a história da arte ou da 
arquitetura. A trajetória histórica, em muitos momentos não li-
near, das exposições universais e dos museus é quase paralela, e 
mesmo sendo vistas como duas instituições que não se relacio-
nam, elas possuem inúmeros pontos em comum, principalmente 
pelo fato de terem surgido num momento parecido e terem sua 
concepção reciclada ao longo da trajetória do modernismo. A 
conjuntura total da ideologia de um espaço de exposição deve ser 
apresentada, pois acompanha, assim como a arquitetura ou a arte, 
a história política de um país, principalmente nas suas relações 
com outros países e culturas.
 As exposições universais nasceram em Paris, inspira-
das nas feiras nacionais da França dos séculos XVIII e XIX - 
o domínio da industrialização parece ter fomentado uma ideia 
de institucionalizar a produção tecnológica como uma esfera 
pública internacional através de um evento. Institucionalizar, 
pois as Expos (como são gentilmente apelidadas) não possuem 
apenas o caráter intrínseco de serem a “grande vitrine do pro-
gresso da modernidade” no sentido de um fetiche mercadológi-
co. É também consequente uma ideia de espaço de discussão e 
experimentação em relação à produção humana mais refinada 
tecnologicamente, mesmo que essa segunda seja uma intenção 
pouco presente1 -  hipoteticamente essa concepção de exposição 
se refletiu posteriormente em outros espaços de arte e arquitetura, 
como nas escolas, mas isso será abordado mais adiante ao longo 
da pesquisa.
 “The Great Exhibition”, a primeira Expo em Londres, 
em 1851, já possuía a concepção espacial como uma de suas 
principais características: o Palácio de Cristal representava a ex-
posição perante o resto do mundo, tanto a sua disposição interna 
em que cada país possuía seu espaço expositivo, quanto a es-
trutura do edifício em si - a arquitetura dele foi um paradigma 
inicial da modernidade, materializando uma suposta essência 
formal irredutível, admitindo a ideologia industrial de que sim-
bo logias, que inevitavelmente envolvem processos culturais, não 
deveriam entrar no mérito do que é uma arquitetura moderna: 
tecnologicamente avançada o suficiente para ser reproduzida em 
outro lugar do mundo. Apesar disso, o Palácio de Cristal per ma-
ne ce como símbolo da história da arquitetura moderna.
 O conceito de pavilhão é mais importante do que parece 
nesse contexto. A efemeridade de todo o material exposto, de 
vários países, origens e conceitos diferentes, confirma a possi-
bilidade necessariamente presente da estrutura ser, também, 

1 GOLDMAN, Flavio. Exposições Universais e Diplomacia Públi-
ca. Brasília: Funag, 2016.

Interior do Palácio de Cristal.
Fonte: www.londonist.com/london/history/1851-great-exhibition

Exposição Universal de Paris de 1889: Pavilhão brasileiro visto abaixo 
do pilar oeste da Torre Eiffel.

Fonte: www.brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/han-
dle/20.500.12156.1/5047

3. Das Exposições Universais à
Avenida Paulista

efêmera. Uma estrutura que abarca algo que é presumivelmente 
rico e imperdível. Afinal, esse é o raciocínio que o mercado de-
manda. A festa das almas são as liturgias religiosas; a festa dos 
corpos são os jogos olímpicos; a festa das máquinas são as ex-
posições universais.2 Assim, a cada edição as exposições adqui-
riam uma escala maior, de pavilhões secundários ao principal, até 
o ponto em que cada país passa a possuir seu próprio pavilhão: 
cada país pode criar a efemeridade fascinante tanto de sua cultura 
quanto de sua produção técnica como mercadorias para outros 
países importarem. E então o impacto local de uma exposição 
universal, na cidade que a sedia, é cada vez maior.
 A consequência mais conveniente para uma determinada 
cidade sediar uma exposição universal é o legado permanente 
que ela traz enquanto estratégia urbanística3 - uma estratégia ur-
banística espacial, de investimento em infraestrutura e geração 
de empregos, e também de colocar tal cidade numa posição de 
referência no contexto político e de desenvolvimento interna-
cional. O evidente monopólio do campo das exposições univer-
sais é semente e ao mesmo tempo fruto da posição de metró-
pole de cidades, como por exemplo, Paris, Londres, Chicago 
ou Barcelona, mesmo que o conceito de metrópole seja tardio a 
esse processo. O próprio contexto em que as Expos surgiram, no 
auge dos problemas mais sérios da Revolução Industrial, afirma 
a posição de vantagem de tais cidades em terem condições de 
organizar um evento desse porte - os países que até pouquíssimo 
tempo antes das Expos surgirem eram colônia, como o Brasil, 
eram mais subdesenvolvidos do que nunca, e seu processo de 
industrialização mal havia começado.
 “Afora os objetivos em si mesmos, as exposições uni-
versais sempre foram um meio de conseguir outros fins. Sob o 
pretexto de “expor”, ocuparam terrenos, abriram-se avenidas, 
expandiram e transformaram a cidade”4.  Se por um lado as 
Expos são temporárias, por outro elas deixam rastros eternos, 
promo vendo a imagem da cidade através de uma grande con-
centração de investimentos públicos e privados: a Torre Eiffel 
da Expo 1889, o metrô de Paris da Expo 1900, ou a Montreal 
Biosphere (que é o antigo pavilhão dos Estados Unidos) da Expo 
1967.
 A lista em anexo5 traduz a fragilidade da história das 
Expos quando se pensa no processo delicado de assimilação da 
presença da tecnologia pela maioria dos países que precocemente 
participavam expondo seus feitos nesses grandes eventos inter-
nacionais. Eventos que insistiam em serem divulgados como 
campo de compartilhamento de conhecimento e experiências, 
de “solidariedade entre as nações” e de “sensibilidade cultural”, 
quando na verdade eram um campo muito propenso à compe-
titividade e comparação, em que inovação tecnológica e ideais 
estéticos são essencialmente mercadorias, e a decisão de qual 
país será sede é até hoje muito acirrada pois o interesse é muito 
grande.
 Existe uma organização chamada Bureau International 
des Expositions (mais conhecida como BIE), criada em Paris em 
1931, que designa os direitos e responsabilidades dos organiza-
dores e participantes de uma exposição internacional realizada 
pelo governo de um país, que categorizou as Expos em mundiais 
ou internacionais/especializadas. Essa é uma diferenciação sutil 
em relação ao tamanho, a duração e ao escopo do tema da ex-
posição. De 1851 em Londres a 2015 em Milão ocorreram 33 
“World Expos” e de 1936 em Estocolmo a 2017 em Astana ocor-

2 GOLDMAN, Flavio. Exposições Universais e Diplomacia Públi-
ca. Brasília: Funag, 2016.

3 "O urbanismo nas exposições universais insere-se, então, na 
problemática que implica lugares e momentos de memória sujeitos a 
uma poética específica: aquilo que, pelo fato de ser efêmero, facultará 
vazios para a criatividade a vir. Na prática refere-se à possibilidade de 
especulações na escolha da implantação, na relação do recinto com a 
cidade e vice-versa e na acomodação de vários pavilhões em diferencia-
dos espaços, entre vários outros aspectos." 
SCHERER, Fabiano de Vargas. Expondo os planos: As exposições 
universais do séc XX e seus planos urbanísticos. 2012. 281 f. Disser-
tação (Mestrado) - Curso de Arquitetura, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. p. 15.

4 FUÃO, Fernando Freitas. Sevilha e a Expo 92: duas realidades 
contrapostas. Projeto, São Paulo, n. 138, pág. 20-21, 1992. p. 20.

5 Lista das Expos desde 1851, constatadas no site do BIE (houver-
am outras que se nomeiam como exposições universais e não constam 
no site, como a Paris Exposition des Arts Décoratifs de 1925) 
 
World Expos 
1851 Londres 
1855 Paris 
1862 Londres 
1867 Paris 
1873 Vienna 
1876 Filadélfia 
1878 Paris 
1880 Melbourne 
1888 Barcelona 
1889 Paris 
1893 Chicago 
1897 Bruxelas 
1900 Paris 
1904 Saint Louis 
1905 Liége 
1906 Milão 
1910 Bruxelas 
1913 Ghent 
1915 São Francisco 
1929 Barcelona 
1933 Chicago 
1935 Bruxelas 
1937 Paris 
1939 Nova Iorque 
1949 Porto Príncipe 
1958 Bruxelas 
1962 Seattle 
1967 Montreal 
1970 Osaka 
1992 Sevilla 
2000 Hannover 
2010 Shanghai 
2015 Milão 
Total: 33

Specialised Expos
1936 Estocolmo
1938 Helsinki
1939 Liége
1947 Paris
1949 Estocolmo
1949 Lyon
1951 Lille
1953 Roma
1953 Jerusalém
1954 Naples
1955 Torino
1955 Helsingborg
1956 Beit Dagon
1957 Berlin
1961 Torino
1965 Munique
1968 San Antonio
1971 Budapeste
1974 Spokane
1975 Okinawa
1981 Plovdiv
1982 Knoxville
1984 Nova Orleans
1985 Tsukuba
1985 Plovdiv
1986 Vancouver
1988 Brisbane
1991 Plovdiv
1992 Genoa
1993 Daejeon
1998 Lisboa
2005 Aichi
2008 Zaragoza
2012 Yeosu
2017 Astana
Total: 35

Total das categorias: 68
Total na América do Norte e Europa: 53
Total em outros continentes: 15
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reram 35 “Specialised Expos”, somando um total de 68 edições 
na história das exposições universais.6 Delas, 53 foram realizadas 
em cidades da América do Norte ou da Europa, e apenas 15 em 
outros continentes, sendo que nenhuma nunca ocorreu na Améri-
ca do Sul ou na África.
 O caráter de empreendimento internacional ao longo das 
edições das Expos foi se moldando a partir de um pretexto social 
em que a tecnologia foi se desenvolvendo, representado muito 
bem pelos três pilares da sustentabilidade (social, econômico e 
ambiental) e pelo surgimento do conceito de diplomacia públi-
ca, ambos na década de 1960. A ótica da promoção comercial 
parece sair um pouco de foco, protagonizando a promoção da 
imagem do governo do país no sentido de abertura, transparência 
e democratização das políticas públicas externas como esferas 
inclusivas e participativas. Assim, o governo do país sede dá um 
passo atrás, abrindo espaço para órgãos internacionais, empresas 
privadas e governos locais organizarem e terem autonomia na 
gestão da exposição, principalmente a partir da Expo Bruxelas 
de 1958, fazendo ser ainda mais questionável a ideia de “co-
nhecimento público” que as Expos deveriam propagar - vemos 
que iniciativas privadas ganharam espaço para afirmarem suas 
aspirações perante outras classes, mas isso é um processo que 
ocorre não apenas nas exposições universais, mas na política dos 
países em si.7 Para ilustrar essa ideia de empreender (um tan-
to quanto superficialmente) dentro das problemáticas interna-
cionais, o tema da exposição tornou-se algo muito importante, 
e alguns dos mais recentes são “Cidade melhor, vida melhor” 
(Shanghai, 2010), “Alimentando o planeta, energia para a vida” 
(Milão, 2015) e “Energia do futuro” (Cazaquistão 2017). Slogans 
que pressupõem um caráter inclusivo, apesar de que, por exem-
plo, um ingresso individual para passar um dia na Expo Milão de 
2015 custava 34 euros (o que pode custar aproximadamente 150 
reais).
 Apesar disso, a ideia de andar alguns metros e se sentir 
como se estivesse saindo de um país e entrando no outro é mui-
to atraente. Essa é a concepção das Expos hoje, quase que tele-
transportando realidades culturais criadas exclusivamente para o 
contexto da exposição e que não necessariamente correspondem 
com a realidade de um país. Busca-se uma experiência muito 
característica do anseio pós-moderno em que “quebras de bar-
reiras, sejam geográficas ou culturais, são facilmente feitas mais 
de forma virtual do que física, pela globalização e pelos avanços 
tecnológicos. Tudo isso se apresenta recheado com muitas re-
pre sentações, uma verdadeira saturação de imagens, símbolos 
e signos”8. A intenção de “catalogar e apresentar ao grande 
público os principais produtos do engenho humano”9 passou a 
ser a de criar uma experiência sensível que desperta desejos em 
massa, importando culturas e assim generalizando-as interna-
cionalmente.
 A partir da compreensão de como as exposições univer-
sais referenciam a elitização dos espaços de exposição e da práti-
ca de exposições no geral, e da presença soberana do circuito 
Londres-Paris na maior parte da sua história até os dias de hoje, 
o caso do circuito Rio de Janeiro-São Paulo, por sua vez, contex-
tualiza a cena de exposições, e consequentemente de museus no 
Brasil. Ainda mais importante que a concentração de espaços de 
arte, galerias e exposições nacionais e internacionais, é a forte 
presença de um investimento em cultura num geral nessas ci-
dades.

6 www.bie-paris.org

7 GOLDMAN, Flavio. Exposições Universais e Diplomacia Públi-
ca. Brasília: Funag, 2016.

8 SCHERER, Fabiano de Vargas. Expondo os planos: As exposições 
universais do séc XX e seus planos urbanísticos. 2012. 281 f. Disser-
tação (Mestrado) - Curso de Arquitetura, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. p. 19.

9 GOLDMAN, Flavio. Exposições Universais e Diplomacia Públi-
ca. Brasília: Funag, 2016.

Plano urbano da Expo Milão de 2015.
Fonte: www.unido.it/expo2015/eng/expo.php

Cartaz de divulgação do Centenário da Independência. Afora as perso-
nagens que as carregam, a bandeira do Brasil é seguida das bandeiras 

de outros países como Estados Unidos e Inglaterra. Fonte: www.re-
vistahcsm.coc.fiocruz.br/brasil-1922-independente-civilizado-e-branco

 Dando sequência à problemática das exposições uni-
versais, um evento no Rio de Janeiro em 1922 foi bastante em-
blemático para a posição brasileira nesse cenário: o Centenário 
da Independência, considerado uma exposição internacional, 
porém não reconhecido pelo BIE. O Brasil começou a participar 
oficial e regularmente das exposições universais na Expo Lon-
dres em 1862, apenas 40 anos após sua independência política. 
Como, num geral, as Expos do século XIX concentravam-se em 
objetos expostos e as do século XX introduzem ideias expos-
tas, o Brasil reconhece a oportunidade, após o hiato de 14 anos 
sem exposições universais devido à Primeira Guerra Mundial 
(da Expo São Francisco de 1915 à Expo Barcelona de 1929), 
de traduzir a vontade uníssona de reestruturação que veio à tona 
principalmente nos países arrasados pela guerra - alguns dos 
quais estavam entre os 13 países participantes do Centenário: 
Argentina, México, Inglaterra, França, Itália, Portugal, Dinamar-
ca, Suécia, Tchecoslováquia, Bélgica, Noruega, Japão e Estados 
Unidos. Esse desafio incluía o de reinterpretar a posição interna-
cio nal brasileira para o pós-guerra, refletindo sobre o seu passado 
e projetando um país para o futuro: julgando o passado coloni-
al, imperial, e as realizações republicanas.10 Foi organizado pelo 
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, fato que faz sen-
tido pela especialização dos oito pavilhões (Comércio, Higiene e 
Festas; Pequenas Indústrias; Viação e Agricultura; Caça e Pesca; 
Administração; Estatística; Palácio das Indústrias e Palácio dos 
Estados), que se deu pelo foco nas principais fontes econômicas 
nacionais da época: a siderurgia e a exploração do minério de 
ferro.
 O Rio de Janeiro era a capital brasileira na época, e de-
veria ser preparada como a “apoteose da modernidade brasilei-
ra”11. Para isso, demoliu-se o Morro do Castelo, lugar estimado 
pelo imaginário da cidade, para abrir espaço para os pavilhões, 
que em maioria só foram concluídos após a inauguração da ex-
posição - o que marca a ironia da realização de um evento tão 
custoso que através da ideia de patriotismo tinha a intenção clara 
de transformar símbolos nacionais e coletivos.12 Posteriormente 
à exposição remanesceram inúmeras críticas à organização do 
evento - indagações sobre a sua baixa frequência de visitantes 
(julgada como resultado da “falta de patriotismo dos brasilei-
ros”13); a perda de um símbolo urbano que era o Morro do Caste-
lo; apenas quatro dos pavilhões resistirem à especulação da área; 
e por fim, o estopim em que culminou a grave crise política de 
então na Revolta do Forte de Copacabana.
 Após a Independência muitos museus e instituições 
importantes foram criados no Brasil14, sempre com um caráter 
enciclopédico sobre temas históricos, nacionais, culturais, e 
científicos. Algo natural, assim como na época da Revolução 
Francesa, principalmente,15 coleções privadas tornam-se públi-
cas ao passo em que museus como “gabinetes de curiosidade” 
passam a ter uma ambição moderna de espírito nacional. Como 
se a institucionalização do legado de um país fosse necessa ria-
mente a maneira de assegurar sua salvaguarda. O Centenário da 
Independência é, então, encarado aqui como a consagração desse 
tipo de exposição que havia sido praticada até então. É curiosa 
a sequência em que nesse mesmo ano ocorre a Semana de Arte 
Moderna de 1922, em São Paulo, assim como a criação do Mu-
seu Histórico Nacional no pavilhão que abrigou o Palácio das 
Indústrias no evento do Centenário, ambos já com um intuito 
distinto que rompe com a tradição de colecionismo.

10 MOTTA, Marly Silva da. "Ante-sala do paraíso", "vale de luzes", 
"bazar de maravilhas" - a Exposição Internacional do Centenário da 
Independência (Rio de Janeiro - 1922). Rio de Janeiro: CPDOC, 1992. 
22f.

11 MOTTA, Marly Silva da. "Ante-sala do paraíso", "vale de luzes", 
"bazar de maravilhas" - a Exposição Internacional do Centenário da 
Independência (Rio de Janeiro - 1922). Rio de Janeiro: CPDOC, 1992. 
22f. p. 5.

12 "A dependência de modelos do exterior sempre foi uma das carac-
terísticas da produção artística desde o período colonial. Houve, no 
entanto, o desejo de se realizar uma arte com marca própria brasileira. 
Esse anseio surge com especial ênfase nos anos 20, deste século, por 
ocasião da época de comemorações do Centenário da Independência. 
Inovar, romper com a tradição acadêmica, era o objetivo dos modern-
istas, deixando uma mensagem visual (musical ou literária), porém 
expondo claramente uma interpretação de nossa realidade. Daí porque, 
como já se disse, os modernistas dessa década tinham um olho em Paris 
e outro no Brasil." 
AMARAL, Aracy A.. Textos do Trópico de Capricórnio: Artigos e 
ensaios (1980-2005) - Vol. 1: Modernismo, arte moderna e o com-
promisso com o lugar. São Paulo: Editora 34, 2006. 

13 “Como era bastante frisado pela revista da Comissão Organiza-
dora, a Exposição do Centenário deveria ser uma “aula de civismo”, 
preenchendo “objetivos patrióticos”, afastando “o pessimismo mórbido 
dos maus brasileiros” e promovendo “a harmonia nos gestos e a paz no 
coração.” 
MOTTA, Marly Silva da. "Ante-sala do paraíso", "vale de luzes", "bazar 
de maravilhas" - a Exposição Internacional do Centenário da Independ-
ência (Rio de Janeiro - 1922). Rio de Janeiro: CPDOC, 1992. 22f. p. 13.

14 Exemplos de museus e instituições fundadas no Brasil da segunda 
metade do século XIX: Museu do Exército 1864; Museu da Marinha 
1868; Museu Paranaense 1876; Instituto Histórico Geográfico da Bahia 
1894; Museu do Ipiranga 1894; Pinacoteca de São Paulo 1905.

15 Museus modernos surgem à princípio no século XVII a partir de 
doações de coleções particulares, como a de Elias Ashmole à Univer-
sidade de Oxford em 1682, que resultou no primeiro museu público da 
Inglaterra, e oportunamente é o primeiro museu universitário do mundo: 
o Ashmolean Museum de arte e arqueologia. O primeiro museu público 
da França é criado pelo governo revolucionário em 1793: o Museu do 
Louvre. 
www.ashmolean.org/history-ashmolean

O Rio de Janeiro de 1922 com destaque para o Morro do Castelo.
Fonte: www.infograficos.oglobo.globo.com/rio/castelo-360o.html

Cartaz de divulgação da Semana de Arte Moderna de 1922, elaborado 
por Di Cavalcanti. Em oposição ao cartaz do Centenário da Indepen-
dência ele indica a independência às “regras na arte”, introduzindo uma 
certa abstração e valorização pela cultura popular nacional. www.edito-
racontexto.com.br/blog/sobre-povos-predestinados-e-fabricas-equivoca-
das-jaime-pinsky/cartaz-semana-de-arte-moderna-de-1922-di-cavalcanti



 Sempre com a concepção de superar um suposto atraso 
e atualizar a produção local em relação às tendências modernas 
internacionais, o Brasil corre atrás do próprio rabo. Em detri-
mento de reconhecer as bases culturais que já são muito fortes 
em inúmeras de suas regiões, sempre ocorreram investimentos 
em produções progressistas. Essa falta de sentido faz com que 
o país tenha uma valorização patrimonial tardia, satiricamente 
na mesma época em que o modernismo brasileiro na arquitetu-
ra passa a se consolidar16 - na primeira metade do século XX 
são criados inúmeros museus nesse sentido,17 e em destaque a 
fundação do SPHAN - Serviço do Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional em 1937, que posteriormente institucionalizou-se 
como o IPHAN. O fato do próprio modernismo no Brasil ter 
sido tardio dentro da cena arquitetônica mundial faz com que ele 
tenha um caráter muito diferente em relação ao modernismo de 
outros países, se há como pensar no modernismo de um jeito tão 
seguro. Se a modernização ocorre ao mesmo tempo que a valo-
rização do patrimônio (um valor que é básico ao valor político da 
cultura) parece lógico que tal modernização seja contingente até 
os dias de hoje. A ampliação da escala dessa questão revela sim-
plesmente o senso comum brasileiro de cultura de importação. 
Uma característica tradicional, que implica sempre uma relação 
de dependência de outras nações.
 O cenário RJ-SP se fortalece em seguida, na virada para 
a década de 1950, sendo emblemática a criação dos Museus de 
Arte Moderna: o MAM-SP e o MAM-RJ com o fantástico apoio, 
respectivamente, do italiano Ciccillo Matarazzo, e do franco-bra-
sileiro Gilberto Chateaubriand, ambos em 1948, marcando no-
vamente um cenário de internacionalização da cultura brasileira 
no pós-guerra (dessa vez a Segunda Guerra Mundial), devido ao 
exílio de artistas e intelectuais europeus.18

 Os frutos primários do MAM-SP materializam-se em sua 
exposição inaugural em 1949: “Do figurativismo ao abstracio-
nismo” buscou introduzir a arte abstrata no Brasil e incluía obras 
de Wassily Kandinsky, por exemplo. E a exposição e “Manifesto 
Ruptura” de 1952, que afirma a arte como “um meio de conhe-
cimento deduzível de conceitos”19 abre então espaço para a arte 
concreta brasileira, como uma superação ao abstracionismo para 
mudar o foco de debate público.
 O MAM-RJ inaugura sua sede permanente no edifício 
projetado por Affonso Reidy no Aterro do Flamengo em 1958, 
e marca presença cultural logo na época da ditadura militar, 
quando em 1967 realiza a exposição liderada por Hélio Oiticica, 
que chama “Nova Objetividade”, e em 1971 os “Domingos de 
Criação”, que foram encontros concebidos por Frederico Morais 
- exemplos de um movimento que traduz a situação política do 
país, também através da promoção da arte concreta e conceitual, 
comparado ao movimento do dadaísmo europeu no pós Primeira 
Guerra Mundial.
 Ciccillo, ao ser questionado sobre a possibilidade de re-
alizar no Brasil uma exposição similar à Bienal de Veneza (criada 
em 1895), decide criar a Bienal de São Paulo com a intenção de 
conceber uma alternativa aos países que a mostra italiana não 
conseguia apresentar. A primeira edição foi em 1951, no Parque 
Trianon da Avenida Paulista. Posteriormente a bienal oficia li-
za-se no Pavilhão Ciccillo Matarazzo (ou “Pavilhão da Bienal” 
do Parque Ibirapuera, projetado por Oscar Niemayer) em 1957. 
A organização da Bienal de São Paulo como uma extensão do 
MAM-SP em suas primeiras edições gerava uma burocracia di-

16 "Concretamente, a redescoberta pelos modernistas da estética 
barroca e do passado colonial, em viagens pelo interior do Brasil, 

especialmente às cidades históricas mineiras em 1924, fez emergir uma 
consciência da necessidade de preservação do patrimônio cultural." 

JULIÃO, Letícia. Apontamentos sobre a história do museu. In: Caderno 
de Diretrizes Museológicas. Brasília: MinC/Iphan/Departamento de 

Museus e Centros Culturais; Belo Horizonte: Secretaria de Estado da 
Cultura/Superintendência de Museus, 2006, p. 19-31. p. 23.

17 Exemplos de museus fundados no Brasil da primeira metade do 
século XX: 1937 Museu Nacional de Belas Artes; 1938 Museu da 

Inconfidência de Ouro Preto; 1940 Museu Imperial; 1960 Museu da 
República; além da tombamento da cidade de Ouro Preto como Monu-

mento Nacional em 1933.

18 www.mam.org.br/institucional 
www.mamrio.org.br/institucional

19 GRUPO Ruptura. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cul-
tura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em: <http://

enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo538325/grupo-ruptura>. Verbete 
da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7

fe rente da mostra de Veneza, em que os países eram convidados 
pelo Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores) e o evento 
era financiado principalmente por eles. Apesar dessas relações de 
interdependência a criação da bienal foi benéfica, pois diante da 
falta de museus ela cumpria, e cumpre até hoje, o papel de agitar 
a conjuntura artística e cultural do país, fato que não desmerece 
a preocupação dos patrocinadores desde sempre, que é a mesma 
de qualquer patrocinador de cultura em qualquer outro lugar do 
país: que “dê público”.20 Por essa razão é muito comum ver, num 
evento tão importante, uma predominância de obras de artistas, 
sejam eles locais ou internacionais, mortos. Existe essa alienação 
temporal, que segura as pontas através de obras que tem uma 
visibilidade garantida, e também uma alienação entre os prota-
gonistas do evento - assim como é comum em muitos museus do 
Brasil, como o Museu Oscar Niemayer ou a Fundação Iberê Ca-
margo, o curador é terceirizado. Outro fato sutil, que demonstra 
que a importação cultural, ou a importação da produção cultural, 
é a estrutura da zona de conforto brasileira.
 Enquanto na ditadura militar o MAM-RJ era um espaço 
de resistência artística frente à grave situação política do país, o 
MAM em São Paulo lutava contra o forte movimento de boicote 
da Bienal de São Paulo pelos artistas (principalmente estrangei-
ros) devido à ditadura militar, comprometendo todas as edições 
entre 1965 e 1981. Os movimentos de boicote foram impactantes 
após, por exemplo, as edições da Bienal de SP de 1953 e 1959 
que se contrastam por terem recebido, respectivamente, a Guer-
nica (pelo próprio interesse de Pablo Picasso) e uma coleção de 
30 obras de Van Gogh. Além de que o sucesso da bienal havia 
proporcionado sua institucionalização e independência ao MAM 
em 1962, e também na maravilhosa parceria que o MAM teve 
com a USP ao criar o MAC - Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo no ano seguinte, 1963. Além da Bie-
nal como um evento reconhecido internacionalmente no país, o 
MAM-SP também promove o Panorama da Arte Brasileira desde 
1969, exposição que hoje é também bienal, com o intuito de ma-
pear a produção contemporânea do Brasil.
 Contemporaneamente a esse contexto em que a arte 
moderna se consolida no país, em 1947 é criado o MASP através 
do apoio do pai do ator principal da criação do MAM-RJ, o bra-
sileiro Assis Chateaubriand, que estimulava a importação de 
obras de arte internacionais. O edifício como conhecemos hoje, 
considerado a praça mais cívica de São Paulo, que hospeda a 
luta política de qualquer partido, foi obra de Lina Bo Bardi em 
1968. Completando 50 anos em 2018, o edifício na Avenida Pau-
lista possui símbolos culturais que vão além de seu imenso vão 
que estende a calçada - a coreografia expositiva de seu interior 
proporciona que o visitante seja incluído no passo em que o e le-
mento museográfico da obra de arte, que mesmo numa socie-
dade laica carrega uma sacralidade, seja retirado de seu pedestal. 
As pernas de um visitante qualquer podem ser vistas abaixo dos 
quadros “flutuantes” e as etiquetas estão em seu verso: não existe 
aura nas obras de arte ou no espaço do museu, criando uma in-
formalidade no espaço que permite que a preguiça intelectual da 
“cultura de importação” brasileira seja cutucada.21

 Também completando 50 anos, inúmeros acontecimen-
tos políticos a nível internacional marcam o ano de 1968, como 
por exemplo a revolta estudantil francesa em maio ou a Guerra 
do Vietnã em seu auge. A implementação do Ato Institucional 
(AI-5), nesse mesmo ano, suspendendo inúmeros direitos políti-

20 "A ênfase abstracionista e a criação da Bienal Internacional de São 
Paulo" foi uma conversa coordenada por Agnaldo Farias, que fez parte 
do Ciclo Cultura, Institucionalidade e Gestão dedicado a exposições que 
se tornaram marcos na história das artes visuais brasileiras a partir do 
pós-guerra, uma realização da Cátedra Olavo Setubal de Arte, Cultura 
e Ciência, coordenada por Ricardo Ohtake, numa parceria do IEA-USP 
com o Itaú Cultural. 
www.iea.usp.br/noticias/a-origem-abstracionista-da-bienel-de-sao-paulo

21 "O MASP de Lina: 50 anos do edifício na Avenida Paulista" foi um 
seminário realizado no MASP em 05/11/2018, em que foram assistidas 
a conversa com Marcelo Ferraz, Marcelo Suzuki e Roberto Rochlitz 
e as palestras "Museus sem aura" de Guilherme Wisnik, "O museu na 
cidade: de templo a catalisador" de Barry Bergdoll e "MASP 1968" de 
Olivia de Oliveira.
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Instalação “Tropicália” de Hélio Oiticica na exposição “Nova Objetivi-
dade” de 1971 no MAM-RJ.

TROPICÁLIA . In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 
Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. Disponível em: <http://en-
ciclopedia.itaucultural.org.br/obra66391/tropicalia>. Acesso em: 08 de 

Abr. 2019. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7

Intervenção dos Domingos de Criação de 1971, fazendo referência ao 
Aterro do Flamengo onde foi construído o MAM-RJ.

Fonte: www.select.art.br/de-que-materia-e-feito-o-domingo

Imagem da 1ª Exposição Nacional de Arte Concreta em 1956 no 
MAM-SP. Fonte: www.iea.usp.br/noticias/as-exposicoes-inaugu-

rais-da-arte-concreta-e-neoconcreta

Cartaz de divulgação da 1ª Bienal de São Paulo elaborado por Antônio 
Maluf, de 1951.
"Esta é a primeira peça de relevo do design gráfico moderno brasileiro. 
Não por acaso, é de autoria de um artista construtivo, dando início 
à relação de identificação quase total entre arte construtiva e design 
gráfico moderno. Ondas partem do núcleo formado pelo retângulo 
branco - o formato consagrado de um quadro -, gerando um movimento 
ótico de expansão contínua. Um núcleo em expansão: ícone preciso 
para a edição inaugural de um evento que ecoa até hoje na produção 
cultural brasileira."
Bienal 50 Anos, 1951-2001, 2001, p. 292. Fonte: www.bienal.org.br/
exposicoes/cartazes/4227

Capa do dossier de documentos internacionais de boicote à Bienal de 
São Paulo presentes na exposição "AI-5 50 anos: Ainda não terminou de 
acabar" no Instituto Tomie Ohtake em 2018. Acervo pessoal.
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cos da sociedade no Brasil por 10 anos, causa alvoroço na estru-
tura artística do país, visto como uma grande cicatriz da ditadura. 
Apesar disso, um clima de resistência propiciou um movimen-
to de “síndrome de Noé”22 nas instâncias culturais brasileiras. 
Abarcando toda a diversidade do país, buscando eliminar a “con-
cepção na qual a construção da história nacional é identificada 
como obra das elites”,23 os institutos de patrimônio fundem a 
noção de cultura erudita com a popular, culminando na criação do 
Ministério da Cultura em 1985, e posteriormente na emblemática 
Constituição de 1988.
 Isso tudo é reflexo, também, de um movimento em 
abrangência internacional de afirmar o compromisso do museu 
e dos espaços de arte dentro da concepção política de cultura nos 
anos 1970 e 1980,24 instituindo a função social desses espaços. 
No Brasil isso também repercute em instituições fundamentais 
culturalmente que permanecem muitas vezes em segundo plano 
para o senso comum popular, como o Itaú Cultural que foi cria-
do em 1986, além da implementação de ações educativas em 
praticamente todos os museus de arte moderna e contemporânea, 
afirmando sua posição de instituição ou centro cultural, como o 
MAM-SP que possui desde 1996 um sistema de gratuidade para 
diversos públicos, seminários, cursos e projetos abertos, princi-
palmente no sentido de tornar  o espaço acessível à crianças e 
idosos, por exemplo. As Leis de Incentivo à Cultura no Bra sil 
e xis tem, mas não são suficientes: a falta de recursos públicos 
obriga os museus e as instituições culturais no geral, principal-
mente a partir da década de 1990, a se adaptarem à lógica de 
mercado e consumo novamente.25 Vemos essa questão no fato 
corriqueiro de que comer é muito caro nesses espaços, por exem-
plo.
 Muitos dos lugares e acontecimentos citados aqui i lus-
tram um jogo constante entre as esferas pública e privada no 
campo das exposições, museus, espaços artísticos ou culturais. 
Quando se pensa, hoje, num lugar de referência internacional de 
investimento e difusão artística e cultural, a Avenida Paulista é 
uma tradução clara e sensível de como o Brasil lida com isso, 
de como a arte brasileira chega a ser um tabu - quem patroci-
na e produz a cena artística do Brasil hoje? Isso parece não ser 
claro publicamente, mostrando a séria falta de intimidade que o 
povo brasileiro tem com a própria cultura. Portanto não se pode 
pensar em cultura sem considerar a crucial presença de uma in-
formalidade nesses espaços, sejam eles privados ou públicos. A 
notável densidade de espaços, e principalmente eventos culturais 
presentes na Avenida Paulista, de inúmeros tipos de iniciativa 
e patrocínio, é signo da cena cultural contemporânea do Brasil, 
apesar de ela estar localizada num bairro especialmente nobre e 
elitizado, e isso é bastante comparado com a urbanidade delicada 
e ao mesmo tempo imensa que as Expos criam, por exemplo, em 
que não se mede a escala de influência cultural desses eventos. A 
avenida é um ponto estrutural de São Paulo enquanto metrópole 
global. Uma referência nacional e internacional para empresas e 
instituições de áreas e disciplinas diversas, não somente da arte 
ou da arquitetura, como algumas das que foram citadas ao longo 
desse texto. A Avenida Paulista é, em si, um símbolo cultural 
brasileiro, uma exposição de arquiteturas de diferentes tempos e 
valores, com inúmeros edifícios que exemplificam muitos aspec-
tos arquitetônicos.
 A ideia de institucionalizar a cena artística através de 
grandes eventos, e não somente através de instituições em si, é a 

22 Termo carinhosamente colocado por Letícia Julião. 
JULIÃO, Letícia. Apontamentos sobre a história do museu. In: Caderno 

de Diretrizes Museológicas. Brasília: MinC/Iphan/Departamento de 
Museus e Centros Culturais; Belo Horizonte: Secretaria de Estado da 

Cultura/Superintendência de Museus, 2006, p. 19-31.

23 “A adoção desse conceito de cultura pressupunha abandonar 
alguns procedimentos que faziam tradição nos museus - a priorização 

de segmentos da cultura dominante, a valorização de tipologias 
específicas no acervo, a ideia de hierarquização da cultura - em favor 
da ampliação do patrimônio a ser preservado e divulgado. De lugares 

consagrados ao saber dogmático, os museus deveriam converter-se em 
espaços de reflexão e debate, ajustados aos interesses e às demandas 

reais das comunidades.” 
JULIÃO, Letícia. Apontamentos sobre a história do museu. In: Caderno 

de Diretrizes Museológicas. Brasília: MinC/Iphan/Departamento de 
Museus e Centros Culturais; Belo Horizonte: Secretaria de Estado da 

Cultura/Superintendência de Museus, 2006, p. 19-31. p. 27. 

24 Um ótimo exemplo é a criação do Centre Pompidou, na Paris de 
1977, que teve a democratização do espaço como concepção original do 

projeto.

25 JULIÃO, Letícia. Apontamentos sobre a história do museu. In: Cad-
erno de Diretrizes Museológicas. Brasília: MinC/Iphan/Departamento 

de Museus e Centros Culturais; Belo Horizonte: Secretaria de Estado da 
Cultura/Superintendência de Museus, 2006, p. 19-31.

Lina Bo Bardi no canteiro de obras do MASP junto à uma obra de Van 
Gogh. A notável intencionalidade da cena com os operários demonstra a 

intenção despretensiosa da arquiteta em relação às obras de arte.
Fonte: www.doppiozero.com/materiali/w-women-in-italian-de-

sign-il-monologo-interrotto

Avenida Paulista em um tradicional domingo, fechada para carros.  
Destaque para o Conjunto Nacional, de David Libeskind, à esquerda. 

Fonte: www.flickr.com/photos/ematos2011

característica que segue a linha do raciocínio político atualmente 
dentro do sistema do capital, incluindo uma diversidade pública 
questionável. Assim como as exposições universais, esses even-
tos hoje caminham em campos ricos de discussão conceitual, 
com o intuito de serem experiências, porém a sua compreensão 
numa abrangência política muitas vezes não é clara.26 As relações 
internacionais dão forma à cultura do país num geral, até por 
que é senso comum que o Brasil não produz tecnologia - o que 
consumimos é importado e o que nós mesmos produzimos é ex-
portado. A escala desses eventos que consequentemente formam 
a cultura brasileira precisa ser compreendida de uma maneira que 
supere a mera dimensão física, que confortavelmente abrange ar-
tistas e instituições internacionais, para compreender a sua escala 
social dentro da produção local, colocando o brasileiro de cara 
com sua realidade política.

26 “Uma Bienal pode instituir práticas que têm tamanho, mas, não 
necessariamente, escala; enquanto práticas de espaços menores podem 
não ter tamanho, mas vir a adquirir escala. Ou seja, podem produzir 
efeitos para além delas mesmas, ou que não se encerram no espaço ex-
positivo. Dito isso, um dos objetivos era justamente recalibrar a escala 
da Bienal para uma potência que ela pode ter, por exemplo, de ser uma 
ferramenta de imaginação política de operações institucionais.”  
Luiza Crosman participou da 33ª Bienal de São Paulo de 2018 com um 
projeto individual. 
www.bienal.org.br/texto/5231

A seguir, apresento todos os Pavilhões Brasileiros já presentes em Exposições Universais. Creio que o principal
detalhe a observar é a presença de apenas uma mulher como protagonista do projeto de um pavilhão brasileiro em toda
a história, num pavilhão que ainda não se concretizou: o da Expo Dubai de 2020 que teve seu concurso finalizado recen-
temente. Também é interessante pensar na problemática de que a maior parte da primeira metade dos pavilhões brasileiros
foram projetados por arquitetos estrangeiros.

Fonte das imagens: https://www.archdaily.com.br/br/916826/conheca-todos-os-pavilhoes-brasileiros-que-ja-participaram-das-exposicoes-internacionais



Pavilhão do Brasil na Expo São Francisco 1939
Projeto do arquiteto americano Garner Dailey

Pavilhão do Brasil na Expo Nova Iorque 1939
Projeto dos arquitetos brasileiros Lucio Costa e Oscar Niemayer
Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/615845/classicos-da-arquitetura-pavil-
hao-de-nova-york-1939-lucio-costa-e-oscar-niemeyer

Pavilhão do Brasil na Expo Bruxelas 1958
Projeto do arquiteto brasileiro Sérgio Bernardes 
Fonte: Cortesia de Bernardes Arquitetura

18 19

desenho do Pavilhão do Brasil na Expo Londres 1862
PEREIRA, M. C. da S. A Participação do Brasil nas Exposições Universais: Uma 
arqueologia da modernidade brasileira. Revista Projeto, São paulo, nº 139, p. 83-90.

desenho do Pavilhão do Brasil na Expo Filadélfia 1876
Projeto do arquiteto americano H. J. Schuarzmann
Fonte: Free Library of Philadelphia

Pavilhão do Brasil na Expo Paris 1889
Projeto do arquiteto francês Louis Dauvergne
Fonte: National Gallery of Art

Pavilhão do Brasil na Expo Chicago 1893
Projeto de um arquiteto brasileiro (pela primeira vez): Francisco M. S. Aguiar
Fonte: Dickinson College Archives and Special Collections

Pavilhão do Brasil na Expo Sevilha 1929
Projeto do arquiteto brasileiro Pedro Paulo Bernardes Bastos

Fonte: Universidade de Navarra

Pavilhão do Brasil na Expo Saint Louis 1904
Projeto do arquiteto brasileiro Souza Aguiar

pintura do Pavilhão do Brasil na Expo Bruxelas 1910
Projeto do arquiteto belga Franz Van Ophem

Pavilhão do Brasil na Expo San Diego 1916
Fonte: San Diego History Center

Pavilhão do Brasil na Expo Osaka 1970
Projeto do arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha
Fonte: Cortesia de Ruth Verde Zein

maquete eletrônica do Pavilhão do Brasil para a próxima Expo Dubai 2020
Projeto dos arquitetos José Paulo Gouvêa, Marta Moreira, Martin Benavidez e 
Milton Braga. Fonte: Site oficial do Concurso Público Nacional de Arquitetura 

e Expografia Pavilhão do Brasil na Expo Dubai 2020

Pavilhão do Brasil na Expo Milão 2015
Projeto dos escritórios Studio Arthur Casas e o Atelier Marko Brajovic

Fonte: https://www.arthurcasas.com/projects/brazilian-pavilion/

maquete do Pavilhão do Brasil para Expo Sevilha 1992, que não foi construído
Projeto do escritório brasileiro Grupo SP
Fonte: http://www.gruposp.arq.br/?p=10

interior da Exposição Brasileira na Expo Hannover 2000
Projeto do escritório brasileiro Metro Arquitetos

Fonte: http://www.metroo.com.br/projects/view/32/3

Pavilhão do Brasil na Expo Xangai 2010
Projeto do arquiteto brasileiro Fernando Brandão

Fonte: Fernando Brandão Arquitetura e Design
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 Derivada do amplo vislumbre histórico do campo das 
exposições está a autonomia oca da arte brasileira. Um vácuo, 
tanto dentro dos espaços de arte quanto fora dos interesses do 
capital, onde seria o lugar adequado para a arte se desenvolver 
independente de outras instituições: o espaço público. Não é o 
intuito aqui trazer a problemática da privatização (e, no caso do 
Brasil, também da importação), mas sim como ela dificulta o en-
tendimento de que o mecenato, que é algo presente desde a Roma 
Antiga, nunca conseguiu ser estabelecido dentro de um relacio-
namento natural da arte com um sistema político democrático, 
entre público e privado. O mecenato em si é um ato carregado de 
mistérios que envolvem dinheiro e soberania. O próprio concei-
to de museu, por exemplo, transita entre uma noção materna de 
um acervo de memórias e uma noção paterna de um acervo de 
patrimônios.27 Independente de a arte historicamente ter sido for-
temente produzida através de investimentos religiosos, mesmo 
que hoje nossa sociedade seja laica a obra de arte é um elemento 
aurático e sagrado - e o capitalismo, se for metaforicamente visto 
como uma religião contemporânea dominante, negligencia estra-
tegicamente a própria crítica de distinguir o que é sagrado e o que 
é profano.
 “Aura é o que está muito distante, mesmo que esteja a 
um palmo do seu nariz”: o arquiteto Guilherme Wisnik curiosa-
mente coloca,28 contemplando a necessidade de profanação da 
obra de arte para que ela seja conceitualmente, ou intelectual-
mente acessível - afinal, a forma mais simples de profanação 
provavelmente é o toque,29 um ato corriqueiramente proibido 
dentro dos valores institucionalizados das exposições. Se pensar-
mos que o pensamento nas culturas saltou a partir dos sentidos e 
não do conhecimento, mesmo considerando que o conhecimento 
sempre parte de uma experiência que se dá através do espaço, 
entendemos inúmeras vanguardas modernas que buscavam pro-
fanizar a obra de arte: afinal, poderia alguém produzir uma obra 
que não seja de arte?30 No inglês, inclusive, work of art remete 
muito mais a um processo de trabalho em cima de um objeto, que 
é então exposto. Processo que é necessariamente de pensamento, 
e a arte poderia ser a expressão estética do conhecimento se esse 
raciocínio não fosse tão presunçoso.
 Em outras palavras, a formalidade dos espaços de arte 
estrangula a característica substancial que faz o ser humano ser 
único: a linguagem e a possibilidade que ela cria de termos uma 
história. O problema varrido para baixo dos tapetes é o tipo de 
linguagem que é utilizada, afinal precisamos admitir que se um 
artista só é um artista porque quer compartilhar uma ideia ou um 
pensamento,31 o sistema artístico é contrário à exigência de um 
conhecimento científico que se tem de pagar para ter acesso. Nis-
so entram inúmeras outras questões, como a grande crise do en-
sino público no Brasil. O que as crianças sabem sobre a história 
da arte brasileira, além de terem uma imagem memorizada do 
Abaporu? A “imaginação é mais importante que o conhecimen-
to”32 apenas quando ela não é comprometida por uma postura 
passiva, por uma preguiça intelectual, por um desdém cultural.

27 Conceito de museu pelo Sistema Brasileiro de Museus: “Os museus 
são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos 
e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. 
Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam o mundo, 

tempos, culturas e pessoas diferentes. Os museus são conceitos e 
práticas em metamorfose.” Conceito de museu pelo ICOM – Comitê In-

ternacional de Museus: “Instituição permanente, sem fins lucrativos, a 
serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que 
adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais 

do homem e de seu entorno, para educação e deleite da sociedade.” 
Fonte: www.revistamuseu.com.br/site/br/artigos/3421-po-

dem-ser-os-museus-instrumentos-de-profanacao-1-ou-utopia-mo-
do-de-usar

28 "Museus sem aura" foi uma palestra de Guilherme Wisnik, arquiteto 
e professor da FAU-USP, no seminário "O MASP de Lina: 50 anos do 
edifício na Avenida Paulista" realizado no pelo MASP em 05/11/2018.

29 AGAMBEN, Giorgio. Profanações. RJ, Boitempo Editorial: 2007.

30 “Can one make works that are not ‘of art’?” 
Marcel Duchamp, 1913

31 “What an artist is trying to do for people is bring them closer to 
something, because of course art is about sharing. You wouldn't be an 

artist unless you wanted to share an experience, a thought.” 
David Hockney

32 "Imagination is more important than knowledge. For knowledge is 
limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating 

progress, giving birth to evolution." 
Albert Einstein, 1929

4. Formalidades: a redundân-
cia dos espaços de arte como 
espaços públicos

Colagem de Mies Van Der Rohe para a expografia do projeto Museum 
For a Small City, 1941-1943.

"Exposição de artistas no Salão do Louvre” 
François-Joseph Heim, 1824

 Dentro da delicadeza dessas circunstâncias, os espaços 
de arte modernos pretendem revelar o específico nas obras num 
espaço intencionalmente genérico: as exposições universais po-
dem acontecer em qualquer cidade e simular qualquer cultura, 
assim como uma galeria ou museu pode receber exposições de 
qualquer lugar do mundo - é esperado que os espaços de ex-
posição no geral literalmente só mudem de endereço. Assim, o 
espaço de arte moderno possui necessariamente uma neutrali-
dade passiva, que demanda uma postura ascética do observador33 
quando separa a obra de arte da sociedade abstraindo qualquer 
contexto externo:34 a ideologia do cubo branco, o templo mo-
der no para a obra de arte, condiz com a objetividade de tal pen-
sa men to modernista. Um museu ou exposição veicula uma ideia 
do que é a arte perante a sociedade - veicula uma ideia de relação 
entre observador e objeto. Por isso, quando, enquanto espaço ins-
titucionalizado, se abstém da responsabilidade cultural estimu-
lando posturas apenas contemplativas, compromete que o espaço 
público seja, dentro do senso comum cotidiano, o lugar onde o 
político acontece enquanto discurso.35 Desse modo alimenta a se-
letividade de seu público.
 Os museus surgiram no século XVIII como coleções 
privadas que então se faziam públicas e inéditas. Um e xem plo 
é o primeiro museu público da França - o salão do Louvre foi 
muito representado realisticamente por pinturas (já que não e xis-
tia fotografia), e simbolicamente se apreende através delas a in-
teração que se tinha entre quatro paredes completamente repletas 
de quadros com molduras (em que os artistas reclamavam se ti-
nham seus quadros pendurados alto demais para serem notados), 
e o “público” questionável que aparecia para contemplá-las em 
eventos de exposição nesses salões. Essa representação do es-
paço expositivo através da pintura sempre existiu (afinal a ar-
quitetura surgiu das Belas Artes), e se pode pensar dessa forma 
inclusive sobre a Grécia e Roma antigas, mesmo que a concepção 
de exposição pública ainda não existisse dessa forma. Essas pin-
turas registravam mimeticamente um espaço, que por sua vez 
registrava o mundo, a cultura, a cidade e as pessoas, também mi-
meticamente de acordo com seu tempo. Assim, a sobreposição da 
história de forma pictórica pode ser encarada como uma colagem 
de impressões e apreensões culturais feita por um artista.
 O cubo branco, que é uma tradução desse espaço para 
a cultura moderna, não precisa ser representado pictoricamente, 
é óbvio. Ele pode ser fotografado. A rapidez de se fotografar 
esse espaço é ironicamente fiel ao fato de que ele se mantém 
sob condições muito esquisitas.36 A frieza e superimposição do 
espaço em relação à arte em si,37 faz com que não se entenda 
muito dessa arte que é feita especialmente para esse tal espaço, 
então precisamos de guias nos museus modernos que expliquem 
e acompanhem a visitação do público. Isso não é ruim, de jeito 
nenhum: é maravilhoso. É muito rico que a arte (ou a exposição) 
esteja acompanhada de informação sobre ela - isso apenas sig-
nifica que precisamos de mais crítica e de mais discussão dentro 
dos espaços de arte, e é através dessas trocas dentro de espaços 
expositivos que a arte pode proporcionar conhecimento. Entre-
tanto, dentro das poucas vezes que os guias são solicitados, rara-
mente eles não estão falando absolutamente sozinhos.
 Assumo aqui a autocrítica necessária do sistema de arte. 
Porém, nunca negando que mesmo que por senso comum não 
se saiba muito sobre a história da arte brasileira; mesmo a arte 
brasileira tendo sua autonomia totalmente comprometida pela 

33 “A galeria ideal subtrai da obra de arte todos os indícios que inter-
firam no fato de que ela é arte. A obra isolada de tudo o que possa prej-
udicar sua apreciação de si mesma. Isso dá ao recinto uma presença 
característica de outros espaços onde as convenções são preservadas 
pela repetição de um sistema fechado de valores." 
O´DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco: a ideologia do 
Espaço da Arte. São Paulo, Martins Fontes, 2002, p. 3.

34 “O´Doherty desnuda os artifícios desse espaço introspectivo e 
auto-referente da arte modernista [a galeria de arte], demonstrando 
que boa parte da arte produzida no século passado foi idealizada de 
antemão para ser exposta nesse ambiente sacralizado e distanciado 
da realidade do mundo.” Martin Grossmann na apresentação do livro: 
O´DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco: a ideologia do 
Espaço da Arte. São Paulo, Martins Fontes, 2002. p. xiv.

35 CESAR JUNIOR, Vitor. Artista é público. 2009. Dissertação 
(Mestrado em Poéticas Visuais) - Escola de Comunicações e Artes, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

36 "A galeria é construída de acordo com preceitos tão rigorosos 
quanto os da construção de uma igreja medieval. (...) uma mangueira 
de incêndio num museu moderno não se parece com uma mangueira 
de incêndio, mas com uma charada artística. (...) Esse paradoxo car-
tesiano é reforçado por um dos ícones da nossa cultura visual: a foto 
da exposição, sans (sem) pessoas. Nele, enfim se elimina o espectador, 
a própria pessoa. Você está lá sem estar lá - um dos maiores préstimos 
concedidos à arte por sua antiga adversária, a fotografia. A foto da 
exposição é uma metáfora do recinto da galeria. Consuma-se nela um 
ideal com tanta intensidade quanto numa pintura de Salão dos anos 
1830." O´DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco: a ideologia 
do Espaço da Arte. São Paulo, Martins Fontes, 2002, p. 4.

37 "Chegamos a um ponto em que primeiro vemos não a arte, mas 
o espaço em si. (Um clichê atual é elogiar o espaço ao se entrar na 
galeria.) Vem à mente a imagem de um espaço branco ideal que, mais 
do que qualquer quadro isolado, pode constituir o arquétipo da arte do 
século XX (...) Numa inversão peculiar, o objeto introduzido na galeria 
"enquadra" a galeria e seus preceitos." O´DOHERTY, Brian. No 
interior do cubo branco: a ideologia do Espaço da Arte. São Paulo, 
Martins Fontes, 2002, p. 3.

"Ancient Rome"
Giovanni Paolo Panini, 1757

"Gallery of the Louvre"
Samuel Morse, 1831-1833
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falta de investimento em espaços de cultura no país; e mesmo 
que muitos desses espaços de cultura existam por iniciativas de 
estrangeiros, a arte brasileira é umas das mais ricas e inspiradoras 
culturalmente que já vi e já experimentei (mesmo que limitada-
mente). Poderia citar inúmeros exemplos, mas como esse é um 
trabalho de arquitetura que fala sobre espaços de exposição como 
espaços de ensino, me sinto quase que na obrigação de citar Lina 
Bo Bardi, e já que se poderia fazer um trabalho inteiro apenas 
sobre ela, deixo aqui apenas a citação38 e algumas imagens que 
falam por si e marcam visualmente o desejo desse capítulo.
 A invasão dos pichadores ao andar vazio da 28ª Bienal 
de São Paulo, em 2008, afirma como, na verdade, a arte brasileira 
sempre carregou uma superação às formalidades e institucionali-
dades as quais é submetida. Era a bienal “Em vivo contato”, que 
designou o andar vazio do pavilhão como um símbolo da crise 
conceitual dos sistemas expositivos tradicionais, e que suposta-
mente abria um espaço conceitualmente “livre”. Dessa maneira, 
com uma boa e sensata intenção, ela caiu na própria armadilha 
de cubo branco: dezenas de pichadores e grafiteiros picharam 
o andar todo. Apesar de inúmeros deles terem sido presos, isso 
resultou numa história memorável em que na bienal seguinte, 
de 2010, eles foram convidados a participar com uma exposição 
chamada “Pixação SP”, que expôs tudo sobre pixo, menos o pixo. 
Os pixadores se viram na situação poderosamente inevitável de 
estudar sobre o que o pixo significava para eles mesmos, e como 
era o processo de pixar nas ruas de São Paulo. O pixo e o grafite 
nas ruas é apenas o exemplo mais óbvio de arte pública e arte de 
rua que se tem, normalmente. Essa concepção de arte (cont em)
(po râ)nea, que (contem)pla e incor(pora) o corpo como elemento 
crítico e intrínseco.
 Afirmar o espaço de arte como espaço público é um 
desafio que demanda a suspensão da formalidade a que ele se 
submete em prol de sobreviver frente ao sistema segregador em 
que estamos inseridos, sistema ao qual a formação intelectual das 
massas não é interessante. A garantia de um ambiente informal 
para a crítica individual de um observador frente a uma obra de 
arte requer o entendimento de que uma exposição só é plena-
mente absorvida intelectualmente depois de ser vivenciada em 
outros contextos, depois que passa a ser memória. Esse obser-
vador, enquanto indivíduo, precisa ter tido experiências prévias 
(dentro e fora de um espaço de arte, dentro e fora de uma aula 
sobre história da arte na escola) para ter uma apreciação plena 
de uma exposição, e assim encarar uma exposição como uma 
experiência cotidiana interessante e válida. Não há como esperar 
que haja um público engajado culturalmente, que se submete a 
experiências rotineiras em espaços de arte, se esse público não 
ouve falar sobre arte.39 O interesse é despertado quando a arte 
e xis ten cialmente desmascara e ao mesmo tempo liberta os ansei-
os da vida cotidiana, assim como um texto filosófico casualmente 
lido no momento certo provoca um insight.40 O ponto é que esse 
cotidiano só é trazido à tona quando uma atitude ou um com-
portamento qualquer (como o impulso espontâneo de tocar uma 
escultura) parece confortável e não se torna uma barreira durante 
o processo assimilativo do observador perante a obra de arte. Isso 
é muito mais fácil de acontecer na informalidade de um espaço 
público, desvinculado de valores auráticos. Afirmar o espaço de 
arte como espaço público deve se tornar uma afirmação tão óbvia 
a ponto de ser redundante.

38 “Como responsável pelo projeto do Museu e pelo projeto do 
cavalete de cristal (porque é um cavalete e um quadro nasce no ar, 
num cavalete) com painel didático, para a exposição dos quadros, 

quero esclarecer que no projeto do Museu foi minha intenção destruir 
a aura que sempre circunda um museu, apresentar a obra de arte como 

trabalho, como profecia de um trabalho ao alcance de todos.” 
BARDI, Lina Bo - Explicações sobre o Museu de Arte de São Paulo no 
jornal “O Estado de São Paulo”, 5/abr/1970 - Arquivo Instituto Lina Bo 

e Pietro Maria Bardi.

39 "Afinal, não é através de uma simples visita para escolares conduz-
ida por monitores, por mais capacitados e empenhados que sejam, que 

se pode introduzir os visitantes à arte contemporânea. (...) A realidade é 
que, assim como a Matemática, a Literatura, a História, ou a Filosofia, 

a fruição de uma hipótese, um livro ou de uma exposição depende da 
intimidade com a linguagem, no caso, a História da Arte. Só através do 

conhecimento, adquirido ao longo de anos - na escola ou na universi-
dade, e não num único semestre letivo -, é que se pode abrir, a partir 
da frequência sistemática a exposições, a curiosidade e sensibilidade 

do visitante, assim como do comentarista, crítico ou historiador. O 
resto é fantasia. Quando muito, pode-se despertar, num espírito muito 
sensível, uma curiosidade, que poderá, se cultivada, ser transformada 

em fruição." 
AMARAL, Aracy A.. Textos do Trópico de Capricórnio: Artigos e 
ensaios (1980-2005) - Vol. 1: Modernismo, arte moderna e o com-

promisso com o lugar. São Paulo: Editora 34, 2006. p. 315.

40 "Penso que é a possibilidade dessas experiências como as que de-
screvi que justifica a produção, manutenção e exposição da arte, mesmo 

se a possibilidade, por um motivo qualquer, não se torne real para a 
maior parte das pessoas. As experiências com a arte são imprevisíveis. 

Elas são contingentes em algum estado mental anterior, e a mesma obra 
não afetará duas pessoas diferentes da mesma maneira, nem mesmo a 

mesma pessoa da mesma maneira em diferentes ocasiões. É por isso 
que sempre voltamos às grandes obras: não porque nelas vemos algo 

novo a cada vez, mas por que esperamos que elas nos ajudem a ver 
algo novo em nós mesmos. (...) Eu só diria que a arte pode significar 
muito pouco para alguém que até agora tem sido "cego" e insensível 

à arte, mesmo se a tivesse experimentado ou se convivido com ela. E o 
próprio museu se justifica pelo fato de que, não importa o que ele faça, 

ele disponibiliza esses tipos de experiência." 
DANTO, Arthur C.. Após o Fim da Arte: A Arte Contemporânea e os 

Limites da História. São Paulo: Odysseus Editora, 2006. p. 199.

Lina Bo Bardi, Preliminary Study - Practicable Sculptures for the 
Belvedere at Museu Arte Trianon, 1968. MASP's Collection, donation, 

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2006.

Lina Bo Bardi, fotomontagem da Pinacoteca do Museu à Beira do 
Oceano projetado para a cidade de São Vicente, São Paulo, 1951.

 A universidade é uma instituição centenária que foi cria-
da (no Mundo Árabe e não na Europa como equivocadamente se 
pensa) com a finalidade de pensar sobre os grandes problemas do 
mundo. É essencialmente o espaço de crítica, de experimentação 
radical a partir de hipóteses que suscitam a naturalidade da ten-
tativa e do erro. Não é à toa que a palavra universidade também 
remete a uma qualidade universal, da universalidade das coisas, e 
isso remete ao estruturalismo em que o ensino ocorreria, se ocor-
resse da forma utópica como se pensa que os fenômenos da vida 
humana são interrelacionados. Interrelação através da qual os va-
lores são produzidos e reproduzidos num determinado contexto 
cultural, e assim o conhecimento pode ser compreendido como 
algo universal em seu sentido utópico - ou seja, o conhecimen-
to no contexto da universidade é público. Ele necessariamente 
deve estar à livre disposição para ser apropriado e apreendido.41 
A universidade utopicamente deve ser um espaço público além 
de sua dimensão física - um espaço de discussão pública, por-
tanto, inevitavelmente de discussão política. Ela deve suspender 
qualquer dimensão privada (que restringe formas de pensamen-
to ou opiniões42) para catalisar, através de uma dimensão públi-
ca, o pensamento crítico que é supostamente necessário para a 
formação de um indivíduo. Nesse sentido compreende-se que a 
universidade é necessariamente um espaço informal, que retira o 
conhecimento de um pedestal privilegiado de pensamento.
 Na prática a formação não acontece em seu sentido 
utópico, correspondendo com o sentido que resta do que é pú-
blico hoje: algo que possui acesso financeiro gratuito. Os proces-
sos de capitalização exigem uma formação voltada a carreiras e 
negócios, esperando que a vida privada seja um empreendimento 
passível de manipulação. A escola pública é como um cabo de 
guerra: se a sua dimensão pública não é independente para ga-
rantir uma formação utópica, que envolve um certo sentido ético, 
a dimensão privada que inevitavelmente se faz presente domina 
essa formação. Assim, a universidade se transforma numa insti-
tuição pública que contempla interesses privados, sendo essa di-
mensão pública um mero espaço físico que permite trajetórias 
individuais.
 Essa privatização do conhecimento faz com que a pro-
dução acadêmica não seja uma produção de conhecimento em si, 
mas sim uma produção de informação. A profunda especialização 
e isolamento dos temas estudados, o formato e prazo rígidos das 
teses e dissertações, em que não se pode extrapolar limites, são 
totalmente anti-universitários, colocando a oportunidade de dis-
cussão pública dentro de uma caixa preta. A universidade sempre 
discutiu os grandes problemas da sociedade, mas hoje o que se 
produz é tão específico, privilegiando o meio científico e a pro-
dução de resultados concretos, que se fez perder a credibilidade 
de ser compreendida como um espaço diverso e plural, visto que 
os problemas contemporâneos precisam ser seriamente encara-
dos através de multi, inter ou transdisciplinaridades - mesmo que 
a estrutura disciplinar seja intrínseca ao meio acadêmico.
 O meio criativo e cultural a que automaticamente remete 
essa transdisciplinaridade, apesar de não ser o meio privilegiado 
de produção de conhecimento, existe. Cursos de caráter criativo 

41 MASSCHELEIN, Jan; SIMONS, Maarten. Escola como arquitetura 
para recém-chegados e para estranhos: a escola perfeita como escola 
pública?. Teachers College Record. Nova Iorque, p. 535-555. jan. 2010. 

42 Escola é "espaço/tempo em que: palavras não são parte de um 
idioma; coisas não são propriedade de uma pessoa; atos e movimentos 
ainda não são hábitos; pensar ainda não é um (sistema de) pensamen-
to." 
MASSCHELEIN, Jan; SIMONS, Maarten. Escola como arquitetura 
para recém-chegados e para estranhos: a escola perfeita como escola 
pública?. Teachers College Record. Nova Iorque, p. 535-555. jan. 2010.

5. Informalidades: exposição 
de cultura na universidade

Lygia Clark fazendo um "Caminhando", 1963. Cortesia da Associação 
Cultural “O Mundo de Lygia Clark,” Rio de Janeiro.

Intervenções dos "Domingos de Criação" do artista Frederico Morais, 
1971, MAM-RJ. www.select.art.br/de-que-materia-e-feito-o-domingo

Pichações na Bienal de 2008, e a pré-exposição da Bienal de 2010. 
www.g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2010/09/apos-invasao-em-2008-
pichadores-sao-convidados-voltar-bienal.html
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são cotidianamente paradoxais, e a produção que se espera dentro 
das disciplinas é muitas vezes contrária aos próprios valores do 
ensino. A arte não pode ser comprovada cientificamente, apesar 
de ela ter uma compreensão muito mais clara de certas questões 
do que a ciência.43 O formato estreito da produção acadêmica é 
válido em determinadas situações ou objetivos, porém não con-
templa todos os tipos de formação oportunizadas pela universi-
dade.44

 Como um espaço informal que possibilita a apropriação 
pública do conhecimento, a universidade é um espaço cultural, 
mesmo que não se assuma como tal. A universidade pública, en-
tão, é objeto de discussão desse capítulo. Entendendo a carac-
terística de espaço público que ela representa, a compreendemos 
como um espaço de livre discussão política, e portanto ela deve 
ser o espaço de discussão de políticas culturais.
 A formação empreendedora e especializada não agrega 
em políticas públicas - nada mais justo, visto que não faz sentido 
ao capital manter a elite intelectual que ele mesmo criou através 
da universidade. Vemos as universidades privadas crescerem ex-
ponencialmente perto das universidades públicas no Brasil,45 que 
sofrem a ameaça de serem extintas e também de passarem a ser 
responsabilidade do Ministério de Ciência e Tecnologia - um re-
trocesso, quando se pensa que já é muito confusa a comunicação 
da universidade entre os Ministérios de Educação e Cultura, que 
custosamente ampliaram a concepção do que é cultura e do que 
é uma instituição cultural, como vemos na própria trajetória dos 
museus e dos espaços culturais. A ideia de que a política é um 
meio para atingir a cultura através do mecenato, é antiga, porém 
a possibilidade de criar políticas culturais é recente, e a universi-
dade é uma instituição que abre espaço para isso.46

 Se a universidade é um espaço público, diverso e uni-
versal, ela é chave do ataque à esfera pública que sofremos hoje. 
A trajetória política do Brasil, importando e deixando a cultura à 
mercê de privatizações, principalmente na ditadura, quando por 
exemplo o Ministério da Cultura foi extinto, fez surgir um senso 
comum de que o estado não deve interferir na cultura, porém pre-
cisa-se encarar o desafio de entender como um estado democráti-
co atua culturalmente sem ser autoritário, pois apesar de a cultura 
precisar acontecer na informalidade, não existe a sua emanci-
pação - assim como não existe emancipação da educação, ou da 
saúde. Entre 2016 e 2018 tivemos quatro Ministros da Cultura 
diferentes, e as políticas culturais seguem sendo completamente 
instáveis e passadas de mão em mão entre o poder privado e o 
público.47

 O Plano Nacional de Cultura de 2014 não possui a in-
clusão da palavra universidade em nenhuma de suas instâncias, 
e em 2020 deve ser lançado um novo PNC. A possibilidade da 
universidade se assumir enquanto instituição cultural é uma 
oportunidade de assegurar tanto a discussão pública da política 
quanto de garantir a sua existência enquanto universidade pú-
blica. Para isso, vale reconhecer o impacto cultural que ela tem 
no contexto urbano em que se insere, visto que inevitavelmente 
inúmeros eventos culturais acontecem dentro dela e a produção 
cultural universitária tem presença, mesmo não sendo feita por 
produtores culturais, e sim pelos próprios professores e alunos. 
Isso faz com que seja raro que uma universidade saiba o que 
acontece culturalmente dentro dela mesma, não tendo um ca len-
dário cultural organizado, com eventos que não interagem entre 
si. Muitas vezes nos surpreendemos com cursos ou eventos que 

43 "A ideia de que a arte para estar na universidade deveria seguir 
os esquemas científicos e se tornar pesquisa em arte gerou várias 

distorções." 
BUTI, Marco. A Arte na Universidade, A Universidade na Arte. ARS 

(São Paulo), São Paulo, v. 7, n. 14, p. 112-129, 2009. p. 119.

44 "Mesmo querendo manter apenas a palavra como veículo privi-
legiado do pensamento, é possível pensar que qualquer texto é mais 

intelectual que qualquer imagem, antes que sejam lidos ou vistos? Uma 
manifestação visual pobremente realizada pode ser compensada por um 

texto qualquer?" 
BUTI, Marco. A Arte na Universidade, A Universidade na Arte. ARS 

(São Paulo), São Paulo, v. 7, n. 14, p.112-129, 2009. p. 117.

45 “Ensinar e aprender Arquitetura e Urbanismo no Brasil de hoje: 
Qual é o papel do arquiteto na sociedade brasileira?” do arquiteto, 

professor e doutor Pedro F. Arantes, foi uma Aula Magna do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da UFSC, em 30/08/2018.

46 “Plano de Cultura nas Instituições de Ensino Superior" foi uma 
palestra do Prof. Dr. Antônio Albino Canelas Rubim, da CULT/UFBA, 

realizada em 31/10/2018 pela SeCArte/UFSC para a Experimenta - 
Semana de Arte da Universidade Federal de Santa Catarina.

47 “Plano de Cultura nas Instituições de Ensino Superior" foi uma 
palestra do Prof. Dr. Antônio Albino Canelas Rubim, da CULT/UFBA, 

realizada em 31/10/2018 pela SeCArte/UFSC para a Experimenta - 
Semana de Arte da Universidade Federal de Santa Catarina.

são realizados gratuitamente e mesmo assim possuem uma fraca 
formação de públicos, ou são parecidos entre si. Existe uma dis-
persão de potência de impacto cultural nessa falta de articulação, 
além de uma dispersão de recursos.
 Como a universidade pode passar a ser uma instituição 
cultural forte publicamente e competir seu espaço com museus, 
centros culturais e espaços de exposição? Ela precisa se reconec-
tar com a sociedade, articulando-se com essas outras instituições 
numa dimensão urbana. A universidade oportuniza a informali-
dade que um espaço cultural requer, enquanto espaço de crítica 
e de produção de conhecimento aberto e universal, assim como 
vemos uma expectativa positiva de que trabalhos acadêmicos 
estejam cada vez mais envolvidos em problemáticas políticas e 
sociais. O impacto político que a universidade enquanto insti tui-
ção cultural tem, faz com que seus possíveis espaços culturais 
sejam mais do que espaços de arte ou espaços de exposição,48 
se disponibilizando como um palimpsesto vivo e público para a 
cultura se apropriar numa escala urbana.
 Dito isso, a concepção de trabalho acadêmico deve ne-
ces sariamente ser atualizada, visto que traduzi-la em uma disci-
plina, um tema específico e uma solução única é algo impossível 
de corresponder com a complexidade cultural e artística contem-
porânea: assim como já é compreendido que o que define um 
trabalho de arte (ou uma obra de arte) não é necessariamente um 
título, um artista específico, um ano ou um estilo. A concepção 
de exposição pública de um trabalho ainda não é algo formal-
mente estabelecido dentro da universidade (por que na verdade 
ela praticamente não acontece de forma integralmente pública), 
e assim ela pode facilmente reciclar a concepção formal ques-
tionável de um espaço de exposição.
 A universidade possui ciência e também arte no brasão. 
Assim como as Exposições Universais, que expunham arte e 
ciência, por que a universidade não pode ser um espaço de ex-
posição de cultura nesse sentido? Essa comparação, se levada a 
sério, pode até ser um tanto quanto mesquinha, pois a universi-
dade possui um poder muito mais rico que uma Expo: a possibili-
dade de influenciar a escala e a realidade cultural local. Enquanto 
no Brasil tínhamos a Academia de Belas Artes no RJ e a Escola 
Politécnica em SP, na Europa a relação da arte com a ciência, a 
indústria e a tecnologia já era híbrida em escolas como a Bau-
haus.49 Se os currículos fossem baseados em momentos de ex-
posição informais, esses espaços catalisariam eventos no sentido 
de as culturas se conectarem na universidade. Existe um poder 
imenso no reconhecimento de que o currículo e o espaço físico 
do ambiente de ensino estão intimamente funcionando juntos. A 
experiência universitária integral pode não ser tão complexa de 
ser “resolvida” se for encarada de maneira culturalmente ampla.
 Aqui está posta uma crítica ao academicismo em torno 
da elitização que está presente além da elitização de classe: a 
de formação e de privatização de conhecimento dentro de dis-
ciplinas, atividades, laboratórios e etc, que não interagem entre 
si (inclusive a separação improdutiva entre estudantes, profes-
sores, técnicos e servidores, como se eles não tivessem o mesmo 
propósito). O ponto é que essa crítica está sendo feita aqui com 
base no que é produzido dentro desses mesmos espaços: livros, 
artigos, palestras, seminários, exposições de museus e galerias - 
estes são todos espaços de exposição de cultura. A academia é tão 
cegamente encaixotada nos moldes científicos que não percebe 
que a própria crítica da arte que está sendo produzida dentro dela 

48 "(...) pretende-se ressaltar a produção artística que explora a escala 
do cotidiano para a criação de esferas públicas, reconhecendo que tais 
experiências podem se sobrepor tanto às investigações da paisagem, 
da arquitetura, do espaço público ou mesmo do espaço expositivo - são 
obras que não explicitam imediatamente aos espectadores, ou suspen-
dem por algum momento a especialização do campo artístico, pois se-
gundo Canclini 'essa especialização acentua a distância entre a cultura 
profissional e a do público, entre os campos científicos ou artísticos e 
a vida cotidiana'. O objetivo aqui é abordar propostas que 'diminuam' 
tal distância entre o campo especializado da arte e os espectadores, por 
meio de estratégias que os permitam realizar uma leitura mais aberta 
e crítica dos trabalhos enquanto uma prática cultural. Para tanto, é 
importante compreender a arte como um sistema aberto que exige uma 
postura não apenas contemplativa." 
CESAR JUNIOR, Vitor. Artista é público. 2009. Dissertação (Mestrado 
em Poéticas Visuais) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2009. 

49 SeRES - Seminário Regional de Ensino Superior foi realizado pelos 
discentes do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, com apoio da 
FENEA - Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urban-
ismo, e teve o tema: “Um curso e suas dimensões: como sensibilizar as 
escalas de ensino?”, em 25/08/2018.
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“Inaugurada em novembro de 2013 na Cidade Universitária da USP, a 
Tenda Cultural Ortega y Gasset tem o objetivo de se tornar um ponto 
de encontro, reflexão, convivência e cultura dentro do campus - e para 

toda a cidade. (...) o espaço oferece uma programação diversificada que 
inclui debates, seminários, bate-papos interdisciplinares, exposições e 

apresentações artísticas produzidas dentro e fora da Universidade.”
Fonte: http://www.pombocorreio.art.br/?p=83

mesma muitas vezes a critica negativamente. A crítica que apon-
to é no sentido de retroalimentar essas estruturas acadêmicas, 
pois elas são fundamentais e não podem deixar de existir - elas 
produzem muito do que há de mais rico na nossa cultura, mas o 
único problema é o processo dessa produção (ou melhor, dessa 
criação) que não está sendo exposto publicamente para gerar dis-
cussão e processos críticos constantes dentro do espaço cultural 
da universidade.50 Já superamos e admitimos que a comunidade 
precisa ver o que está acontecendo dentro da universidade, e po-
demos, por enquanto, dar nome à essa busca através da luta pela 
curricularização da extensão.51

 O ensino, a pesquisa e a extensão são os três pilares clás-
sicos da universidade, porém não existe fundação no “pilar” da 
extensão: ela até hoje não foi incorporada nos currículos; não re-
cebe verba, pois a prioridade é de atividades legitimadas através 
de publicações em periódicos, projetos financiados ou geração de 
patentes; e não é reconhecida pelo currículo lattes, que é a princi-
pal plataforma acadêmica de qualificação. A função extensionista 
no Brasil se consolidou com a Lei Básica de Reforma Universi-
tária (Lei n. 5.540/68), porém é também recente mundialmente, e 
precisamos reconhecer inclusive que a maioria das universidades 
no geral são muito novas no nosso país.52 Mas isso não desle-
gitima o momento necessário de discutir e tomar atitudes frente 
a essas questões. Acredito que o primeiro fator que precisa ser 
levantado é de encarar a extensão não como uma prestação de 
serviços gratuita ou a baixo custo, mas sim uma troca com a co-
munidade - não há motivo para a posição dos universitários estar 
acima da posição dos não-universitários.53

 Racionalmente, o que já existe em termos de extensão 
e que é vinculado à intenção de exposição cultural diretamente 
provinda dos modos de vida, valores e função social da comu-
nidade acadêmica, são os museus universitários.54 Cada um de-
les geralmente atua em uma área específica de conhecimento, 
como história, arte, cultura, etnologia, antropologia, arqueologia, 
medicina, ciências naturais, história natural, etc… Porém, isso é 
mais um reflexo da tendência de divisão científica rígida, por que 
todos esses temas se atravessam entre si. No Brasil, os museus 
universitários possuem inúmeras dificuldades: mesmo quando 
eles não são formalmente vinculados à extensão o financiamento 
provêm dela, e o seu cuidado geralmente é feito por professores 
que já atingiram certo status dentro da universidade e então têm 
tempo para se dedicar a essa função que não é reconhecida pres-
tigiosamente, muito menos financeiramente.55 Apesar disso, um 
ótimo exemplo é a USP - Universidade de São Paulo, que possui 
museus desde a sua fundação, possuindo um total de 16 insti-
tuições entre museus e centros de exposição cultural, sendo 6 
no campus principal da universidade no Butantã, além do fato 
interessante de que a secretaria e a pró-reitoria de cultura e de 
extensão da USP são uma só, o que faz um enorme sentido para o 
que quero dizer aqui. A gestão dos espaços universitários precisa 
ser tão transdisciplinar quanto os próprios espaços.
 Uma hipótese então, é que os museus e os espaços expo-
sitivos de universidades cresçam junto com a extensão. Isso está 
atrelado a uma concepção democrática do conhecimento. Ex-
periências culturais que podem ampliar horizontes, e então ine-
vitavelmente defendemos que o ensino se dê também através da 
inspiração, da imaginação e da intuição.56 Muitas das referências 
desse texto atravessam Paulo Freire, que defende a extensão atre-
lada à comunicação, e principalmente afirma que o aprendizado 

50 “A perspectiva da existência de uma cultura universitária pres-
supõe, portanto, a necessidade de difundi-la, torná-la acessível aos 

não universitários, de maneira a trabalhar também na consolidação 
da Universidade como locus portador de determinadas características, 

específicas e privilegiadas, da sociedade contemporânea.” 
RIBEIRO, Emanuela Sousa. Museus em Universidade Públicas: Entre 
o Campo Científico, o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Museologia & 

Interdisciplinaridade. Brasília, p. 88-102. maio 2013. p. 91.

51 “A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove 
a interação transformadora entre Universidade e outros setores da 

sociedade.” 
FORPROEX. Política nacional de extensão universitária. Manaus, 2012. 

Disponível em: <http://www.renex.org.br/documentos/2012-07-13-Po-
litica-Nacional-de-Extensao.pdf>,  p.15.

52 RIBEIRO, Emanuela Sousa. Museus em Universidade Públicas: En-
tre o Campo Científico, o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Museologia 

& Interdisciplinaridade. Brasília, p. 88-102. maio 2013.

53 SeRES - Seminário Regional de Ensino Superior foi realizado pelos 
discentes do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, com apoio da 

FENEA - Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urban-
ismo, e teve o tema: “Um curso e suas dimensões: como sensibilizar as 

escalas de ensino?”, em 25/08/2018.

54 “(...) podemos afirmar que uma coleção etnográfica construída no 
âmbito universitário tem, potencialmente, características distintas de 
outras coleções, construídas fora das universidades. Mudam os siste-

mas de classificação das peças, muda a documentação associada, muda 
o uso, muda o público-alvo, etc.” 

RIBEIRO, Emanuela Sousa. Museus em Universidade Públicas: Entre 
o Campo Científico, o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Museologia & 

Interdisciplinaridade. Brasília, p. 88-102. maio 2013. p. 90.

55 RIBEIRO, Emanuela Sousa. Museus em Universidade Públicas: En-
tre o Campo Científico, o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Museologia 

& Interdisciplinaridade. Brasília, p. 88-102. maio 2013.

56 "O que é um sujeito rico? É um sujeito culturalmente formado." 
Introdução ao Método de Marx com José Paulo Netto - A importância 

da universidade pública (primeira parte). Brasília: PPGPS/SER/UnB, 19 
abr. 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2Wnd-

NoqRiq8>. Acesso em: 26 jun. 2019.

"Dentro de casa"
Elza O. S., 1964

integral acontece quando ele contempla a realidade e o cotidiano 
do aluno. Podemos sim instrumentalizar nossos conhecimentos 
através da arte. O próprio Marx, discorrendo sobre o socialismo 
e a luta de classes, cita Homero a Dante, e reconhece a presença 
inevitável da arte na formação em sociedade.57 O que a universi-
dade tem feito para ser reconhecida culturalmente pela comuni-
dade, e principalmente: o que ela tem feito para ser defendida? A 
realidade e o cotidiano da universidade são compreendidos como 
o que acontece dentro dela, porém ela mesma reproduz a socie-
dade. A lógica deveria ser de fazer com que o seu exterior en-
trasse num exemplo de sociedade, de espaço pedagógico em seu 
sentido físico e essencial, e então saísse com novos instrumentos 
culturais para a sociedade desse tal exterior em si. A universidade 
estende os seus valores, faz da sociedade uma extensão dela mes-
ma.
 Há 100 anos, em 1918, conquistamos a participação es-
tudantil, a liberdade de cátedra e a dedicação exclusiva de pro-
fessores nas universidades com o Manifesto de Córdoba. Hoje 
reconhecemos como isso é realmente básico, e mesmo nessas 
condições reproduzimos as desigualdades sociais dentro da uni-
versidade. A impressão de ela ser um espaço de luta, de tensão 
e de condicionamento está sendo perdida. O próprio movimen-
to estudantil não encontra estrutura para se articular plenamente 
com ação direta, formação política e organização coletiva.58 Te-
mos espaço físico e espaço de fala enraizadamente burocratiza-
dos. Essas raízes estão tomando o lugar das raízes originárias 
desse espaço universal, colocando cada indivíduo numa caixa, 
num envelope, num número, numa regra. O retrocesso da univer-
salidade artística precisa ser barrado.59 Nossa criação acadêmi-
ca precisa sair da sala de aula, assim como já saímos de dentro 
da moldura.60 A universidade não pode não ser universal, e essa 
cons ciência precisa ser exposta através da linguagem mais cul-
tural, informal e pública possível.

57 “(...) as produções culturais eram expressão das possibilidades cul-
turais daquele contexto (...) Marx consegue perceber a capacidade de 
superação da obra de arte, mesmo condicionada a seu tempo. (...) Isso 
significa que, mesmo estando a arte condicionada a seu tempo, traços 
constantes do ser humano são fixados nas formas artísticas por ele 
constituídas e, dessa forma, ao mesmo tempo que supera a limitação do 
momento histórico, cria dentro desse momento histórico um momento 
de humanidade que é constante no desenvolvimento histórico-cultural.” 
COSTA, Fabíola Cirimbelli Búrigo. O olho que se faz olhar: Espaço 
estético no contexto escolar. Florianópolis: IU - Imprensa Universitária 
da UFSC, 2013. p. 45.

58 SeRES - Seminário Regional de Ensino Superior foi realizado pelos 
discentes do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, com apoio da 
FENEA - Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urban-
ismo, e teve o tema: “Um curso e suas dimensões: como sensibilizar as 
escalas de ensino?”, em 25/08/2018.

59 O governo anuncia cortes drásticos de verba em educação em Maio 
de 2019. Fonte: https://noticias.ufsc.br/2019/04/ufsc-deixara-de-receber-
r-46-milhoes-no-orcamento/

60 “A atividade criativa não é, então, específica das artes como 
comumente ouvimos dizer, pois o trabalho como forma de expressão 
do ser humano, como atividade humana, é também criação. Trabalho 
e criatividade são ao mesmo tempo constituídos e constituintes dos su-
jeitos e encontram-se diretamente conectados à vida cotidiana, apesar 
de as condições da sociedade capitalista atual diminuírem em muito 
as possibilidades de o sujeito intervir no processo de sua atividade, de 
imaginar, de exercer a sua condição de autor e criador.” 
COSTA, Fabíola Cirimbelli Búrigo. O olho que se faz olhar: Espaço 
estético no contexto escolar. Florianópolis: IU - Imprensa Universitária 
da UFSC, 2013. p. 44.

6. "Exposições de Arquitetura"

 Arquitetas e arquitetos inicialmente foram treinados 
como pintores e escultores quando o ensino de arquitetura sur-
giu, e eles sempre estiveram expondo o seu trabalho em salões 
e galerias, mesmo antes dos museus públicos ou das Expos sur-
girem no século XIX.61 A arquitetura é uma arte irmã da pintura e 
da escultura, e essas artes se expressavam através da arquitetura 
com ornamentos e decoro. Ao longo do século XIX a arquitetura 
gradualmente abraçou o mundo da ciência e da tecnologia, cul-
minando nas Expos, por exemplo, que marcam uma oficialização 
do campo expositivo da arquitetura.
 Aqui se tem um salto dentro do ponto de vista sensível 
da arquitetura como uma disciplina expositiva que trabalha jun-
to com a arte. Os pavilhões, como o paradigmático Palácio de 
Cristal, impõem a objetividade, retirando os adornos desprovidos 
de sentido técnico e estrutural, ao mesmo tempo que abrem a 
possibilidade de produções artísticas terem um espaço para se 
exporem aos curiosos olhos internacionais, porém equivocada-
mente. A arquitetura quase comete uma traição ao meio artístico 
chacoalhando suas bases, e torna seu relacionamento com a arte 
ainda mais vulnerável quando privilegia produções científicas e 

61 BERGDOLL, Barry. Curating History. Journal Of The Society Of 
Architectural Historians, [s.l.], v. 57, n. 3, p.257-366, set. 1998. Univer-
sity of California Press. http://dx.doi.org/10.2307/991345.
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tecnológicas em detrimento das produções artísticas. Posterior-
mente esse relacionamento é ilustrado no auge do modernismo 
internacional na década de 1930: a imagem do engenheiro como 
herói cultural, a consequente “superação” do arquiteto ao meio 
das Beaux-Arts,62 o cubo branco como templo da arte moderna - a 
arquitetura se separa da arte, e é precisamente imparcial à ela.
 O relacionamento que a arquitetura então passa a ter com 
o modernismo não é o que se pretende expor aqui, mas sim como 
ele modificou a prática de exposição na arquitetura, e em paralelo 
as pautas artísticas de vanguarda. No geral, a produção moder-
nista permaneceu num campo utópico, pois a grande maioria dos 
projetos que ilustram mais emblematicamente a sua ideologia 
nunca foram construídos, tanto no campo da arquitetura quan-
to do urbanismo. Por isso talvez pode-se dizer que os desenhos 
de cidades como a Cité Radieuse, a Città Nuova ou a Broada-
cre City, por exemplo, permanecem como uma “arquitetura de 
papel” que é exposta como uma imagem atraente que cria um 
desejo de estilo de vida, e principalmente gera discussão em cima 
dele. A arquitetura antiga, antes do modernismo, era realizada de 
maneira mais livre, não privilegiando o desenho como meio de 
comunicação.
 Assim entende-se a ideologia moderna pelo seu lado 
bom,63 instigando a própria produção da arquitetura enquanto 
campo conceitual. Mesmo que a história e a teoria moderna te-
nham sido intrinsecamente vistas de modo descontextualizado ao 
estudo de arquitetura de outros períodos durante o modernismo 
isso fez a visibilidade da arquitetura crescer perante a cultura de 
massa, junto com a ideia de que ela pode resolver os problemas 
socioespaciais da urbanidade através da tecnologia. Assumindo 
a presunçosa postura da arquitetura moderna perante a socie-
dade, podemos entender por que o rigor técnico do seu ensino 
foi muito apetitoso ao processo de inserção da história da arte 
como disciplina acadêmica, pretendendo ser a “ciência da arte”. 
Esse equívoco faz sentido e é ao mesmo tempo irônico ao sur-
preendente fato de que por inúmeras décadas o ensino de história 
dentro das escolas de arquitetura foi suspenso durante o moder-
nismo.64

 Na tentativa de superar essa complexidade histórica en-
tre a arte e a arquitetura dentro da prática de exposições, aqui se 
abre um momento para colocar as cartas sob a mesa através da 
mesma ferramenta que a gerou: a história. Mais precisamente 
uma composição da história das exposições de arquitetura de for-
ma claramente cronológica.
 A história das Exposições Universais já foi contemplada 
anteriormente, e está presente ao longo de toda a história que é 
exposta aqui, afinal sempre foram eventos relevantes que servi-
ram de referência à outras exposições e ao meio arquitetônico 
em si. Em 1888 acontece a primeira da série de exposições do 
movimento Arts & Crafts, em Londres, que buscou combinar o 
esteticismo com a reforma social e que posteriormente culmi-
nou na grande exposição Deutscher Werkbund Ausstellung, em 
Colônia, de 1914 (com o pavilhão que poderia muito bem ser 
de uma Expo: Glass Pavilion de Bruno Taut), e essa, por sua 
vez, continua o movimento que cria a Bauhaus em 1919 (que 
inclusive teve recentemente as comemorações de seus 100 anos 
acontecendo pelo mundo inteiro através de diversos eventos e 
exposições), envolvida na exposição do movimento De Stijl de 
1923. No geral, foram exposições que pretendiam afirmar a inde-
pendência da arquitetura frente a outras artes dentro de preceitos 

62 PAYNE, Aline A. Architectural History and the History of Art: A 
Suspended Dialogue. The Journal of the Society of Architectural Histo-

rians, Vol. 58, No. 3 (Sep., 1999)

63 "It cannot be denied that the modern redefinition of architecture and 
history's location within it has broadened our spectrum of concerns and 

even contributed to the discipline's health and growth by expanding its 
field of action." 

PAYNE, Aline A. Architectural History and the History of Art: A Sus-
pended Dialogue. The Journal of the Society of Architectural Historians, 

Vol. 58, No. 3 (Sep., 1999)

64 PAYNE, Aline A. Architectural History and the History of Art: A 
Suspended Dialogue. The Journal of the Society of Architectural Histo-

rians, Vol. 58, No. 3 (Sep., 1999)

Glass Pavilion do arquiteto Bruno Taut de 1914.
Fonte: Werkbundarchiv, Museum der Dinge Berlin, taken by Timothy 

Soar

técnicos e sociais ao mesmo tempo.65

 Vale mencionar o frequentemente referenciado dentro do 
ensino de arquitetura, Pavilhão de Barcelona de Mies Van Der 
Rohe para a Expo de 1929, e nesse mesmo ano a criação do im-
portantíssimo MoMA - Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, 
que logo em 1932 abre o primeiro departamento de curadoria de 
arquitetura dentro de um museu no mundo, logo após a sua em-
blemática exposição que oficializa a pretensão moderna de criar 
um padrão, uma essência arquitetônica que pode ser distribuída 
a qualquer lugar do mundo como uma mercadoria: o internation-
al style. A exposição chamou-se “Modern Architecture: Inter-
national Exhibition”, e exibiu o trabalho dos arquitetos Walter 
Gropius, Le Corbusier, Jacobus Oud e Mies van der Rohe como 
criadores pioneiros desse estilo. Através dessa exposição os EUA 
afirmaram insistentemente sua presença no cenário arquitetôni-
co moderno,66 que era internacionalmente questionada, inclusive 
pela negação de o país participar da Paris Exposition des Arts 
Décoratifs de 1925, que colocou a arquitetura americana como 
“não moderna o suficiente”. Apesar disso, os EUA sempre foram 
protagonistas no campo de exposições de arquitetura até os dias 
de hoje, fomentando grande parte desses eventos numa escala 
internacional, principalmente através do próprio MoMA, com 
algumas exposições marcantes historicamente: "The Bauhaus: 
How it worked" em 1938; "Mies Van Der Rohe" em 1947; "De-
constructivist Architecture" em 1988; e "Brazil Builds" em 1943, 
que afirma a modernidade brasileira e a introduz no cenário in-
ternacional, expondo suas arquiteturas desde o século XVII. Já 
que o Brasil foi mencionado, convenientemente ele está a seguir 
nesse cronologia de exposições. Em 1950 ocorre uma exposição 
sobre o arquiteto Le Corbusier no MASP,  e em 1951 a já aborda-
da primeira edição da Bienal de São Paulo possuiu uma seção de 
arquitetura dentro de sua expografia.
 Os anos 1970 são marcados por uma densidade de 
grandes exposições internacionais e pavilhões que se tornaram 
símbolos para o estudo de arquitetura. Já em 1967 o domo de 
Buckminster Fuller para a Expo Montreal, por exemplo, e em 
1968 abre a Hayward Gallery em Londres, que é até hoje uma 
das instituições com curadoria de arquitetura mais atuantes, sen-
do referência em arquitetura desconstrutivista, tendo a exposição 
“Psycho Buildings” de 2008 uma das mais famosas. Há uma se-
quência curiosa: A Bienal de São Paulo foi inspirada na Bienal 
de Veneza, porém a Bienal de Arquitetura de São Paulo (criada 
pelo IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil) é inaugurada em 
1973, enquanto que a primeira edição da Bienal de Arquitetura 
de Veneza acontece em 1975.
 Nessa mesma década de 70, as escolas de arquitetura 
voltam a ter o ensino de história em seus currículos, após um 
hiato de décadas, e marcando também a importância da história 
para a arquitetura está a separação e independência da Society of 
Architectural Historians (criada em 1940 em Chicago) da Col-
lege Art Association.67

 A Expo Osaka de 1970 recebe o Pavilhão do Brasil de 
Paulo Mendes da Rocha, muito mencionado nas aulas de história 
de arquitetura brasileira, e que recentemente, em outubro de 
2018, foi objeto da exposição inaugural da primeira galeria de ar-
quitetura do Brasil, na Escola da Cidade em São Paulo. Apesar de 
ser numa universidade privada, essa conquista é muito significa-
tiva, tanto para o contexto da arquitetura brasileira quanto para 
esse trabalho. Afinal, a primeira galeria de arquitetura do Brasil 

65 RAMOS, Fernando Guillermo Vázquez. Exposições de arquitetura: 
cronologia de um fenômeno cultural moderno e algumas inquietações. 
Arq.urb: revista eletrônica de arquitetura e urbanismo da USJT, São 
Paulo, v. 20, n. 2, p.8-21, dez. 2017.

66 "(...) however secondary to the European arts American painting or 
sculpture or music might be, in architecture we led the world. This feel-
ing seems to have been based partially upon the ability of our architects 
to imitate past European styles more tastefully even than the Europeans 
themselves. (...) It was the skyscraper especially that confirmed our 
pride, for we had not yet come to realise that it was the engineer, per-
haps more than the architect, who made our skyscrapers imposing." 
Modern architecture: international exhibition, New York, Feb. 10 to 
March 23, 1932, Museum of Modern Art 
www.moma.org/calendar/exhibitions/2044

67 PAYNE, Aline A. Architectural History and the History of Art: A 
Suspended Dialogue. The Journal of the Society of Architectural Histo-
rians, Vol. 58, No. 3 (Sep., 1999)

Christo (Christo Javacheff) e Jeanne-Claude, Museu de Arte Contem-
porânea Embrulhado, Chicago, 1969. Novecentos metros quadrados de 
encerado e 1100 metros de corda. À direita, colagem do projeto da insta-
lação de 1935. Fonte: https://christojeanneclaude.net/projects/wrapped-
museum-of-contemporary-art-and-wrapped-floor-and-stairway

Pavilhão dos EUA na Expo Montreal 1967, que hoje é conhecido como 
Montreal Biosphere. Projeto de Buckminster Fuller.
Fonte: https://www.flickr.com/photos/22168167@N00/

Gelitin, normally, proceeding and unrestricted with without title (2008). 
Installation view: Psycho Buildings: Artists Take On Architecture, 
Hayward Gallery, 2008. Photo: Stephen White.
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é de uma universidade. Ela se localiza num local importante e 
movimentado do centro da cidade de São Paulo, próxima a outras 
galerias, espaços de arte e edifícios importantes que são frequen-
temente visitados por estudantes de arquitetura. Além do fato de 
que São Paulo é foco imprescindível para uma pesquisa sobre o 
campo de exposições brasileiro, seja em arte ou arquitetura.
 No final da década de 70 e ao longo da década de 80 
inúmeros museus e instituições de arquitetura são fundadas no 
mundo, coincidindo com o boom que ocorreu na história dos mu-
seus no geral. Em 1979 o importantíssimo Canadian Center for 
Architecture, o Museu Alemão de Arquitetura de Frankfurt, e o 
ICAM - International Confederation of Architectural Museums, 
que uniu e criou uma comunicação entre 25 instituições, museus, 
centros, arquivos, coleções e bibliotecas de arquitetura pelo mun-
do. Em 1984 o Museu de Arquitetura de Basel, na Suíça; em 
1988 o Instituto de Arquitetura da Holanda; em 1990 o Heinz 
Architectural Center em Pittsburgh. É válido notar que esses ins-
titutos são dedicados à pesquisa, discussão conceitual e política, 
e à salvaguarda do acervo da produção arquitetônica, enquanto 
o IAB do Brasil, por exemplo, que foi criado em 1921, é voltado 
ao exercício da profissão no mercado de trabalho.
 Em 1992 se inicia um episódio interessantíssimo para 
se pensar o que são as exposições de arquitetura no Brasil. O 
então curador do MASP, Fábio Magalhães, convida a arquiteta 
brasileira Anne Marie Sumner para realizar a curadoria da que 
seria a primeira exposição de arquitetura do museu. Em 1993, en-
tão, acontece a exposição “Malhas, Escalas, Rastros e Dobras na 
Obra de Peter Eisenman”. Vista a preocupação de que o trabalho 
de Eisenman não seguia com o modernismo que os brasileiros 
estavam acostumados, as expectativas de sucesso da exposição 
foram totalmente superadas, tanto pelos curadores quanto pelo 
próprio Eisenman. Ironicamente a essa repercussão e surpresa 
boa que ela causou, principalmente entre os arquitetos atuantes 
em São Paulo, a exposição foi a primeira e a última de curadoria 
de arquitetura do MASP.68

 A partir de 2000, o Museu da Casa Brasileira (de 1970) 
e o ITO - Instituto Tomie Ohtake (de 2001) são as instituições 
que mais agitam os eventos e exposições de arquitetura no país 
até hoje, ainda que dentro de um orçamento baixo. O arquiteto 
Agnaldo Farias, que foi curador do ITO por alguns anos, colo-
ca muito bem a situação desses programas de exposição de ar-
quitetura: “O que se mostra não é necessariamente o que se 
quer mostrar mas o que se tem para mostrar, e o como mostrar 
é menos discutido ainda”.69 Nesse mesmo raciocínio está a Casa 
do Baile, do Conjunto Moderno da Pampulha em Belo Horizon-
te, que foi construída em 1943 e reaberta em 2002 como o Centro 
de Referência de Urbanismo, Arquitetura e Design. Porém, um 
caso especialmente preocupante é o do Centro de Arquitetura e 
Urbanismo que foi inaugurado em 1997 no Rio de Janeiro. Ele 
sediou diversas exposições, debates, publicações e seminários 
voltados à história da arquitetura, e teve um minucioso trabalho 
de dois anos de restauração do edifício que foi construído em 
1879 e tombado em 1985. Em 2000 ele foi fechado por tempo 
indeterminado e permanece assim até hoje.70

 Recentemente, numa escala internacional, acontecem 
exposições que exprimem as demandas contemporâneas do per-
curso artístico e arquitetônico, assumindo essas disciplinas e a 
própria prática expositiva como uma prática política, e especial-
mente lidando com a história de uma maneira aberta.71 As bienais 

68 FARIAS, Agnaldo. Exposições de Arquitetura no Brasil, um breve 
balanço. Arq.urb: revista eletrônica de arquitetura e urbanismo da USJT, 

São Paulo, v. 20, n. 2, p. 22-26, dez. 2017.

69 FARIAS, Agnaldo. Exposições de Arquitetura no Brasil, um breve 
balanço. Arq.urb: revista eletrônica de arquitetura e urbanismo da USJT, 

São Paulo, v. 20, n. 2, p. 22-26, dez. 2017. p. 25.

70 www.rioecultura.com.br/instituicao/instituicao.asp?local_cod=185

71 “The political potential of architecture was one of the founding 
credos of the avant-garde in the early 20th century. Yet today it is 

commonly believed that this potential has been overwhelmed by eco-
nomic realities and by the sense that architecture, by its very nature, is 
symbiotic with existing power structures. Such a perception, however, 

is belied both by the rise of a neo-avant-garde in the 1960s and 70s, 
and by emerging practices that bear witness to a rebirth of social and 

political engagement as an assertion of architecture’s relevance.” 
9 + 1 Ways of Being Political: 50 Years of Political Stances in Archi-

tecture and Urban Design, 2012. www.moma.org/calendar/exhibi-
tions/1289

Fachada da Galeria de Arquitetura da Escola da Cidade, São Paulo. Em 
cartaz a exposição inaugural: Arquitetura de exceção: O Pavilhão do 

Brasil na Expo'70 Osaka, Paulo Mendes da Rocha. 27/10/2018.
Fonte: www.escoladacidade.org

Pavilhão de Portugal na Expo Lisboa 1998. Projeto do arquiteto Alvaro 
Siza. Fonte: fotografia de Paulo Guerra.

Mercado Manual #6, um evento que ocorre frequentemente no Museu 
da Casa Brasileira em São Paulo. Expositores, oficinas e performances 

buscam enaltecer o design manual contemporâneo e o pequeno em-
preendedor artesanal. O MCB é o único museu do Brasil especializado 

em arquitetura e design. Fonte: http://redemanual.com.br/mm6

de Veneza, em suas últimas edições, claramente deixaram de lado 
a busca pelo progresso tecnológico para enfatizar temas concei-
tuais, políticos e sociais - diferente das Expos, que continuam 
tendo um foco tecnológico, que passou a ser voltado para a sus-
tentabilidade. São alguns dos temas: “Cities: Architecture and 
Society” em 2006; “Out there: architecture beyond building” 
em 2008; “People meet in architecture” em 2010; “Common 
Ground” em 2012. A edição de 2016, por exemplo, intitulada 
“Reporting from the front”, sob a direção do arquiteto Alejan-
dro Aravena, baseou-se no conceito de voltar-se para o passado, 
escutar os que ganharam maturidade e absorver conhecimentos 
para serem passados à frente. A edição de 2018, “Freespace” se 
debruça sobre a ideia do aspecto humano; democrático; de abrir 
portas para novos jeitos de se ver o mundo; de ter “a Terra como 
cliente” da arquitetura, chegando inclusive a mencionar o MASP 
de Lina Bo Bardi como exemplo, e finalizando o texto curatori-
al com o provérbio grego: “Uma sociedade cresce bem quando 
homens velhos plantam árvores das quais nunca aproveitarão as 
sombras”,72 remetendo à ideia de um discurso político, em que 
quem não conhece a história está sujeito a presenciar ela aconte-
cendo novamente.
 É cabível aqui que se permaneça nas referências do cir-
cuito Londres-Paris, assim como nas Expos. A Cité de l’Archi-
tecture & du Patrimoine em Paris, fundada em 2004 a partir do 
Museu da Escultura de 1882, é uma instituição complexa que 
abarca um museu, um centro de arquitetura, uma escola, uma 
biblioteca e um arquivo, todos debruçados em cima da noção 
de que a memória e o patrimônio arquitetônicos são fundamen-
tais para se entender o contexto atual, e acima de tudo é notável 
que a instituição como um todo sempre volte suas atividades à 
exposição e à visitação pública. Já em Londres, as Serpentine 
Galleries inauguradas em 1970 no Hyde Park hospedam anual-
mente desde 2000 os Serpentine Pavilions. Estes são pavilhões 
que traduzem a tradição arquitetônica criada pelas exposições 
universais para a contemporaneidade. Tradição de criar uma 
efemeridade carregada de um conteúdo que se pretende expor 
perante o público, que é então voltado ao campo conceitual e 
principalmente político, diferente do conteúdo tecnológico que 
as Expos tradicionalmente contemplam. E assim vemos como 
os pavilhões podem ser espaços de exposição desprendidos de 
um objetivo manipulador da cultura de massa, e desprendidos 
também do limite imposto pela ideologia moderna entre a arte e 
a arquitetura (ou entre a história da arte e a história da arquitetu-
ra), pois se pode facilmente pensar sobre os Serpentine Pavilions 
como esculturas ou monumentos em larga escala - afinal, quem 
os projeta são alternadamente artistas ou arquitetos.
 Frente à todas essas referências como um conjunto que 
demonstra a complexidade que a arquitetura possui em estabe-
lecer seu espaço expositivo dentro dos espaços e das institui-
ções de arte, existe a dúvida: o papel da prática expositiva na 
arquitetura é fundamental para o meio arquitetônico ou para o 
meio artístico? Ainda é possível estabelecer uma barreira entre a 
arte e a arquitetura enquanto disciplinas que atuam em espaços 
de exposição? Analogamente à como Roland Barthes coloca a 
Torre Eiffel como um ponto de vista e uma visão ao mesmo tem-
po,73 uma exposição também atua como a cena e como o objeto 
encenado, principalmente quando se pensa nos pavilhões como 
os da Serpentine. Ela sempre veicula uma ideia, e a intenção é 
que a pura concepção de seu espaço físico seja simultânea aos 

72 www.labiennale.org/en/news/biennale-architettura-2018-gener-
al-outline

73 "Maupassant often lunched at the restaurant in the tower, though he 
didn't care much for the food: 'It's the only place in Paris', he used to 
say, 'where I don't have to see it'. And it's true that you must take endless 
precautions, in Paris, not to see the Eiffel Tower" 
BARTHES, Roland. The Eiffel Tower, and other mythologies. New 
York: Hill and Wang. 1979.

Serpentine Pavilion de 2012: "O pavilhão arqueológico" projetado pelo 
escritório de arquitetura Herzog & de Meuron em conjunto com o artista 
Ai Weiwei. www.serpentinegalleries.org/explore/pavilion

Serpentine Pavilion de 2014 projetado pelo arquiteto Smiljan Radić para 
se parecer com uma escultura de papel machê. www.serpentinegalleries.
org/explore/pavilion

À esquerda, "Support" de Lorenzo Quinn na Bienal de Veneza de 
2017. À direita, Escola Flutuante Makoko do arquiteto nigeriano Kunlé 
Adeyemi na Bienal de Veneza de 2016 - a estrutura original dessa escola 
localizava-se na lagoa Lagos na Nigeria, e colapsou uma semana após 
ser premiada pelo Silver Lion.
Fonte: https://www.archdaily.com/890330/a-deep-dive-into-the-sad-sto-
ry-of-the-makoko-floating-school

Museu de Monumentos Franceses da Cité de l'Architecture et du 
Patrimoine de Paris. Fonte: https://www.citedelarchitecture.fr/en/article/
french-monuments-museum
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meros objetos que podem ter dentro dele, ambos transportando 
essa i dei a ao observador. Daí está uma presumível presença co-
incidente entre curadoria e arquitetura dentro da ideologia con-
temporânea do espaço de arte.74

 Existe uma tendência dos espaços e instituições de arte 
gradualmente incorporarem curadoria, problemáticas e temas de 
arquitetura a seu programa expositivo, principalmente a partir da 
década de 1990.75 A concorrência saudável entre problemas e te-
mas arquitetônicos e artísticos dentro de espaços de exposição 
cria uma rica "prática espacial crítica",76 mais preocupada com 
processos do que com objetos, e o papel do arquiteto dentro 
desses espaços é comparável ao do artista. A arquitetura possui 
laços mais fortes com as ciências sociais (afinal ela foi por muito 
tempo academicamente parte das “Ciências Sociais Aplicadas” 
no Brasil), por isso é vista como uma disciplina cultural densa. 
Assim se pode construtivamente abordar de outra maneira o jeito 
como se pensa arquitetura,77 tendo um domínio mais claro das 
fronteiras disciplinares que ela compartilha ao encarar problemas 
públicos.
 Mais especificamente, a intenção é abordar a comple-
xidade e deficiência que os arquitetos possuem em expor seu 
trabalho, em que talvez o amplo leque de possibilidades para tal 
crie um vislumbre perplexo. É natural que a arquitetura trabalhe 
em cima de referências, porém não é saudável a sua tendência 
auto-referencial: ela precisa trabalhar em cima de ideias, con-
ceitos e problemas de outras disciplinas para garantir um acervo 
de referências compartilhadas que contemplem a esfera políti-
ca, cultural e pública que a arquitetura necessariamente deve 
atender. Nesse sentido, a especialização e o descaso da história 
da arquitetura dentro de seu ensino cria um isolamento e uma 
falta de diálogo de se compreender a arquitetura para além de 
seu próprio contexto histórico, por isso se espera compreender 
a arquitetura dentro do contexto da história da arte, por exem-
plo.78 Se politicamente o conhecimento histórico é importante 
para estabelecer contextos públicos informais, que propiciam ex-
periências culturais, a história é fundamental para se pensar arte e 
arquitetura, uma vez que essas duas disciplinas são compreendi-
das como receptáculos intelectuais, que tornam ideias acessíveis 
através do espaço. Se não, o propósito da estrutura desse próprio 
texto, que trabalha em cima de acontecimentos históricos, seria 
equivocado.
 Há uma tendência de distanciamento da arquitetura em 
relação à história da arte, e também da arte em relação à história 
da arquitetura. Mesmo que a especialização de ambas seja benéfi-
ca para criar discussões críticas, a falta de diálogo entre elas não 
é. Se concordamos que a história da arte é composta de todas 
as outras histórias da humanidade (principalmente a política), a 
história da arquitetura também é. A fraca presença da história 
da arte dentro do currículo de arquitetura colabora para o re fe-
rencial medíocre, e muitas vezes repetitivo da mesma, e assim 
existe uma deficiência em tentar reinventar a história no presente 
quando na verdade não se tem conhecimento histórico. A noção 
de que a “história importa para a prática no presente é o que nos 
impulsiona para frente”.79

 Como lidar com a história numa disciplina que trata es-
sencialmente do espaço físico? A produção textual é também uma 
exposição, e comumente é o tipo de exposição que se entende por 
um trabalho de história, quando a história por sua vez é uma dis-
ciplina. Porém, é um risco colocar uma produção textual como 

74 “Looking backwards, I found myself making connections with the 
work of minimal, conceptual, land and performance artists of the 1960s 
and 1970s. Looking forwards, I discovered that the art works I had been 

examining set out a series of implications for architecture, for ways of 
making architecture that are not yet in existence.” 

RENDELL, Jane. A Place Between, Art, Architecture and Critical Theo-
ry. Special issue of The Public Art Journal, n.2, (October 1999). p. 223.

75 STEIERHOFFER, Ezster. The Exhibitionary Complex of Architec-
ture. OASE Journal #88: Exhibitions. Showing and Producing Architec-

ture, 2012. 5–11.

76 Ezster Steierhoffer sobre "The Production of Space" de Henri 
Lefebvre.

77 “Architecture as a cultural field in which building is only a part, 
signalling a fundamental shift in the thinking about architectural pro-

duction today” 
BERGDOLL, Barry. "At Home in The Museum?" Log, no. 15 (2009): 

35-48. <http://www.jstor.org/stable/41765258>

78 PAYNE, Aline A. Architectural History and the History of Art: A 
Suspended Dialogue. The Journal of the Society of Architectural Histo-

rians, Vol. 58, No. 3 (Sep., 1999)

79 PAYNE, Aline A. Architectural History and the History of Art: A 
Suspended Dialogue. The Journal of the Society of Architectural Histo-

rians, Vol. 58, No. 3 (Sep., 1999) p. 297.

Serpentine Pavilion de 2019 projetado pelo arquiteto Junya Ishigami. 
Destaque à estrutura permanente e ao contexto urbano do Hyde Park. 

Fonte: www.serpentinegalleries.org/explore/pavilion

Maquete do MPavilion 2017, projetado pelo escritório OMA. Anual-
mente desde 2014, em Victoria (Austrália), um parque hospeda eventos 

culturais, intervenções, conversas, performances, workshops e encontros 
num pavilhão por 4 meses, que é então doado a algum bairro da cidade 

permanentemente.  Fonte: http://mpavilion.org/about/

um trabalho que exclusivamente representa a história, visto que 
o desprendimento necessário para ler um texto aparentemente é 
muito grande para não competir com a ansiedade que é criada 
pelo excesso de estímulos visuais a que estamos acostumados 
diariamente. A arquitetura é uma disciplina que é muito discutida 
através de livros, porém a prática de exposições pode trazer uma 
nova forma vantajosa de se discutir sobre ela. É também válido 
pensar que apesar de textos curatoriais e catálogos de exposição 
terem uma independência questionável (visto que se o espaço 
expositivo é encarado como uma experiência o leitor não pode 
entrar em contato com o que está lendo) não existe curadoria 
sem texto, e ele é uma forma como se pode compreender a ex-
posição dentro de sua estrutura intelectual maior, podendo ser-
vir como uma ferramenta que conduz a agenda de pesquisa na 
universidade, como por exemplo é muito comum nas escolas de 
arquitetura da França.80 A arquitetura depende de um sistema de 
referências apoiado em teoria e história.
 Existem inúmeros textos, artigos, revistas e livros, so-
bretudo internacionais, que tratam de um interesse emergente em 
teoria e crítica dentro da arquitetura contemporânea, bem como 
de um nova tipologia de “museu de arquitetura” que é uma ins-
tituição híbrida entre museu e centro de estudos, e assim enca-
rando a exposição de arquitetura como uma nova ferramenta para 
ensino e pesquisa, pois ela tem o poder de focar no processo em 
detrimento do produto.81

 As exposições de arquitetura ainda carregam uma certa 
ingenuidade, principalmente no Brasil onde elas não possuem 
bases fortes, e onde a história da arte e da arquitetura são super-
ficiais na universidade - não apenas nos cursos de artes visuais e 
de arquitetura, mas também de design, fotografia e cinema, por 
e xem plo, sem contar com o ensino básico e fundamental. Por 
isso há de se tomar cuidado com exposições que focam em obje-
tos como obras-de-arte em detrimento de seu processo, carrega-
das de um senso fenomenológico da “arte da arquitetura”. Assim 
há uma bela oportunidade de uma lógica reversa nas exposições 
que se voltam ao processo conceitual e teórico, afirmando a obra 
de arte antiaurática, ou o objeto arquitetônico desprendido de um 
valor genial que esconde o dificultoso trabalho que se deu até 
atingi-lo, tanto em cima do material visual exposto quanto dentro 
do contexto social, urbano e cultural complexo em que tal projeto 
se deu.82

 É indispensável a consciência de que mesmo que um 
projeto arquitetônico seja concebido por um único arquiteto ou 
estudante de arquitetura, ele preferivelmente deve ser compar-
tilhado com outros arquitetos, estudantes e também possíveis 
usuários do projeto não somente após sua finalização mas ao 
longo de todo o processo projetual, garantindo que ele se rela-
cione com a maior diversidade de opiniões e ideologias políticas 
e culturais possível.83 Desse modo, deve existir uma informali-
dade não apenas no suposto espaço de exposição de um projeto, 
mas sim dentro de outros ambientes de produção arquitetônica, 
como ateliês de projeto, escritórios ou salas de aula, e então o que 
se busca defender é que a informalidade do espaço universitário 
oportuniza o ensino acadêmico de arquitetura a se dar através 
de exposições como experiências coletivas. Há alguns requisitos 
para que isso seja compreendido.
 O relacionamento do arquiteto com seu projeto ar-
quitetônico é exclusivamente pessoal, enquanto que o relaciona-
mento com a arquitetura em si é exclusivamente coletivo, e assim 

80 BERGDOLL, Barry. Curating History. Journal Of The Society Of 
Architectural Historians, [s.l.], v. 57, n. 3, p.257-366, set. 1998. Univer-
sity of California Press. http://dx.doi.org/10.2307/991345.
81 “The architectural collection is therefore framed by (and essentially 
built on) the history and theory of architecture (...) if the architectur-
al collection is the blueprint for scholarly research, which outlines, 
informs and drives its agenda, the architecture exhibition is the modus 
operandi, an instrumental tool for research, it is the site of experimen-
tation.” 
STEIERHOFFER, Ezster. The Exhibitionary Complex of Architecture. 
OASE Journal #88: Exhibitions. Showing and Producing Architecture, 
2012. 5–11.

82 "In every case, such exhibitions are involved with a double absence, 
for the materials on display are asked not only to represent absent 
buildings but also to invoke absent contexts or environments in which 
the architecture participated or participates - historical, urban, or 
theorical." 
BERGDOLL, Barry. Curating History. Journal Of The Society Of Ar-
chitectural Historians, [s.l.], v. 57, n. 3, p.257-366, set. 1998. University 
of California Press. http://dx.doi.org/10.2307/991345.

83 "But curatorship is a different kind of authorship, not only because 
arguments and insights are made with objects and images rather than 
primarily with words but also because collaboration is an inherent 
aspect of the process from conception to installation." 
BERGDOLL, Barry. Curating History. Journal Of The Society Of Ar-
chitectural Historians, [s.l.], v. 57, n. 3, p.257-366, set. 1998. University 
of California Press. http://dx.doi.org/10.2307/991345.

Pavilhão Holandês na Expo Hannover 2000, projetado pelo escritório 
MVRDV com o conceito de empilhar paisagens. À esquerda, um dos 
andares que imitava uma floresta (Fonte: www.mvrdv.nl). À direita, seu 
estado hoje, abandonado no parque de exposições de Hannover (Fonte: 
www.hannover-voids.de/void_044)

Pavilhão Espanhol na Expo Zaragoza 2008, projetado por Francisco 
Mangado. Fonte: https://www.archdaily.com/479306/pabellon-de-es-
pana-para-la-exposicion-internacional-zaragoza-08-francisco-mangado

Exposição “Nos pormenores um universo - Centenário de Vilanova 
Artigas” de 2015 no MON - Museu Oscar Niemayer de Curitiba. 
Destaque para a maquete da FAU-USP. Fonte: Divulgação Museu Oscar 
Niemayer.



34 35

o campo da arquitetura possui uma dicotomia entre teoria e práti-
ca. Visto de um outro ponto de vista, o projeto arquitetônico tem 
a obrigação de ser exposto aos atores que lhe cabe, ou seja, cole-
tivizado, assim como quando um determinado espaço construído 
ao ser vivenciado se torna memória, é por que há uma individu-
alidade. Ou seja, a arquitetura seria uma experiência pessoal. As-
sim, pode-se dizer que a arquitetura possui uma dicotomia entre 
exposição (que mais comumente remete ao objeto arquitetônico 
“final”) e experiência (que remete à ideia da arquitetura como o 
cenário construído para o desenrolar de nossas vidas). Entretanto, 
o que se busca é inverter essa lógica, trazendo a exposição como 
uma plataforma de apreensão de um processo em detrimento de 
um resultado, e a experiência então pode estar incluída substan-
cialmente na concepção da exposição, catalisando ao mesmo 
tempo individualidades e coletividades.84 O intuito é reestruturar 
e fundir as dicotomias que fazem a própria arquitetura, ou a sua 
produção, se duvidar enquanto uma disciplina que compromete 
um diálogo constante com problemas públicos.
 A crise do arquiteto com a representação de seu trabalho, 
em vez de ser tratada como uma crise coletiva, é considerada 
como uma superação pessoal, carregada de uma genialidade, to-
talmente possível de acontecer com qualquer pessoa que real-
mente deva se tornar arquiteta. Qual seria a vantagem da com-
petitividade e da comparação em que a produção arquitetônica 
se dá na universidade? Se por um lado estimula alguns alunos 
a se desafiarem ao desenvolverem seus projetos, por outro lado 
estimula a falta de fluidez no desenvolvimento de outros, e até 
mesmo a desistência. O que se pretende expor ao “finalizar” um 
projeto arquitetônico: o processo ou o objeto final? Qual a fi-
nalidade de expor um objeto formal desprovido de seu proces-
so conceitual? É possível garantir que um projeto arquitetônico 
construído expresse seus conceitos por si só? Seria possível dizer 
que o ambiente acadêmico da arquitetura é informal, assim como 
se entende que o espaço universitário no geral deveria ser, quan-
do atualmente o ensino é carregado de tantas formalidades?
 Por causa da relação íntima entre exposição e crítica na 
arquitetura, a universidade tem o papel de afirmar a importância 
disso, pois é quase exclusivamente dentro dela que se estuda e 
pensa sobre história e teoria de arquitetura. No mercado de tra-
balho a arquitetura é sobretudo uma reprodução técnica de formas 
medíocres, condizente com a especialização do campo científico 
e tecnológico que colabora com a arquitetura descartável, e prin-
cipalmente com espaços construídos que não assumem responsa-
bilidade alguma de traduzir um contexto cultural.
 A exposição é a maior crise e ao mesmo tempo o único 
domínio que um arquiteto deve ter. Arquitetos podem trabalhar 
nos mais diversos campos possíveis. Porém, todos eles terão um 
ponto em comum: exposições. Além de que é exclusivamente 
como se conquista a oportunidade de ter um projeto construído. 
Ela pode acontecer em infinitos formatos e meios de comuni-
cação - o que importa é que um espaço que ainda não existe possa 
ser expresso através de um código.85 Croqui, maquete, maquete 
conceitual, desenho técnico, fotografia, canteiro, vídeo, colagem, 
esquema, diagrama, mapa, instalação: são todos códigos esta-
belecidos restritamente no meio arquitetônico, e na maioria das 
vezes não significam nada para um leigo. Mais preocupante ain-
da é pensar se esses códigos, que são a superfície da concepção 
do espaço arquitetônico em si, realmente traduzem os seus con-
ceitos. Cabe lembrar que a produção arquitetônica, assim como 

85 "This is not only because the exhibition relies more heavily on 
images than on words, but because it presents its subject visually and 

constructs its arguments spatially - by assembly rather than explication, 
and through relationships of proximity, juxtaposition, contingency, 

estrangement, and so on, that are essentially spatial. The conceptual 
structure or argument of the exhibition is therefore open-ended." 

BLAU, Eve. Exhibiting Ideas. Journal of the Society of Architectural 
Historians, Vol. 57. No. 3, Sep., 1998; (pp. 256-366)

Crown Hall, da IIT Chicago de Mies Van der Rohe. Vemos uma ex-
posição acontecendo em seu interior, um espaço que abriga ateliês de 

projeto do curso de arquitetura, bem como confraternizações e perfor-
mances. Fonte: www.flickr.com/photos/brickapolis

Interior do Crown Hall. As criações de projeto de arquitetura e urban-
ismo dos alunos são expostas no mesmo lugar onde eles as produzem.

Fonte: https://chicagoinformer.com/613198/sr-crown-hall-iit-mies-van-
der-rohe-1957-chicago-picture/

Corte do projeto da Melbourne School of Design da University of Mel-
bourne, projeto de NADAAA + John Wardle Architects de 2014. Vemos 
a exposição em todos os tipos de ambiente - dos ateliês aos corredores.

84  "By privileging forms of graphic documentation and representation 
produced in the process of imagining, designing, producing, recording, 

and thinking about architecture, the exhibition (perforce) shifts the 
focus of concern from the finished object to process, from form to idea. 

In other words, the spatial and material limitations imposed on the 
curator, as well as the object-centeredness of the exhibition itself, have 
contributed to a larger and less bounded conception of architecture as 

not principally concerned with objects in the built environment, but as a 
way of thinking about, even living in, the world."

BLAU, Eve. Exhibiting Ideas. Journal of the Society of Architectural 
Historians, Vol. 57. No. 3, Sep., 1998; (pp. 256 366)

a experiência da arquitetura em si, é também feita por leigos, 
principalmente em contextos socioeconômicos frágeis, que são 
os que mais sofrem com a crise pública dos espaços culturais.
 Portanto, como saber como um observador leigo apreende 
uma representação de arquitetura? “Quem é o verdadeiro alvo de 
uma exposição de arquitetura?”.86 Como criar um senso comum 
de que a exposição pode ser mais do que o mero consumo de um 
produto cultural, de que ela pode envolver o observador por uma 
trama política, apresentando valores históricos, por exemplo? A 
arquitetura, como uma disciplina que necessariamente lida com 
questões públicas e sociais, talvez possa mais facilmente estabe-
lecer uma relação de confiança com o observador dentro de um 
espaço expositivo, assim sendo um receptáculo para experiên-
cias culturais e políticas através da informalidade que ela pode 
disponibilizar ao conceber um espaço de arte. Os espaços de arte 
não deixam de ser espaços físicos, e os espaços físicos necessa-
riamente concernem à arquitetura. Assim, a simples necessidade 
de expor faz com que a produção arquitetônica tenha uma nova 
essência substancialmente interessante: a discussão pública.
 O ofício do arquiteto originalmente era estabelecer uma 
comunicação prática entre as artes e os operários do canteiro de 
obras. Problematicamente, essa comunicação passou gradual-
mente a ser interrompida de forma naturalizada - primeiro, a arte 
é vista como algo à parte; segundo, o arquiteto passa a trabalhar 
sozinho fazendo desenhos técnicos e perspectivas, até chegar na 
produção incansável dos cadistas no computador hoje em dia; 
terceiro, o papel do arquiteto no canteiro de obras é literalmente 
um papel: é apontar o desenho feito previamente e impor como as 
coisas devem ser construídas. O hiato entre a mão do operário e 
a mão do desenhista arquiteto… Desenhista? Desenho é desígnio 
ou instrução? Filippo Brunelleschi, se foi o primeiro arquiteto, 
fez acontecer na Catedral de Santa Maria del Fiore seu desígnio 
e sua instrução, e simplesmente por isso foi arquiteto. O desejo 
e a projeção de algo que é criado pela mente, e a maneira como 
efetivamente criá-la mental e materialmente em conjunto com 
outros sujeitos criadores.
 A criação é a peça que falta no quebra-cabeça da trans-
disciplinaridade da arquitetura. A arquitetura é mais que a con-
cepção de espaços, é uma maneira de se entender, aprender, olhar, 
criticar o mundo…87 O partido é o impulso criativo, o programa 
é a linguagem, o projeto é o desejo. Existe sempre esse movi-
mento de troca, um movimento que vai e volta entre os sujeitos. 
Essa é a verdadeira exposição: é o flagra dos arquitetos em seus 
momentos de bênção criativa. Nos momentos em que natural-
mente percorrem todos os problemas até chegar na solução que 
sempre esteve presente, às vezes uma solução única a todos eles. 
Arquitetura é mais a criação do que os espaços que são criados 
por ela. É mais a discussão crítica sobre os espaços, que os res-
significam, do que os tais espaços que são “diagnosticados”. E 
talvez, ainda, seja mais os desejos que o espaço desperta nela, 
do que os desejos que ela desperta no espaço. É dessa forma que 
a exposição desse processo criativo da arquitetura se torna uma 
expo sição de conhe ci men to informal, desprendida de hierar-
quias, desprendida de separações ideológicas, dissolvendo cada 
vez mais as estruturas formais que regem sobre os espaços - os 
espaços que possuem o pontapé das exposições: a cultura. É pre-
ciso “expor arquitetura”, afinal? Acredito que ela é ininterrupta-
mente exposta enquanto tivermos pontos de vista arquitetônicos 
criticando construtivamente dinâmicas culturais no espaço públi-

86 RAMOS, Fernando Guillermo Vázquez. Exposições de arquitetura: 
cronologia de um fenômeno cultural moderno e algumas inquietações. 
Arq.urb: revista eletrônica de arquitetura e urbanismo da USJT, São 
Paulo, v. 20, n. 2, p. 8-21, dez. 2017. p. 20.

A Catedral de Santa Maria del Fiore em Florença, Itália, de Filippo 
Brunelleschi, construída entre os séculos XIII e XV. 
Fonte: www.ciaoflorence.it/en/page/154

Popup Monument do grupo Raumlabor, para o festival do Museu Juden-
gasse de Frankfurt, 2017. Fonte: http://raumlabor.net/popup-monument/

Projeto Osthang - Escola e Festival de Verão Internacional para Ma-
neiras Futuras de Vida Coletiva, do escritório de arquitetura alemão 
Raumlabor, 2014. Fonte: http://raumlabor.net/osthang-project/

87  “Sandro Veronesi talks about his education as an architect. ‘When 
you’re born in Florence, architecture is the ideal approach to learn the 
best of one’s tradition. It is a broad study, ranging from mathematical 
to humanist subjects, architecture included. I found that very attractive. 
I have never practiced architecture, but I think like an architect: it’s a 
way of looking at the world.’ Veronesi is a ‘product’ of the architecture 
education that came into being following May ’68. The humanities - 
history, theory, criticism, literature - become of paramount importance; 
architects are trained to become critical intellectuals or ‘good civilians’ 
with a wide knowledge of culture. This tradition is discussed in a 
conversation between Peter Eisenman and Pier Vittorio Aureli (LOG 
28, 2013). ‘The idea was that architecture was taught,’ Eisenman says, 
‘as a way of educating – not to learn about architecture, but as a means 
to understand society. So when you had 7,000 students at the Univer-
sity of Venice, they were not all going to be architects, but they were 
using architecture, as previous generations used the law, as a way of 
understanding society.’ In which way has the classic distinction between 
the architect-as-engineer and the architect-as-artist been defined, and is 
it still valid today?”
OASE Journal #102. Schools & Teachers: The Education of an Architect 
in Europe, 2019. <https://www.oasejournal.nl/en/Issues/102>



"Por aqui, fazemos uma exposição semestral de trabalhos no pórtico da faculdade (veja o 
projeto de Diógenes Rebouças e entenderá o espaço) e também nas salas e ateliês. O formato da 
exposição é bem questionado. Tem um formato-painel rígido e não permite as representações dos 
diversos tipos de aboradagens e linguagens que exercemos no ateliers e oficinas de projeto. Na 
minha opinião, as melhores exposições surgem dos trabalhos feitos do “curiar” (EMAU) e da 
residência em arquitetura."
Relato de um representante estudantil da FAUFBA.
Imagens: https://www.archdaily.com.br/br/758897/classicos-da-arquitetura-faculdade-de-ar-
quitetura-e-urbanismo-da-ufba-diogenes-reboucas
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co.
 A arquitetura é transdisciplinar. A criação é o pontapé. 
A crítica é o combustível. O conhecimento é a ferramenta. O es-
paço é o canteiro. A criação é o que une o processo da exposição 
de arquitetura, é o que se torna algo para observar. Posso citar 
inúmeras pessoas que pensam sobre o canteiro como o principal 
elemento do ensino de arquitetura, e elas não estão erradas. Apa-
rentemente é algo extremamente difícil de implementar, como 
vemos em nossas escolas. Mas ele existe. Em outros países, em 
semanas acadêmicas, em vivências e cursos de bioconstrução, 
em mutirões dentro e fora das escolas de arquitetura… A experi-
mentação é extremamente necessária para que aconteça a comu-
nicação do arquiteto com os outros sujeitos. É no canteiro que 
isso acontece. Aqui abro espaço para diversos exemplos de can-
teiros experimentais que serviram de inspiração para realmente 
afirmar que os nossos desejos sobre os espaços em que vivemos 
são criados em nossas mentes através de nossas experiências cul-
turais, e que eles são então criados em nossos espaços quando os 
experimentamos efetivamente: expondo os nossos desejos publi-
camente é que podemos criar o espaço em que queremos viver.

Rural Studio é um programa de arquitetura fora do campus da Auburn 
University-EUA, que proporciona uma experiência educacional ao 

mesmo que tempo ajuda uma população carente. Os estudantes projetam 
e constróem as estruturas junto com a comunidade, in loco. Até hoje, 

foram construídos mais de 200 projetos e mais de mil “cidadões arquite-
tos” foram educados. Acima imagens de estruturas do Perry Lakes Park. 

Fonte: http://www.ruralstudio.org/projects/perry-lakes-park
LOTUFO, Tomaz Amaral. Um novo ensino para outra prática, Rural 

Studio e Canteiro Experimental: contribuições para o ensino de ar-
quitetura no Brasil. 2014. 158 p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

"Swoosh Pavilion" de 2008 da AA - Architectural Association School de 
Londres. Cada ano a praça Bedford Square, em frente à universidade, 
recebe um pavilhão diferente projetado e construído pelos alunos do 

segundo e terceiro anos. Fonte: https://www.dezeen.com/2008/07/15/
swoosh-pavilion-at-the-architectural-association/ 

"Nave of Signs", pavilhão da AA de 1991, de Hiromi Fuji. Fonte: www.
facebook.com/ArchitecturalAssociation/posts/2795488217158499

Hooke Park é um segundo campus da AA, desde 2002 experimentan-
do construções e arquitetura rural, possuindo acomodações para os 
estudantes e edifícios projetados pelos estudantes e professores, e 

também por arquitetos como o Frei Otto. Fonte: www.aaschool.ac.uk/
AASCHOOL/HOOKEPARK/hookebuildings.php

"Orphee et Eurydice" 
Sérgio Ferro, 2015
Atenção para o poder do trabalho livre simbolizado pelas pinturas-colagem-desenho do 
arquiteto, enaltecendo a "poética da mão".
"Por isso, o desenho precisa ser desmistificado. O traço do arquiteto nada mais é do 
que o modo de 'possibilitar a forma-mercadoria do objeto arquitetônico que sem ele 
não seria atingida'. Assim, as questões relativas ao processo artístico envolvido na 
arquitetura passam a ser secundárias e ideológicas. (...) O desenho arquitetônico, na 
realidade, tenderia para uma forma de ‘tipo-zero’ (...) Daí a intransitividade do de-
senho: ele pode ser qualquer. O desenho domina a produção no canteiro de obras, é a 
mediação entre o trabalhador e seu produto, entre trabalho e capital. (...) No capitalis-
mo, a técnica de produção é simultaneamente técnica de dominação. (...) os materiais 
de revestimento, que encobrem as marcas do trabalho (...) 'Se Gaudí ainda salta as 
muralhas da repressão interiorizada, é porque mora no canteiro, desenha pouco e 
discute o talho de cada pedra'"
ARANTES, Pedro Fiori. Arquitetura Nova. Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo 
Lefèvre, de Artigas aos mutirões. São Paulo: Editora 34, 2002. p. 113-118.

A seguir está uma coleta de relatos e fotografias de es-
colas de arquitetura pelo Brasil, buscando pela percepção de 
exposição que está presente nesses espaços, que são públicos. 
Que espaços queremos para expor a produção acadêmica de 
arquitetura no Brasil? Por que tem de ser assim, sem espaços ade-
quados nem se quer para exposições formais de maquetes e ma-
teriais impressos? Mesmo assim os estudantes de arquitetura se-
guem sendo ótimos artistas em se apropriar de seus espaços na
faculdade, que acaba se tornando uma segunda casa.

FAU USP - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo

Terceiro piso do edifício de Villanova Artigas, onde acontecem 
ateliês de projeto e suas respectivas exposições na planta livre 

cheia de mesas, onde os alunos passam suas noites trabalhando.
Acervo pessoal.

FAUFBA - Faculdade de Arquitetura da
Universidade Federal da Bahia

EAU UFF - Escola de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal Fluminense

"Na nossa faculdade colocamos algumas maquetes e TCCs nos corredores e algumas maquetes 
são colocadas em exposição por um semestre na biblioteca geral da UFF. A faculdade está 
em obras agora então estamos sem exposições nos corredores. Essas 2 fotos são a exposição 
dos resultados da matéria de conservação de madeira - essa antesala dá conexão com o nosso 
auditório, nosso diretório, uma sala de aula e a marcenaria utilizada nessa matéria."
Relato e imagens de um participante do DACA - Diretório Acadêmico de Arquitetura da UFF.

CAU UFPR - Curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal do Paraná

"Não temos aqui na UFPR um espaço específico para ex-
posição de trabalhos. O que acontece é que eventualmente 

algum professor expõe os trabalhos da sua disciplina no 
corredor do nosso bloco. Uma coisa legal que vem aconte-

cido nesse último ano é uma conta no Instagram gerenciada 
por estudantes para relatar os trabalhos e atividades do 

curso, se quiser dar uma olhadinha, é @murau.ufpr."
Relato e foto de um membro do GAU - Grêmio de Ar-

quitetura e Urbanismo da UFPR.

"Temos a Galeria da FAU, que também abrimos para 
atividades de outros cursos. Pra mim a nossa galeria 
é um lugar de destaque, mas assim como outras coisas 
sinto que afasta alguns estudantes. Enfim, lendo suas 
indagações, acho que a FAU UNB é um museu à céu 
aberto, das vigas aos vidros das janelas nos manifes-
tamos e criamos artes para todos os utilizadores do 
espaço, principalmente durante as ocupações"
Relato e fotos de um membro do CAFAU - Centro 
Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo da UnB.

FAU UnB - Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de Brasília
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7. O hibridismo disciplinar
e a crítica institucional

 As instituições de arte são mais do que espaços físicos, 
mas espaços virtuais. A efemeridade do programa expositivo 
cria o espaço virtual, que pode ser entendido como a experiên-
cia artística. As instituições de arte possuem um escudo virtual 
contra críticas. A suposta contemplação da obra de arte não é 
suficiente para reciclar a produção artística. Como nomear um 
museu, um centro cultural, uma galeria, uma biblioteca, um ins-
tituto, ou uma universidade, quando não há nenhuma regra que 
ajude o observador a perceber quais tipos de experiência ele pode 
ter dentro desses espaços? A discussão que se pretende tornar pú-
blica é a de que não há razão nem sentido na institucionalização 
de um espaço físico se os seus usuários não se entendem como 
agentes institucionalizadores - eles mesmos moldam as possibili-
dades de experiência que uma instituição pode proporcionar.⁸⁸ E 
é exclusivamente dessa forma que se extinguem as formalidades 
hipócritas que os espaços de arte tradicionalmente cultuam. 
Nesse momento peço que o leitor releia esse parágrafo, trocando 
“arte” por “ensino”, “artístico” por “acadêmico” e “obra de arte” 
por “trabalho”.
 Os “megamuseus” e os mercados globais, bem como o 
respeito hierárquico atribuído culturalmente a fenômenos, mu-
seus, galerias, movimentos, estilos artísticos e inclusive artistas 
que atingiram certo status histórico e tornaram-se eles próprios 
instituições da arte, engoliram a concepção institucional passando 
a serem entidades que corroboram para a segregação que ocorre 
dentro dos espaços artísticos, culturais e expositivos. Ironica-
mente, o acrônimo de IC (em inglês, Institutional Critique) é 
ick, e no português brasileiro: eca! A crítica às instituições pode 
expor desconfortavelmente as estruturas e valores dos museus e 
dos espaços de arte, revelando a inescapável consequência desse 
sistema que equivocadamente tenta abraçar cada vez mais um 
público maior, visto que o crescimento da audiência em museus 
sob a ideia de populismo acontece muito comumente junto com 
o aumento do preço do ingresso e com novas formas de parti-
cipação da elite através de convites exclusivos para aberturas de 
exposição, por exemplo.⁸⁹ Mesmo que às vezes essa seja a forma 
de uma instituição sobreviver financeiramente, o fato de que ela 
formaliza o espaço perante os visitantes de baixa-renda preci-
sa ser discutido. Assim a crítica institucional é assassinada pela 
própria instituição contra a qual se volta.⁹⁰
 Apesar disso, a arte desatrelada de instituições existe. 
Nos anos 70, principalmente, surge a concepção de instituição 
de arte como algo que abrange tanto os espaços físicos em que 
ela se expõe, quanto os espaços virtuais (como revistas, livros e 
artigos, visto que a arte também é inserida na academia e se torna 
questionavelmente “ciência em arte”) e também, principalmente, 
os espaços públicos. O Dadaísmo, por exemplo, não critica os 
movimentos artísticos que o precedem (como é de se esperar, um 
movimento “superar” o anterior), mas sim a instituição da arte, 
que tem uma linguagem, enquadramento e exposição institucio-
nalizada, que são características do próprio modernismo, de ge-
rar uma autocrítica em toda a sua produção, “limpando” o que 
está fora desse enquadramento. A crítica institucional poderia ser 
vista como um próprio estilo, movimento, ou período artístico se 

88  "Não é uma questão de ser contra a instituição: Nós somos a 
instituição. É uma questão de que tipo de instituição somos, que tipo 

de valores institucionalizamos, que formas de práticas remuneramos, 
e a que tipos de recompensas aspiramos. Por ser a instituição da arte 
internacionalizada, incorporada, e representada por indivíduos, estas 
são as questões que a crítica institucional demanda que perguntemos, 

sobretudo, a nós mesmos."
FRASER, Andrea. Da crítica às instituições a uma institucionalização 

da crítica. Concinnitas, Rio de Janeiro, v. 2, n. 9, p.178-187, 13 dez. 
2008. p. 187.

89  "Se a obra de arte é a principal unidade do discurso, tanto estético 
quanto econômico, pensava-se na época, então que seja eliminada. O 

sistema se fecha num espasmo à volta de um vácuo. Não há nada ou 
muito pouco para comprar, e ‘comprar’, claro, é o infinitivo sagrado. 

Tornam a arte difícil; assim se impede a sua assimilação. Se a arte 
vive do criticismo, façam uma arte mais parecida com o criticismo, 

façam-na com palavras, que tornam o próprio criticismo um disparate. 
E então façam as pessoas pagarem por isso."

O´DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco: a ideologia do 
Espaço da Arte. São Paulo, Martins Fontes, 2002. p. 136.

90  “E o mercado de arte não é o único site do mundo da arte em que se 
encontram reproduzidos os crescentes disparates econômicos de nossa 

sociedade. Eles também podem ser reconhecidos naquilo que (agora 
só no nome) se proclama organizações “sem fins lucrativos” como 

universidades - cujos programas de pós-graduação em belas artes se 
sustentam à base de mão-de-obra barata contratada temporariamente 
- e museus, cujas políticas anti-sindicato têm produzido compensações 

proporcionalmente díspares, entre os mais bem pagos e os piores salári-
os, chegando a ultrapassar 40:1”

FRASER, Andrea. Da crítica às instituições a uma institucionalização 
da crítica. Concinnitas, Rio de Janeiro, v. 2, n. 9, p.178-187, 13 dez. 

2008. p. 186.

"Galeria Antropofágica”
Márcio Sampaio, 1974

Faz referência ao Movimento Antropofágico criado em 1920 por 
Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, que buscava "engolir" a cultura 

importada para que a cultura popular do Brasil se fizesse manifestar, 
sem se preocupar em imitar o exterior. A pintura de Sampaio, de muito 
tempo depois, além de ser uma metáfora dos espaços expositivos desse 

movimento, traz à tona a relevância ainda presente e necessária dessa 
reflexão, que na verdade é válida até hoje. 

ela não fosse inescapavelmente intrínseca à história da arte como 
um todo: e então a própria crítica institucional de Duchamp é 
institucionalizada como ready made.
 A arte tradicionalmente representava o mundo como ele 
é, e o modernismo inverteu a lógica mimética para a não miméti-
ca, fazendo com que a arte de certa forma “se tornasse o seu 
próprio assunto”. Os quadros não eram mais janelas para outra 
realidade, mas sim objetos por si só, e assim o modernismo re-
primiu certos movimentos de vanguarda como o Surrealismo, 
por exemplo, que era “irrelevantemente ilusionista”. A arte con-
ceitual então questiona a própria arte moderna no sentido de: por 
que uma obra de arte é uma obra de arte, afinal?⁹¹ A passagem 
do Expressionismo para o Neo-Expressionismo marca um hiato 
da prática artística pictórica, em que “não há mais como demon-
strar a arte por meio de exemplos” e então “seria preciso voltar-
se da experiência dos sentidos para o pensamento”, desmate-
rializando a arte, pois “o que quer que seja a arte, ela já não é 
basicamente algo para ser visto”. Arthur Danto assim coloca, 
em sua digníssima teoria do fim da arte, ou do fim da história da 
arte através do modernismo. Após o fim da arte não existe limite 
histórico e não há como comunicar um estilo pois a história está 
disponível e passível de qualquer apropriação. Como seria sor-
tudo Andy Warhol se ainda estivesse vivo: “Como se pode dizer 
que um estilo é melhor do que o outro? Você deve poder ser um 
expressionista abstrato na semana que vem, ou um artista da 
pop art, ou um realista, sem achar que está desistindo de alguma 
coisa!”.⁹² A arte hoje poderia ser vista mais como um “estilo de 
usar estilos” do que um próprio estilo em si: “A arte contem-
porânea manifesta uma consciência de uma história da arte, mas 
não a leva adiante”.⁹³
 Nesse sentido, seria uma preocupação a forma como se 
deve dissecar um espaço de arte e contornar suas estruturas en-
quanto curador, a fim de explorar toda a infinita dimensão que a 
arte contemporânea pode ter? Se a era histórica da arte acabou, 
pode-se respirar tranquilamente e aproveitar o livre apropria-
cionismo que está disponível para realizar exposições e eventos 
artísticos a qualquer fim? Até então, tínhamos uma história (da 
arte, ou não) por que algo culturalmente fazia com que se re-
gistrasse a produção humana. A fotografia, o cinema e a internet 
liberam a arte dessa preocupação. A arte como representação, ou 
como realismo, não faz mais sentido e as referências a serem 
seguidas na arte ou na arquitetura são infinitas - o jogo é en-
contrar oportunamente as referências mais inusitadas, e caímos 
num buraco ainda mais fundo: essas referências passam a não 
traduzir a nossa realidade, mas sim realidades virtuais alheias à 
nossa própria cultura. A institucionalização dos espaços culturais 
é necessariamente a forma de garantir experiências que segu-
ram, através da política e da consciência histórica, a explosão 
sem limites da arte e da arquitetura, que por sua vez são vítimas 
diretas dos interesses do capital? Queremos mesmo segurar essa 
explosão?
 Existe então, nessa dificuldade de desapego das práticas 
culturais frente à estruturas institucionais pré-determinadas, uma 
crise de tudo o que é (ou deveria ser) público: nos espaços de 
arte, nos espaços de exposição, nos espaços culturais, no conhe-
cimento histórico e também na universidade. A coerência cultu-
ral a questões políticas não possui estrutura para existir através 
da forma institucionalizada como as disciplinas são praticadas 
tanto dentro dos espaços de arte (em que a própria arte, a ar-

91  "Os museus promoveram uma espécie de arte de museu, portanto 
‘arte oficial’, apropriada para a apreciação das massas."
O´DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco: a ideologia do 
Espaço da Arte. São Paulo, Martins Fontes, 2002. p. 136.

92  Andy Warhol em Sweson, G. R. “What is Pop Art?: Answers from 8 
Painters, Parte I”, Art News 64 (novembro de 1963), p. 26.

93  DANTO, Arthur C.. Após o Fim da Arte: A Arte Contemporânea 
e os Limites da História. São Paulo: Odysseus Editora, 2006.

Interior da sala do Musée de l'Orangerie de Paris, que foi construída 
especialmente para as "Water Lilies" de Claude Monet, que prometeu 
doar um monumento de paz para a França um dia após o Armistice Day 
(dia de trégua do fim da Segunda Guerra Mundial em 1918). As "Water 
Lilies" são uma série de 250 pinturas de 1890 até a morte de Monet 
em 1926. Elas demonstram a revolução de Monet ao Impressionismo, 
introduzindo a ele uma concepção quase abstrata quando representa 
não mais o cenário em que o observador é pequeno, mas sim mergul-
ha nele, fazendo o observador se sentir grande em relação ao infinito 
sem horizonte da superfície da água e da luz do jardim que o próprio 
Monet plantou e criou em Giverny (França). Aliberdade para olhar para 
qualquer ponto do quadro cria um interesse muito grande para o Expres-
sionismo Abstrato que procede o Impressionismo.
Fonte: https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Panorama_Interi-
or_of_Mus%C3%A9e_de_l%27Orangerie_1.jpg 

1200 sacos de carvão instalados por Marcel Duchamp na Exposição 
Internacional Surrealista de 1938 em Paris.
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quitetura, a curadoria ou a expografia devem ser vistas de ma-
neira híbrida) quanto dentro do espaço da universidade (em que 
o isolamento dos cursos e o ensino de disciplinas especializadas 
resultam numa formação superficial). A crítica institucional que 
coloco aqui é direcionada  para as duas instituições: da arte e da 
universidade.
 A universidade é uma instituição cultural que possui uma 
dicotomia entre ciência e arte. A universidade é o lugar de crítica, 
a qual raramente se volta a si mesma. A produção acadêmica, 
por sua vez, trabalha numa auto-referência sem limites, que se 
torna cada vez mais específica através de seus próprios meios, 
caminhando para um fim que não corresponde com o ponto de 
partida. O ensino é traduzido em uma produção que abre espaço 
para que o processo e o resultado possam facilmente “segurar a 
barra” um do outro. Essa dinâmica do meio científico procura 
inserir a arte dentro de seus parâmetros, e assim a engole: nada 
que sai disso é útil para a própria ciência. Dada a separação rígida 
das disciplinas na universidade, o potencial do ensino artístico 
de compreender mais claramente problemas contemporâneos, 
como o da arquitetura e urbanismo, do design, das artes visuais, 
ou do cinema, é completamente calado. Para quem se destina a 
produção acadêmica feita nos moldes científicos? Existe crítica 
num processo que pode resultar em um simples “sim” ou “não”? 
A universidade, como uma instituição que tem um compromis-
so social em ser diversa, e que no Brasil dificultosamente con-
quistou políticas públicas de cotas e permanência estudantil, é 
uma plataforma de crítica aberta em que se pode fomentar uma 
cons ciência de superação dos moldes institucionais⁹⁴ e do fim da 
história⁹⁵ como um consenso unânime - já que insistentemente 
nos inspiramos em outros países que já quase não precisam mais 
discutir se a história é relevante ou não.⁹⁶
 Precisamos de um hibridismo - ou seja, precisamos que-
brar as relações verticais e hierárquicas dentro de nossa estrutura 
cultural dispersa, que coloca as disciplinas que pensam sobre a 
produção humana emancipadas e desprovidas de uma noção uni-
versal da cultura. O hibridismo dos espaços físicos é a tradução 
do hibridismo dos espaços virtuais que habitam o campo teórico 
e crítico. As disciplinas atuam em ambos os espaços ao mesmo 
tempo, afinal somos humanos providos de corpo e mente. Por 
essa razão, a arquitetura, como “representante do espaço físico”, 
não pode ser uma barreira para outras disciplinas como a arte, 
mas sim se tornar híbrida a elas. Todas as disciplinas provavel-
mente possuem um campo ampliado, visto a livre apropriação 
a que estamos submetidos nas produções e acontecimentos 
contemporâneos, que estão liberados de qualquer contingência 
histórica. A arquitetura, se superar a imposição moderna de ser 
uma arte separada das outras artes, volta às suas origens funda-
cionais admitindo que compartilha um campo com a pintura e a 
escultura, por exemplo.⁹⁷ O que não é arquitetura pode e deve 
dar respostas ao que é, fundamentalmente, arquitetura. Dentro de 
espaços expositivos o hibridismo dessas disciplinas pode criar o 
que pode ser chamado de “artes espaciais”.⁹⁸ Não é fácil encaixar 
a arquitetura dentro desse campo ampliado, já que ela pode ser 
rapidamente consumida e descartada, visto que a perspectiva de 
um observador ou de um arquiteto é afetada por sua circunstân-
cia cultural, assim como pelas casualidades que implicam que 
ele saia desse campo e desempenhe outras funções fora dele - 
funções que provavelmente são impostas pela institucionalização 
de seu trabalho.⁹⁹

94   “Arte não é arte por que está assinada por um artista ou porque é 
exibida em um museu ou qualquer outro site institucional. Arte é arte 
quando existe para discursos e práticas que a reconhecem como arte, 
seja como objeto, gesto, representação ou apenas ideia. A instituição 

da arte não é algo externo a qualquer trabalho de arte, mas a condição 
irredutível de sua existência como arte. Não importa quão pública seja 

sua localização, quão imaterial ou transitório, relacional, cotidiano 
ou mesmo invisível, o que é enunciado e percebido como arte é sempre 
já institucionalizado, simplesmente porque existe dentro da percepção 

dos participantes do campo da arte como arte; uma percepção não 
necessariamente estética, mas fundamentalmente social em sua deter-

minação.”
FRASER, Andrea. Da crítica às instituições a uma institucionalização 

da crítica. Concinnitas, Rio de Janeiro, v. 2, n. 9, p.178-187, 13 dez. 
2008. p. 183.

95   "Até que ponto minha predição é confirmada na prática da arte 
real? Bom, basta olhar à sua volta. Que maravilha seria acreditar que 

o mundo da arte pluralista de nosso presente histórico é um arauto dos 
acontecimentos políticos que estão por vir!"

DANTO, Arthur C.. Após o Fim da Arte: A Arte Contemporânea e os 
Limites da História. São Paulo: Odysseus Editora, 2006.

96   "(...) a partir dos anos 60, o triunfo das expressões efêmeras, uma 
falta de rigor na realização das ideias, uma ausência de qualidade de 
execução, negativa, a nosso ver, na avaliação da arte brasileira, mas 
que é evidente em outro campo, como, por exemplo, em grande parte 
de nossa arquitetura contemporânea. Essa constatação pode também 

levantar questões diante da inegável criatividade: onde estão os 
referenciais para que estes artistas façam arte? Onde se encontram os 

monumentos arquitetônicos de qualidade, dos vários tempos da existên-
cia do país, que permaneçam como memória ou referencial substancial 
de sua região, de sua cultura? Poucos destes artistas brasileiros fazem 

arte como rejeição ao passado artístico de seu país ou inspirados nesse 
passado (que passado?) (...) Na verdade, sentimos muito mais o artista 

preocupado em "buscar lá fora" seus referenciais, como modelo (e aqui 
nossa herança colonial) (...) Nesse contexto, o Modernismo brasileiro 
teve uma significação especial muito marcante. Objetivou uma atual-

ização de linguagem formal (...)"
AMARAL, Aracy A.. Textos do Trópico de Capricórnio: Artigos e 
ensaios (1980-2005) - Vol. 1: Modernismo, arte moderna e o com-

promisso com o lugar. São Paulo: Editora 34, 2006.

97  "O que quero fazer aqui é colocar em perspectiva algumas questões 
que gravitam em torno dos debates sobre arquitetura: sua exposição, 

representação e sua já citada espetacularidade. Porque diante do 
esfumaçamento crescente das distinções entre a pintura, a escultura e a 
arquitetura, por meio de práticas como a performance, a instalação, o 

site-specific, a land art e outras, a "especificidade dos meios" surge no-
vamente como problema crítico central. Como definir e, assim preservar 

a integridade individual de cada arte na esfera prática, quando parece 
não existir mais nenhuma divisão entre o espacial e o textual, ou, o que 

é mais problemático no caso da escultura e da arquitetura, entre o espa-
cial construído esteticamente e o espacial construído funcionalmente?"

VIDLER, Anthony. “Architecture’s Expanded Field”. Em: SYKES, 
Krista. Constructing a New Agenda: Architectural Theory 1993-2009. 

Nova York: Princeton Architectural Press, 2010.

98   STEIERHOFFER, Ezster. The Exhibitionary Complex of Ar-
chitecture. OASE Journal #88: Exhibitions. Showing and Producing 

Architecture, 2012. 5–11.

99   "Quando um artista é artista em tempo integral, nós o chamaremos 
de ‘artista-artista’; quando o artista questiona a natureza e a função 

de seu papel como artista, escreveremos ‘artista-etc’ (de modo que 
poderemos imaginar diversas categorias: artista-curador, artista-escri-
tor, artista-ativista, artista-produtor, artista-agenciador, artista-teórico, 

artista-terapeuta, artista-professor, artista-químico, etc)."
BASBAUM, Ricardo. Amo os artistas-etc. Políticas Institucionais, 

Práticas Curatoriais, Rodrigo Moura (Org.), Belo Horizonte, Museu de 
Arte da Pampulha, 2005. p. 1.

 Uma exposição (de arte ou de um trabalho acadêmico) 
não pode ser única e restrita a uma disciplina ou área de conhe-
cimento apenas, pois dessa forma cai inevitavelmente na falácia 
do cubo branco e da obra de arte aurática. Temos de encarar as 
disciplinas sempre como parte de uma estrutura maior e atentos 
às possibilidades que elas têm de se combinarem, se tornando 
híbridas. Esse hibridismo não quer dizer que elas somem entre 
si e deixam de existir, mas apenas que elas estão em constante 
movimento de sobreposição, e a chave para imaginar que isso 
é possível é pensar que elas são híbridas principalmente com as 
outras estruturas que permitem que elas existam: os espaços. Os 
espaços de exposição são necessariamente livres de divisões dis-
ciplinares. Então, a intenção não é de extinguir a existência das 
disciplinas na universidade, por exemplo, ou impedir que existam 
museus ou galerias especializadas em certos tipos ou estilos de 
arte, mas reconhecer que essas disciplinas morrem culturalmente 
se não interagem. Um resumo seria: as formalidades do sistema 
da arte (cubo branco) e da produção acadêmica (quadro negro) 
podem se tornar híbridas às informalidades da arte de vanguarda 
desmaterializada e da experiência cultural universitária, e para 
isso precisamos de uma dissolução institucional.
 Há quem problematize os termos multi, pluri, inter, ou 
transdisciplinar - por isso utilizo o termo hibridismo. Acredito 
que uma visão transdisciplinar, que é a que melhor contempla 
a intenção dessa cultura desconstruída, ainda limita as discipli-
nas a serem organizadas de modo individual, para num segun-
do momento tentarem se tornar parte de uma estrutura comum. 
O espaço transdisciplinar é algo muito difícil de se imaginar. 
Mas quando imaginamos um espaço híbrido às disciplinas (ou 
às transdisciplinaridades) isso se torna até óbvio - a cultura é 
sempre híbrida ao espaço em que ela é criada. Temos inclusive 
o exemplo dos Territórios Educacionais (conceito criado pelo 
MEC - Ministério de Educação e Cultura) já acontecendo em 
comunidades indígenas - ou seja, o ensino integral acontece sim 
fora da sala de aula e o espaço em que ele acontece é essencial 
ao aprendizado. A dissolução institucional que coloco como al-
ternativa é possível e necessária: temos que desatrelar a cultura 
de uma dependência formal à grandes instituições que funcio-
nam sob políticas que estão sofrendo entre as esferas pública e 
privada para sobreviverem, já que entendemos a cultura como 
elemento intrínseco do ensino “transdisciplinar”. Os museus, os 
centros culturais e as universidades são espaços que precisam 
estar abertos à novas formas de exposição de suas estruturas e 
de suas criações: precisamos que essas estruturas institucionais 
sejam expostas para que sejam desconstruídas e um novo projeto 
de cultura aconteça.
 Essa hipótese quer dizer automaticamente que existe 
uma autonomia dos sujeitos: eles são a instituição. O que tran-
quiliza a ansiedade de imaginar essas relações é pensar que já 
se vive de maneira muito parecida na universidade, nós “nos vi-
ramos com o que tem”. Não queremos ir contra qualquer ins-
titucionalidade, pois sabemos que elas são fundamentais em 
muitas situações, mas a partir do momento que elas se tornam 
barreiras para os nossos desígnios enquanto alunos, professores, 
artistas e criadores, elas não são necessárias. Por isso temos de 
repensar que tipos de convenções e valores institucionais que-
remos cultivar enquanto indivíduos institucionalizadores, afinal 
somos nós que vivemos dentro dessas instituições. Então defen-
do e ao mesmo tempo critico o movimento de artistas que afir-

Instalação "Vazadores" de Rubens Mano na Bienal de São Paulo de 
2002. Através desse furo na fachada do pavilhão, nos primeiros dias do 
evento (antes da instalação ser fechada por arrependimento da organ-
ização) os visitantes podiam entrar sem pagar ingresso.

"Newton"
William Blake, 1795-1805
Blake representa o cientista num cenário naturalmente místico, em que 
o corpo e o estudo sobre ao qual ele se debruça parecem ser parte da 
própria pedra em que ele está sentado.

Hélio Oiticica em frente à Whitechapel Art Gallery, Londres, 1969.
"Hélio himself talked about things he was beginning to think about, and 
very little about those he had done. (...) Before he died he seemed to be 
not only less interested in my musical work, but also a bit impatient with 
what might have appeared to him as a lazy attitude on my part. I under-
stood none of us could feel love at first sight again and again."
Caetano Veloso sobre sua amizade com Oiticica.
Fonte: https://www.tate.org.uk/tate-etc/issue-10-summer-2007/he-
lio-and-i
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mam que fazem “antiarte” para “antimuseus”¹⁰⁰ - ser contra a 
instituição é necessário às vezes, mas acredito ser um tanto quan-
to insustentável e desnecessário conscientizar a crítica institucio-
nal publicamente de maneira que arte e museus não sejam mais 
reconhecidos como “arte” e “museus”, pois essa é a impressão 
que isso causa culturalmente. A questão é simples: se vivemos 
sob valores institucionais que acreditamos, criando e produzindo 
em espaços que hibridizam nossas disciplinas enquanto ofícios, 
temos um fluxo de crítica e produção de conhecimento público 
como um rio: ele nunca é o mesmo duas vezes seguidas. Esse rio 
é a exposição que quero afirmar ser possível.

100   "Parangolé é antiarte por excelência; inclusive pretendo estender 
o sentido de 'apropriação' às coisas do mundo com que deparo nas 

ruas, terrenos baldios, campos, o mundo ambiente, enfim - coisas que 
não seriam transportáveis, mas para as quais eu chamaria o público à 
participação - seria isto um golpe fatal ao conceito de museu, galeria 

de arte, etc., e ao próprio conceito de 'exposição' - ou nós o modifi-
camos ou continuamos na mesma. Museu é o mundo; é a experiência 

cotidiana (...)"
OITICICA, Hélio. In: FIGUEIREDO, Luciano; PAPE, Lygia; SA-

LOMÃO, Waly (orgs.). Hélio Oiticica: Aspiro ao Grande Labirinto. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1986. p. 79.

primeiros museus públicos

Exposições Universais

cubo branco

fim da arte

centros culturais

“exposições de arquitetura”bienais

antiarte/antimuseu

(colecionismo)
moldura

arte clássica
realismo

impressionismo
expressionismo

etc
pavilhão

arte
tecnologia

sem moldura
arte moderna
concretismo

abstracionismo
cubismo

etc

arte conceitual
land art
body art

site specific
arte pública
happening

etc

experiência pós moderna

o museu é a obra de arte!
a arquitetura é a exposição!
a exposição é um evento!

a exposição é um evento! o museu é a obra de arte! a arquitetura é a exposição!

8. Criação sem exposição não
gera conhecimento público

 A partir daqui pretendo explorar o que considero a 
primeira conclusão que simplifica a intencionalidade expositiva 
dessa pesquisa: o que é interessante e realmente didático, no fi-
nal das contas, é expor o processo de criação das coisas e não 
apenas o seu resultado. Isso pode ser interpretado de dois jeitos: 
ou o processo é contado através da exposição como uma história 
depois que ele acaba, ou ele é exposto ao mesmo tempo em que 
ele acontece. As duas opções são válidas, porém acho muito mais 
importante explorar a segunda, que não é facilmente imaginável, 
mas é a que efetivamente gera conhecimento a partir de uma ex-
periência. Ou seja, a criação e a exposição precisam acontecer ao 
mesmo tempo e no mesmo espaço.
 Já que acredito nisso, me sinto na liberdade de citar meu 
próprio orientador, que disse em uma de nossas conversas que “o 
pulo do gato é que a exposição é o grande mote produtor da coi-
sa - tendo que expor é que produzimos, e a necessidade de expor 
faz com que a gente discuta as coisas”. Esse momento me mar-
cou tanto quanto os inúmeros momentos de minha vida que senti 
o gosto de produzir sob pressão. Claro que existe algo tóxico nes-
sa ideia, mas não posso negar como vários dos grandes feitos da 
minha trajetória escolar e universitária foram produzidos nesses 
momentos de tensão, e como conheço inúmeras pessoas que se 
identificam com isso. A procrastinação gera criatividade - isso é 
inconscientemente um senso comum, principalmente dentro da 
universidade.
 Apesar de esse próprio texto ser também passível de 
ser considerado uma produção acadêmica clássica, exposta num 
formato rígido, ele é a prova de que o espaço universitário é um 
espaço público que permite trajetórias individuais como a minha, 
porém que instiga o questionamento dessas estruturas pré-esta-
belecidas. Mesmo que esse trabalho tenha sido concebido num 
esquema tradicional de ler e escrever, ele também foi baseado e 
referenciado em experiências culturais como palestras, visitas a 
exposições e principalmente conversas informais no pavilhinho 
da ARQ-UFSC, por exemplo.¹⁰¹ Através desse trabalho posso 
confirmar particularmente que o modo como uma disciplina é 
dada, bem como a sua localização dentro da universidade, afetam 
o discurso e o posicionamento cultural e político da formação 
estudantil. A divisão das disciplinas entre os centros do cam-
pus universitário é talvez uma forma de restringir ou permitir 
opiniões políticas. Fico imaginando qual seria a possibilidade 
das disciplinas superarem sua espacialização dentro do campus, 
já que as instituições não precisam estar diretamente atreladas a 
um espaço físico.
 Uma das barreiras à tentativa de imaginar a exposição 
e a criação acontecendo juntas é que uma exposição formal, na 
maioria das vezes, é algo efêmero (fica “em cartaz” por algu-
mas semanas ou alguns meses, e então é desmontada). Outra é 
que é extremamente difícil flagrar a criação no ato -  ela é um 
fenômeno espontâneo e imprevisível. Não existe como marcar 
hora, data e tempo de duração para um processo criativo, assim 
como se faz para uma exposição. Então é necessário encarar a 
exposição como um espaço, e não como algo necessariamente 
efêmero como geralmente se pensa. Acho que não conheço ne-

101  "Nunca considerei a crítica como uma arte em si mesma, separada 
dos outros assuntos, como alguns consideravam, mas sim como tecer 
um texto (a raiz etimológica é a mesma) tecido com arte e também com 
os sistemas que a rodeiam, incluindo exposições."
LIPPARD, Lucy. In: MELIN, Regina. Hay en portugués. I love Lucy: 
Curadoria por números. Editora Parentesis, 2014. Disponível em: 
<http://www.plataformaparentesis.com/site/hay_en_portugues/files/
hay_hum_online.pdf>

“Merzbau”, Kurt Schiwitters. Fotografia de Wilhelm Redemann, 1933.
Schiwitters é considerado o precursor da instalação de arte, envolvido 
diretamente na Merzbau a ponto de ela ser o excremento de seu próprio 
corpo, já que ele morou dentro dela por muito tempo. Podemos pensar 
que a arte é um modo de viver, de pensar, de agir, sendo a instalação 
uma psicoarquitetura.
Fonte: https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/08/
kurt-schwitters-reconstructions-of-the-merzbau
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nhuma pessoa que tem o costume de visitar um mesmo museu 
regradamente, exposição após exposição, pela simples conexão 
afetiva ao espaço do museu, ou às pessoas que supostamente o 
frequentam também. O atrativo da exposição nunca está no es-
paço em que ela acontece, e sim em seu conteúdo. O que é expos-
to é o que atrai o público, e não o espaço. Se hipoteticamente re-
vertermos esse raciocínio, o processo de criação é o conteúdo da 
exposição. Já que ele é imprevisível, o observador não se sente 
atraído à exposição pelo seu conteúdo, mas sim pela experiên-
cia que ele pode proporcionar, e principalmente pela referência 
do espaço em que ela acontece. O observador sabe de antemão 
que em determinado espaço acontecem experiências criativas, 
e então ele pode frequentar esse espaço de igual para igual em 
relação aos supostos protagonistas dessa criação, já que o espaço 
é público.¹⁰²
 Me aproprio do termo utilizado por Robert Smithson: 
confinamento cultural. Os limites impostos pelos curadores, em 
vez de os curadores deixarem que os artistas imponham seus 
próprios limites (afinal, o trabalho de arte é dos artistas e não do 
curador) significa que o trabalho está confinado, não os artistas. 
Esses limites moldam o trabalho de arte até que esteja neutro, 
abstratamente seguro e politicamente imparcial para ser consu-
mido pela sociedade, um produto revestido de espetacularização 
visual - se o trabalho não apoia esse tipo de confinamento, ele 
não é exposto pela instituição. O confinamento cultural depende 
do confinamento do conhecimento.¹⁰³ Mas gosto de acreditar que 
já superamos isso no sistema da arte¹⁰⁴ e na universidade. Se 
os limites disciplinares e institucionais forem dissolvidos, con-
fio que seríamos todos bons agentes transformadores de nossa 
realidade, criando no espaço e para o espaço em que vivemos. 
"O plano de um artista é tentar, ao menos, subverter o plano 
de organização de uma exposição", diz Marcel Broodthaers. "O 
que queremos, de fato, é que as ideias voltem a ser perigosas", 
dizia Guy Debord em meio às revoltas estudantis e à greve geral 
na França de 1968. A subversão, a perplexidade, a transgressão - 
esse é o clima que dá vazão a críticas realmente construtivas, e é 
quase exclusivamente nesse contexto de experiência política em 
que realmente se absorve conhecimento.
 Assumindo que nossa cultura está ideologicamente do-
mi nada pela espetacularização das imagens, os museus e galeri-
as assimilam a crítica institucional dos artistas e a comercializa 
igualmente à qualquer trabalho de arte visual.¹⁰⁵ A superação da 
arte talvez seja uma ideologia em si,¹⁰⁶ ao passo que a mídia 
como uma simples ferramenta de comunicação é dominada por 
uma indústria (de confinamento) cultural, que é mais claramente 
compreendida pela sociedade do espetáculo que se satisfaz com 
experiências instantâneas e descartáveis, consentindo com sua 
própria dominação. No final desse raciocínio estão cidades genéri-
cas, sem identidade e sem história, com um “tédio infinitamente 
variado” que emana em todos os lugares.¹⁰⁷ A revolução cultural 
parece impossível, um caminho sem saída - tudo o que é utópico 
desaparece assim que se torna físico. Mas isso significa que a 
utopia existiu, que de alguma forma houve alguma experiência 
real que a despertou. Se estamos evoluindo enquanto sujeitos, e 
especificamente falando da universidade: se nos formamos e nos 
emancipamos dessa instituição providos integralmente de algum 
conhecimento que seja, é por que experienciamos Zonas Autôno-
mas Temporárias.¹⁰⁸ É por que pelo menos alguma vez estivemos 
numa situação que nos obrigou a agir e tomar alguma decisão de 

102  "A contemplação deu lugar à ação, como uma maneira de se 
aceitar outras formas."

Hanne Darboven, 1941-2009

103  “Occult notions of ‘concept’ are in retreat from the physical world. 
Heaps of private information reduce art to hermeticism and fatuous 

meta-physics. Language should find itself in the physical world, and not 
end up locked in an idea in somebody's head. Language should be an 
ever developing procedure and not an isolated occurrence. Art shows 
that have beginnings and ends are confined by unnecessary modes of 

representation both ‘abstract’ and ‘realistic’. A face or a grid on a can-
vas is still a representation. Reducing representation to writing does not 

bring one closer to the physical world. Writing should generate ideas 
into matter, and not the other way around. Art's development should 

be dialectical and not metaphysical. I am speaking of a dialectics that 
seeks a world outside of cultural confinement. (...) Confined process is 
no process at all. It would be better to disclose the confinement rather 

than make illusions of freedom.”
SMITHSON, Robert. Cultural Confinement. In: HOLT, Nancy (Org.). 
The Writings of Robert Smithson. New York, New York University 

Press, 1979. Disponível em: <https://www.robertsmithson.com/essays/
cultural.htm>.

104  "This Museum is a fictitious museum. It plays the role of, on the 
one hand, a political parody of art shows, and on the other hand an ar-
tistic parody of political events. Which is in fact what official museums 
and institutions like documenta do. With the difference, however, that a 
work of fiction allows you to capture reality and at the same time what 

it conceals."
Marcel Broodthaers sobre o seu Museu de Arte Moderna - Departamen-
to das Águias de 1968-1972. Ele leva a possibilidade do museu fictício 

além, se transformando no artista-curador-administrador-agente de 
marketing-etc. Fonte: http://moussemagazine.it/taac5-a/

105  "As soluções apresentadas - local específico, temporária, sem com-
ercialização, fora do museu, dirigida a um público que não o de arte, 
passando do objeto para o corpo e para a ideia, até para a invisibili-

dade - não se mostra ram inacessíveis ao apetite assimilidor da galeria. 
(...) Em certo ponto, parecia que as paredes da galeria estavam se 

transformando em vidro. Vislumbrou-se o mundo exterior. (...) ‘o artista 
que cria o silêncio ou o vazio deve apresentar alguma coisa dialética: 

um vácuo completo, um vazio que enriqueça, um silêncio ressonante ou 
eloquente’, escreveu Susan Sontag em ‘The Esthetics of Silence’. (...) 

Robert Barry escreveu que ‘durante a exposição a galeria estará fecha-
da’. Essa ideia foi levada à prática na Eugenia Butler Gallery. Por três 
semanas a galeria esteve fechada; a mesma frase foi colocada do lado 
de fora (...) para projetar a mente para além do visível. As coisas estão 

lá, mas quase não se vêem (fio de náilon): o processo existe, mas não 
pode ser sentido (campos magnéticos): fazem-se tentativas de transmitir 

ideias sem palavras ou objetos (mentalização). Na galeria fechada, 
o espaço invisível, desprovido do espectador ou do olho, só pode ser 

penetrado pela mente."
O´DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco: a ideologia do 

Espaço da Arte. São Paulo, Martins Fontes, 2002. p. 113-115.

106  “O dadaísmo e o surrealismo (...) foram contemporâneos do últi-
mo grande assalto do movimento revolucionário proletário; contudo, 

o revés deste movimento confinou-as no mesmo campo artístico que 
proclamaram sua caducidade, o que constituiu a razão fundamental da 
sua imobilização. Tanto o dadaísmo como o surrealismo estão histori-

camente ligados e ao mesmo tempo em oposição um ao outro. Nesta 
oposição, que constitui para ambos a parte mais consequente e radical 
da sua contribuição, aparece a insuficiência interna da sua crítica, de-
senvolvida unilateralmente tanto por uma como por outra. O dadaísmo 
quis suprimir a arte sem a realizar, e o surrealismo quis realizar a arte 
sem a suprimir. A posição crítica elaborada posteriormente pelos situ-

acionistas mostrou que a supressão e a realização da arte são aspectos 
inseparáveis de uma mesma superação da arte.”

DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Projeto Periferia, 2003.
p. 146.

107  “(...) shedding identity. That is usually seen as a loss. But at the 
scale at which it occurs, it must mean something. (...) What if homogeni-

zation were an intentional process?”
KOOLHAAS, Rem. The Generic City. In: MAU, Bruce; KOOLHAAS, 
Rem; SIGLER, Jennifer. Small, Medium, Large, Extra-large: Office 

for Metropolitan Architecture. New York, Monacelli Press,
1995. p. 1248.

108  “No final, a ZAT é quase auto explicativa. Se o termo entrasse em 
uso seria compreendido sem dificuldades… compreendido em ação.”

BEY, Hakim. T.A.Z.: Temporary Autonomous Zone. New York, 
Autonomedia, 1991.

forma autônoma¹⁰⁹ - resistente, independente da ideologia do mi-
nante, ou até mesmo contra a lei.
 Criatividade coletiva é uma consciência de que não é o 
espaço físico ou virtual que molda nossas experiências, mas que 
nossas experiências moldam o espaço - e que isso não se trata do 
futuro, mas sim de uma nova cultura. O conceito situacionista de 
urbanismo unitário contempla o anseio de tornar a vida um jogo, 
em que a arquitetura é uma exposição dinâmica de desejos em in-
teração.¹¹⁰ A exposição é dinâmica por que nossos desejos estão 
constantemente se superando ao longo de todos os espaços que 
percorremos - novos desejos surgem por que “nada se cria, tudo 
se copia”.¹¹¹ A exposição é de desejos pois são eles que traduzem 
nossa evolução criativa, são eles desígnios e instruções. Referên-
cias transdisciplinares são necessárias para qualquer disciplina se 
desenvolver, por isso que tudo se copia dessa forma tão saudável. 
Precisamos estar em constante movimento entre espaços fora da 
sala de aula, fora dos museus, viajando, vivenciando a cidade, 
até que, pouco a pouco, nossas linguagens se complementem ao 
ponto que tenhamos uma linguagem universal¹¹² - conhecimento 
público, livre, liberto de seus confinamentos culturais.
 Quando nossa criação é exposta de verdade nossa própria 
produção muda, nosso processo muda, a possibilidade de per-
cepção das pessoas quando elas entram em contato com nosso 
trabalho também muda, também se dá mais além. A exposição 
não pode acontecer só quando a produção acaba por que o pro-
cesso se retroalimenta com a exposição - talvez ela sirva mais 
para o artista do que para o público, por que significa que o artis-
ta está experimentando sua arte. Separar a criação da exposição 
faz muita coisa se perder no caminho - quase nenhum trabalho é 
exposto na universidade num formato realmente público - os es-
tudantes levam para casa e guardam numa gaveta, ou numa pasta 
no computador que nunca mais é aberta. A memória do estudante 
em relação ao processo do seu trabalho fica cada vez menor, e 
quanto mais o tempo passa sem ele ter alguma experiência de 
compartilhar esse conhecimento que ele gerou para outras pes-
soas informalmente (por que a apresentação formal do trabalho 
já esconde muito do processo) mais o potencial que ele tem de 
ensinar algo diminui. Precisamos da exposição, pois sem ela não 
assumimos o compromisso de organizar nosso trabalho de ma-
neira a torná-lo realmente um conhecimento público através de 
uma linguagem informal.
 De que maneiras a produção acadêmica poderia ser cria-
da e exposta ao mesmo tempo? Exposição gera crítica e autocríti-
ca em qualquer processo: é um experimento. A exposição é o 
tema central desse trabalho simplesmente pelo fato de ser um 
evento relacionado ao declínio da vida pública, da experiência 
cotidiana na cidade, na rua, no espaço público. Estudar o fator 
“exposição” em suas diversas formas, concepções e atribuições 
pode solucionar esses problemas culturais contemporâneos, mas 
isso somente acontece se experimentarmos efetivamente nossas 
hipóteses. Já que falei de nossos desejos se fazendo mostrar no 
espaço, exponho aqui o meu desejo: continuar num fluxo cons-
tante de experiências (experimentais) culturais até que algum dia 
possa dizer (ou que alguém me diga) que tudo o que escrevi aqui 
não é mais relevante.¹¹³ O objetivo geral é mostrar, fazer as pes-
soas (especialmente os estudantes) verem que elas mesmas são 
a cultura e fazem a cultura da universidade, e não o contrário. 
Afirmo novamente: a universidade é um espaço cultural. E de 
novo: criação sem exposição não gera conhecimento público.

109  “Could it be that certain art exhibitions have become metaphys-
ical junkyards? Categorical miasmas? Intellectual rubbish? Specific 
intervals of visual desolation? The warden-curators still depend on the 
wreckage of metaphysical principles and structures because they don't 
know any better.”
SMITHSON, Robert. Cultural Confinement. In: HOLT, Nancy (Org.). 
The Writings of Robert Smithson. New York, New York University 
Press, 1979. Disponível em: <https://www.robertsmithson.com/essays/
cultural.htm>.

110  “(...) we can neither dictate nor design their playful or inventive 
behavior in advance. We can only invoke our fantasy and switch from 
science to art. It was this insight that prompted me to stop working on 
the models and to attempt in paintings and drawings, however approx-
imately, to create some New Babylonian life. This was as far as I could 
go. The project exists. It is safely stored away in a museum, waiting for 
more favorable times when it will once again arouse interest among 
future urban designers.”
Constant Nieuwenhuys sobre a sua obra New Babylon, numa palestra 
na escola de arquitetura da Universidade de Delft em 23 de maio de 
1980. Fonte: https://www.wdw.nl/en/our_program/exhibitions/con-
stant_new_babylon

111  “As ideias se aperfeiçoam. O sentido das palavras também. O 
plagiato é necessário. O avanço implica-o. Ele acerca-se estreitamente 
da frase de um autor, serve-se das suas expressões, suprime uma idéia 
falsa, substitui-a pela idéia justa. O desvio é o contrário da citação. 
A autoridade teórica sempre é falsificada no momento em que ela se 
torna citação; fragmento arrancado do seu contexto, do seu movimen-
to, e, finalmente, de sua época, enquanto referência global e opção 
precisa que ela constituía no interior desta referência. O desvio é a 
linguagem fluída da anti-ideologia. Ele aparece na comunicação sem 
garantir nada por si mesmo e definitivamente. Ele é a linguagem que 
nenhuma referência antiga e supracrítica pode confirmar. É a sua 
própria coerência, para consigo e para com os fatos praticáveis, que 
procura confirmar o antigo núcleo de verdade que carrega consigo. O 
desvio não funda a sua causa sobre nada externo à sua própria verdade 
enquanto crítica presente.”
DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Projeto Periferia, 2003. 
p. 157.

112  “A teoria crítica deve comunicar-se na sua própria linguagem. É a 
linguagem da contradição, que deve ser dialética na sua forma como o 
é no seu conteúdo.”
DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Projeto Periferia, 2003. 
p. 155.

113  “This little theory is tentative and could be abandoned at any 
time. Theories like things are also abandoned. That theories are eternal 
is doubtful. Vanished theories compose the strata of many forgotten 
books.”
SMITHSON, Robert. A Provisional Theory of Non-sites. In: FLAM, 
Jack (Org.). Robert Smithson: The Collected Writings. Berkeley, 
University of California Press, 1996. Disponível em: <https://www.
robertsmithson.com/essays/provisional.htm>



criação exposição

experimentação

nasce na criação,
é exposto e então 
é experimentado?
não! 
não é linear!

a experimentação
está no núcleo e na 

superfície do processo
ao mesmo tempo!

a criação é sempre 
permeável...

a exposição designa o 
espaço público...

a experimentação é o
público interagindo
com os artistas...

o público-artista,
o artista-público...
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experimentação

9. Cultura: a arquitetura é a
exposição

 O ensino de arquitetura (ou a própria arquitetura em 
qualquer de suas aplicações físicas ou conceituais ao espaço) 
é uma experiência cultural; um experimento cultural; uma ex-
posição cultural em si.¹¹⁴ A arquitetura pode ser a precursora do 
ensino “universal” da universidade - ela precisa ocupar o campus 
com todos os seus pragmatismos e paradoxos que pensam e re-
pensam o espaço num processo ininterrupto e direto. Com ação 
direta. Essa é a experimentação, que envolve qualquer pessoa 
interessada no “espaço”, não somente os estudantes de arquitetu-
ra.¹¹⁵
 Institucionalizar a prática de exposições não é neces-
sariamente o meio de se garantir sua existência se ela estiver 
presente transversalmente em qualquer prática publicamente 
relevante da universidade, e aqui acho importante pensar que 
pesquisa também é prática - também exige um processo crítico 
de exposição de desejos e objetivos através de métodos. Na ofici-
na de Curadoria do DAC - Departamento Artístico e Cultural da 
UFSC, a curadora-professora Kamilla Nunes nos dizia que “a 
teoria está sempre certa, mas a prática prova o contrário” - a 
crítica teórica é um processo sem fim, que não é linear mas anda 
em círculos, ou em espirais que possuem pontos do passado e do 
presente se cruzando.¹¹⁶ Quando nos provamos errados sob boas 
intenções, é por que atualizamo-nos através de experiências que 
nos fizeram percorrer caminhos desconhecidos, e nos permitimos 
ocupar o limbo, permanecer em lugar nenhum por algum tempo, 
dar espaço para o conhecimento ser absorvido… O trajeto é tão 
importante quanto o destino - quando chegamos lá, o destino pas-
sa a fazer parte do trajeto por que criamos um novo destino.¹¹⁷
 Metade da concepção de espaço que temos individual-
mente é quase globalmente aceita como uma metade virtual, que 
traz o "aqui" e o "agora" ao completo controle de um clicar de de-
dos. Um momento que depende apenas de um pequeno ser além 
de nós mesmos: um computador. Se a compreensão do espaço 
em que estamos em um determinado momento depende do que 
estamos observando no celular, afirmamos que a arquitetura en-
tão é metade importante para a nossa realidade em relação ao que 
era antes, historicamente. E assim se questiona qual a potência 
de formação de público de uma exposição formal num espaço 
físico, já que existe uma facilidade imensa de se conectar com 
exposições de qualquer contexto ou lugar do mundo?
 O momento presente é um fenômeno incontrolável, a 
não ser por sua natureza inevitável: caminhar e criar são parte de 
uma mesma concepção, que é a concepção da arquitetura na es-
cala 1:1. As duas ações se fazem necessárias na vida em qualquer 
cidade, por mais genérica que seja, e são intrínsecas do fluxo 
constante de outra ação que é o aprender. Desde os menires, que 
foram a primeira exposição de desígnio humano sobre o espaço 
através do caminhar, estamos inconscientemente vivendo numa 
deriva temporal,¹¹⁸ num percurso errático, num nomadismo ex-
perimental que é o ingrediente especial do urbanismo unitário.¹¹⁹ 
Esse modo de vida exige ações fugazes por conta da eterna des-
confiança e curiosidade em relação ao espaço e em relação a nós 
mesmos. O tempo livre nos permite isso.¹²⁰

114  Cultura é “experience lived, experience interpreted, experience 
defined”. Stuart Hall, 1983

115  “Interdisciplinarity is always a site where expressions of resistance 
are latent. Many academics are locked within the specificity of their field 
(...) do not actually work with other colleagues, and therefore do not 
teach their students to construct a diagonal axis in their methodology.”
KRISTEVA, Julia. Institutional interdisciplinarity in theory and prac-
tice: an interview. In: COLES, Alex; DEFERT, Alexia. The Anxiety of 
Interdisciplinarity, Vol. 2. London, Blackdog Press, 1997. p. 5-6.

116  “Critical theories do not seek to prove a hypothesis or ‘test’ a the-
ory, but rather, they are reflective and seek to change the world rather 
than to simply comment upon it.”
RENDELL, Jane. A Place Between, Art, Architecture and Critical Theo-
ry. Special issue of The Public Art Journal, n.2, (October 1999). p. 226.

117  “There is a kind of thinking that corresponds to walking; one that 
follows a general thematic, keeps up a certain pace, but is in constant 
motion. Moving from one thing to another, engaging only in passing, the 
external world operates as a series of prompts for more philosophical 
musings.”
RENDELL, Jane. A Place Between, Art, Architecture and Critical Theo-
ry. Special issue of The Public Art Journal, n.2, (October 1999). p. 230.

118  “As grandes cidades são favoráveis à distração que chamamos 
de deriva. A deriva é uma técnica do andar sem rumo. Ela se mistura 
à influência do cenário. Todas as casas são belas. A arquitetura deve 
se tornar apaixonante. (...) É possível se pensar que as reivindicações 
revolucionárias de uma época correspondem à idéia que essa época tem 
da felicidade. A valorização dos lazeres não é uma brincadeira. Nós 
insistimos que é preciso se inventar novos jogos.”
DEBORD, Guy; FILLON, Jacques. Résumé. Potlatch #14, 1954. 
Disponível em: < http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitex-
tos/03.035/696>

119  “Os urbanistas do século XX terão de construir aventuras. O mais 
simples ato situacionista consiste em abolir todas as lembranças da 
nossa época relativas ao uso do tempo. É uma época que até agora tem 
vivida muito por baixo dos seus meios.”
ALBERTS, Anton; ARMANDO; NIEUWENHUYS, Constant; 
OUDEJANS, Har. Internationale Situationniste #3, 1959. In: CARERI, 
Francesco. Walkscapes: O Caminhar como prática estética. São 
Paulo, Editora G. Gili, 2013.

120  “Os novos poderes tendem a um complexo de atividades humanas 
que se situa além da utilidade: os tempos disponíveis, os jogos supe-
riores. Contrariamente ao que pensam os funcionalistas, a cultura se 
encontra lá onde termina o útil.”
ALBERTS, Anton; ARMANDO; NIEUWENHUYS, Constant; 
OUDEJANS, Har. Internationale Situationniste #3, 1959. In: CARERI, 
Francesco. Walkscapes: O Caminhar como prática estética. São 
Paulo, Editora G. Gili, 2013.

Parc de la Villette, de Bernard Tschumi, ranqueado pela plataforma Pro-
ject for Public Spaces como o terceiro pior parque do mundo por causa 
de sua desorientação extrema. http://www.tschumi.com/projects/3/#
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 “O caminhar condiciona a vista e a vista condiciona o 
caminhar a tal ponto que parece que apenas os pés podem ver” 
- Robert Smithson acerta em cheio nesse jogo eterno de tentativa 
e erro que é a experiência no espaço. Hoje em dia a arte é espera-
da como uma tradução automática dos acontecimentos políticos 
atuais perante a sociedade.¹²¹ Sempre será criticada, principal-
mente quando tratar de questões banais, independente de seu va-
lor estético.¹²² Ser moderno é em si uma afirmação que passa 
a ser totalmente desnecessária, até mesmo prejudicial no ponto 
de vista de como a continuação saudável da “história humana” 
deveria acontecer agora.¹²³ Talvez isso seja parte, simplesmente, 
do que é contemporâneo, só que a linha que divide a contem-
poraneidade da modernidade como adjetivos culturais de uma 
sociedade é muito tênue. Admitir a realidade atual é sempre uma 
crise. O contemporâneo se afirmar melhor ou uma superação ao 
moderno em qualquer aspecto é em si uma atitude moderna. Por 
essa razão não cabe rotular as práticas artísticas e arquitetôni-
cas que pretendemos que aconteçam (dentro da universidade, já 
que tenho essa abordagem didática com a exposição) como parte 
da arte ou da arquitetura “contemporâneas”, mas simplesmente 
como cultura.¹²⁴
 Existe um paradoxo na concepção do que é estético no 
espaço. Se não o percorremos, se não nos demoramos a apreciá-lo 
e observá-lo, a estética se confunde com o fútil. O paradoxo está 
em nós mesmos, na nossa própria cultura, em nossas atitudes e 
ações perante esse elemento onipresente de nossas vidas que é o 
espaço. O que nós, enquanto sociedade, decidimos expor através 
dele? Nossos valores, nossas crenças? O que achamos belo? Nos-
sos desejos, nossos desígnios? Nessa volta, talvez desnecessária, 
que fiz para afirmar a exposição como processo, concluo dessa 
forma: a exposição designa, compõe e atribui valor estético ao 
espaço; essa ação fisicamente direta e criativa é fruto de nossa 
cultura; o elemento que sobra intransitivamente dessa soma é ar-
quitetura.
 Esse caminhar como prática estética, de Francesco Care-
ri, é a afirmação simples da arte como elemento espacial ar-
quitetônico e urbano. “Que tipo de cidade poderão produzir essas 
pessoas que tem medo de caminhar?”¹²⁵ O caminhar abre mar-
gem para imaginar possibilidades de mundo. Até contemplando 
problemáticas de gênero, acessibilidade e minorias, o caminhar 
é uma forma de pensar que permite emancipações políticas, que 
resiste ao movimento de capitalização da cultura.¹²⁶ Ao longo 
dos caminhos disponíveis da cidade observamos a sua cultura, 
criamos novos caminhos, e descobrimos os espaços públicos que 
foram pensados como palco para trabalhos de arte propensos ao 
olhar e ao experimentar - os parques urbanos. Os parques criam 
artificialmente a presença inconsciente da natureza nas cidades, 
mas a natureza não é algo idealmente terminado, ela também é 
um constante desenvolvimento, e assim a arte como escultura-ar-
quitetura-paisagem se encontra abstraída de um sítio - a escultura 
moderna não pertence a lugar nenhum, e então ela começa a ser 
identificada através do que ela não é: não é arquitetura e não é 
paisagem.¹²⁷ Mais ou menos aí é que acontece a transição oca do 
expressionismo para o neo-expressionismo, por exemplo. Não 
existem mais palavras que descrevem o que é arte - ela é, final-
mente, qualquer trabalho humano culturalmente abrangente.¹²⁸
 O último ponto que quero contemplar, que se cruza com 
o primeiro ponto dessa pesquisa (o caráter obviamente público 
dos espaços de exposição) é que nos momentos em que temos 

121  “(...) we seem to be increasingly obsessed by figures which move 
through space.”

RENDELL, Jane. A Place Between, Art, Architecture and Critical Theo-
ry. Special issue of The Public Art Journal, n.2, (October 1999). p. 230.

122  “O fato de que havia - e há - arte antes e depois da "era da arte" 
mostra que a conexão entre a arte e a estética é uma questão de con-

tingência histórica, e não parte da essência da arte.”
DANTO, Arthur C.. Após o Fim da Arte: A Arte Contemporânea e os 

Limites da História. São Paulo: Odysseus Editora, 2006.

123  "It also lies in our different relationship to the present. If historical 
narratives are inevitably freighted with the ideological assumptions of 
the period in which they are composed, what is the cultural function of 

history?"
PAYNE, Aline A. Architectural History and the History of Art: A Sus-

pended Dialogue. The Journal of the Society of Architectural Historians, 
Vol. 58, No. 3 (Sep., 1999).

124  “A cultura emanada da história que dissolveu o gênero da vida do 
velho mundo, enquanto esfera separada, é a inteligência e a comuni-
cação sensível que continuam parciais numa sociedade parcialmente 

histórica. Ela é o sentido de um mundo bem pouco sensato.”
DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Projeto Periferia, 2003.

p. 141.

125  CARERI, Francesco. Walkscapes: O Caminhar como prática 
estética. São Paulo, Editora G. Gili, 2013.

126  “A negação real da cultura é a única coisa que lhe conserva um 
sentido. Ela já não pode ser cultural. Assim, ela é aquilo que permanece 

de algum modo ao nível da cultura, embora numa acepção totalmente 
diferente.”

DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Projeto Periferia, 2003.
p. 158.

127  “Because it was ideologically prohibited, the complex had 
remained excluded from what might be called the closure of post- 

Renaissance art. Our culture had not before been able to think the 
complex,  although other cultures have thought this term with great ease. 

Labyrinths and mazes are both landscape and architecture; Japanese 
gardens are both landscape and architecture; the ritual playing fields 

and processionals of ancient civilizations were all in this sense the 
unquestioned occupants of the complex.”

KRAUSS, Rosalind. Sculpture in the Expanded Field. JSTOR #8. Cam-
bridge, The MIT Press, 1979. p. 38.

128  “In the hands of this criticism categories like sculpture and paint-
ing have been kneaded and stretched and twisted in an extraordinary 

demonstration of elasticity, a display of the way a cultural term can be 
extended to include just about anything.”

KRAUSS, Rosalind. Sculpture in the Expanded Field. JSTOR #8. Cam-
bridge, The MIT Press, 1979. p. 30.

diagrama de KRAUSS, Rosalind. Sculpture in the Expanded Field. 
JSTOR #8. Cambridge, The MIT Press, 1979.

Benesse Art Site, Japão. A ilha foi tratada como um museu a céu aberto 
com estruturas de exposição e o Chichu Art Museum de 2004, projetado 
por Tadao Ando em conjunto com obras de artistas como Claude Monet, 
James Turrell e Walter De Maria, sendo um museu-escultura camuflado 

na paisagem. http://benesse-artsite.jp/en/art/

a cultura como exposição e como arquitetura, somente faz sen-
tido pensarmos essa afirmação no espaço se nele se encontram 
pessoas.¹²⁹ Me sinto na liberdade de expor, então, a minha in-
terpretação do que são elementos-momentos-ações substanciais 
de um espaço cultural, que exprimem toda a sua possibilidade 
expositiva - ou seja, pública.
 A criação é a plataforma mais cartesiana por que é o mo-
mento que permite que uma ideia seja materializada, ou ao menos 
registrada, como um impulso de ação, talvez o mais rápido pos-
sível. Simbolicamente a i ma gino como um quadrado - o formato 
mais comum de espaço, que sugere uma dinâmica clara e simples 
entre duplas, entre sujeito criador e criação, assim como mesas e 
cadeiras sugerem ações específicas.
 A experimentação é o primeiro passo para imaginar uma 
relação que vai além do sujeito com o seu trabalho, em que a gora 
é presente um terceiro elemento: o público. O número 3 é a su-
peração do previsível; o vazio como oportunidade; a liberdade de 
criação dividindo espaço com a liberdade de confraternização.
 A observação pode se tratar de apenas uma pessoa, mas 
ela sempre tem espaço para muita gente. O que identifica esse 
momento é a presença de um único foco, de um único propósi-
to. Observar é a ação onipresente da exposição - é necessária, é 
quando podemos imaginar a criação e a experimentação fazendo 
sentido como parte de uma coisa só, e por isso ela é circular. É 
a combinação infinita de duplas e trios - inclusive a combinação 
que resulta no número 1.
 O importante dessa determinação que estabeleço entre 
criação, experimentação e observação parece ser a simples iden-
tificação desses três momentos. Mas em detrimento disso, é o 
reconhecimento de que são três ações que se combinam de in-
finitas maneiras ao percorrerem e caminharem pelo espaço - são 
as formas que temos de experienciar a cidade e a arquitetura. Se 
algum desses três elementos fica isolado, ele se dissolve rapida-
mente pelas estruturas institucionais. As sobreposições entre eles 
constantemente cria novas exposições a partir de exposições, 
e novas exposições para exposições… A (ex)posição é o lugar 
onde a cultura esteve, mas também é o lugar onde ela pode es-
tar.¹³⁰

129  “(...) relationships established between people in the making of 
the work, between artists and architects, makers and users, authors and 
audiences. I attempt to consider the work less as a series of things or 
objects placed between people, and more as a series of exchanges or 
choreographed economies composed of actions, things, people, events 
and places, a ‘social sculpture’ perhaps.”
RENDELL, Jane. A Place Between, Art, Architecture and Critical Theo-
ry. Special issue of The Public Art Journal, n.2, (October 1999). p. 222.

130  “(...) the paradox is not about the impossibility of perceiving both 
architectural concept (the six faces of the cube) and real space at the 
same time but about the impossibility of questioning the nature of space 
and at the same time making or experiencing a real space. (...) We can-
not both experience and think that we experience. ‘The concept of dog 
does not bark’; the concept of space is not in space.”
TSCHUMI, Bernard. The Architectural Paradox, 1975. In: HAYS, K. 
Michael (Org.). Architectural Theory since 1968. Cambridge, MIT 
Press, 1998. p. 226.

Dois dos cinco pavilhões que ficaram no Parque de Serralves (Porto, 
Portugal) no início de 2018 por razão de uma itinerância da 32ª Bienal 
de São Paulo. A Fundação Serralves constitui um parque; o Museu de 
Arte Contemporânea projetado por Álvaro Siza; e a Casa de Serralves, 
edifício art-déco tombado da década de 1920.
https://www.publico.pt/2018/01/26/p3/fotogaleria/volta-a-serralves-pe-
los-seus-pavilhoes-387506

Marquise que atravessa grande parte do Parque Ibirapuera (São Paulo), 
que possui diversos pavilhões, auditório, planetário, 2 museus, entre 
outras estruturas culturais. Imagem: www.flickr.com/photos/pliniogim

Walking Gallery, um evento que aconteceu em 2018 no Parque Ibi-
rapuera, passando em frente ao pavilhão expositivo "Oca".
Imagem: www.flickr.com/photos/lbianco



 Minha primeira colocação aqui é necessariamente o fato de que sou estudante de arquitetura e urbanismo na Uni-
versidade Fe de ral de Santa Catarina, e provavelmente fiz esse trabalho inconscientemente a partir desse simples, e talvez 
ingênuo anseio: expor minha experiência nesse espaço, afirmando-o como um labirinto de possibilidades culturais e formas 
artísticas de se aprender e conduzir sua trajetória discente. Exprimir de alguma forma o fato de que a UFSC me permitiu 
aprender com essa percepção ampla do que é cultura e do que é político na criação acadêmica. Por essa razão não estou 
criando um parque cultural na UFSC - não é uma proposta, é uma afirmação. A UFSC é um parque cultural.
 Através destes mapeamentos coloco histórias que vivi e histórias que me contaram ao longo da minha graduação 
sobre o campus, desde que a instituição foi criada em 1960. Expor essas histórias também é uma forma de dizer que se a 
UFSC é um espaço público, é necessariamente um espaço de exposição de certa forma, e isso é extremamente complexo. 
Cada centro e cada curso é um mundo em si, com suas próprias dinâmicas e sua própria cultura… Reconhecendo as dife-
ren ças presentes entre os “setores”, tanto em relação à verba e espaço físico quanto de posicionamento político em relação 
ao ensino, percorro o campus todo buscando e registrando qualquer espaço, evento e cena cultural que exista, de dentro de 
um centro acadêmico até o centro da Praça da Cidadania.
 Muito pela precarização da universidade pública e as greves e ocupações dos últimos anos (devido às instabilidades 
políticas nacionais, como as eleições, a reforma da previdência, os cortes na educação e os inúmeros retrocessos políticos 
frente à questões ambientais e culturais), estamos vivendo um eterno momento de transição nesse espaço da universidade. 
Desde as décadas de 70 e 80 (no fim da ditadura militar), quando o campus do bairro Trindade (que era a Fazenda Assis 
Brasil) era construído, a universidade já era um sítio de experimentação na ilha de Florianópolis. Novas construções que 
seriam ocupadas por milhares de pessoas de todo o país e de todo o mundo, com o objetivo de ensinar e aprender. A uni-
versidade hoje passa por uma verticalização de seus centros de ensino, ao mesmo tempo que um descaso do planejamento 
com construções que eram ou que são símbolos da cultura desde que a UFSC foi fundada. Perdemos lugares de permanência 
ocupados pelos estudantes para dar espaço a novos edifícios departamentalizados e burocratizados, com salas de aula idên-
ticas umas às outras, centros acadêmicos sendo transferidos para salas fechadas em corredores no estilo “escritório corpora-
tivo”... A falta de recursos para restaurar construções antigas faz com que elas sejam demolidas, e vamos nos distanciando 
cada vez mais, cada um em sua sala, dentro do prédio de seu centro. Como já disse antes, o espaço é reflexo do currículo e 
da forma como a instituição lida com suas disciplinas.
 Apesar dessa forte influência da produção científica, rígida e específica, que não deixa de ser necessária em deter-
minadas situações, a UFSC (assim como várias outras universidades pelo país) consegue transgredir por si só essa barreira, 
dividindo esse espaço científico com o espaço cultural. A discussão da curricularização da extensão nada mais é do que 
a discussão da cultura dentro da universidade - a cultura de ser um espaço público, com suas criações também públicas 
perante a comunidade. Qual o retorno que a prefeitura dá por toda a movimentação econômica que a UFSC e a UDESC 
(Universidade do Estado de Santa Catarina, no bairro vizinho à UFSC) geram pra cidade? Essa movimentação caminha para 
ser ainda maior. Acredito que o primeiro passo para que a UFSC seja defendida pela comunidade no geral é ela mesma se 
assumir enquanto instituição cultural, revendo sob quais valores ela almeja crescer. O público da UFSC se identifica muito 
mais com a feirinha vegana das quartas-feiras (que virou, além de gastronomia, uma grande festa com slackline, música, 
bambolê, animais, yoga, e qualquer coisa que o público leve para esse espaço) do que com os espaços formalmente culturais 
do campus.
 Como ocupar a universidade à noite, nos fins de semana e nas férias? Como não institucionalizar as informali-
dades do campus, mas dar vazão para elas serem mais fortes? Me coloco na função de tentar alinhar uma agenda cultural 
da universidade com o suposto parque cultural que ela é, fazendo uma reestruturação cultural, criando uma unidade que 
estabelece um percurso fluído dentro do campus, projetando criticamente e não tecnicamente, expondo o que esses espaços 
poderiam significar se fossem ocupados com arte e com cultura. Esse é o novo projeto de universidade que acredito, a uni-
versidade necessária. Nosso campus é relativamente pequeno com quase todos os cursos juntos, fazendo com que seja muito 
mais fácil articular a dinâmica cultural: isso precisa ser aproveitado. Precisamos de mais espaços criativos que não aliam o 
público nem se aliam entre si, mas que sejam espaços inatos para desenvolver o que há de inato em nós, enquanto indivídu-
os, estudantes, professores e comunidade. A partir disso introduzo o primeiro caso a ser considerado quando pensamos na 
UFSC como parque cultural: os centros acadêmicos.
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o simples passa a ser complexo... até que se torna mais simples ainda...

esse é o movimento de sair da moldura, sair da galeria, sair da sala de aula
para caminhar e criar seu próprio ponto de vista...

10. Mapa cultural do campus da UFSC

Feirinha de quarta-feira na Praça da Cidadania. Acervo Pessoal.

Feirinha de quarta-feira na Praça da Cidadania. Acervo Pessoal.
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 Independente de tratarmos a universidade como um parque urbano para todos os tipos de público, os estudantes 
sempre serão a maioria nesse espaço cultural. Eles são os atores protagonistas desse cenário, e assim como estão constan-
temente estudando e produzindo, inconsequentemente não vão parar de fazer confraternizações e horas felizes. O tempo 
livre é o momento em que eles se encontram e trocam percepções e pontos de vista sobre tudo o que estão aprendendo. A 
interação com outras pessoas que também estão num processo de formação e de criação é muito rica e indiscutivelmente 
importante. Esse é o contexto mais informal que se pode pensar o conhecimento sendo repassado efetivamente. Apesar 
disso, é óbvio que as horas felizes e os eventos estudantis não são reconhecidos pela universidade, muito menos divulgados, 
de forma que permanecem sendo apenas para o estudantes, sem envolver um espectro de público mais amplo. Por que os 
centros acadêmicos se chamam “centros acadêmicos”? Penso que o termo não corresponde com a vida cultural ativa e todo 
o potencial que esses grupos ou espaços possuem de criar novos contextos necessários à vida na universidade, com uma 
evolução constante dos assuntos e das ações que são realizadas. É um movimento, o movimento estudantil. Se existe o 
movimento surrealista, o movimento expressionista, o movimento antropofágico, existe o movimento estudantil, do Mani-
festo de Córdoba ao Maio de 68.
 Os centros acadêmicos são entidades institucionais e ao mesmo tempo não. A representação estudantil em colegia-
dos de curso é permitida, porém é fraca. Acredito que seja por que o formato dessas reuniões não permite uma construção 
coletivamente informal do curso e do currículo. Os representantes dos CA’s acabam lidando muito mais com questões que 
não concernem a sua essência de promover uma cena cultural para a criação universitária. Numa hipótese de ensino trans-
disciplinar eles teriam funções muito mais ricas e livres, a partir de ações entre comunidade, alunos e professores - os CA’s 
são núcleos que existem atualmente, e a partir deles o ensino pode caminhar para um viés público e cultural articulado com 
a extensão. Afinal, as semanas acadêmicas talvez sejam o maior exemplo de tudo o que quero dizer: são o pico do ensino 
no contexto cultural e informal, são dias para experimentar novos assuntos e novas práticas que não estão no currículo, 
promovidas pelos próprios estudantes através de oficinas, vivências pela cidade, minicursos, palestras, rodas de conversa e 
eventos. Os estudantes às vezes dão aulas muito mais ricas que os professores nessas situações, e inclusive se encarregam 
de chamar professores e profissionais de outros estados do país, financiando sozinhos os custos de viagem dessas pessoas e 
também os custos de materiais para todas as atividades (raramente se consegue financiamento institucional). Apesar disso, 
muitas disciplinas não abrem tempo para os alunos frequentarem esses espaços, e muitos cursos ainda não possuem semana 
acadêmica. Acho surpreendente que a primeira Semana Acadêmica do Design foi apenas em 2018, por exemplo. Na ver-
dade isso vem de um buraco muito mais fundo: muitos CA’s não possuem espaço físico, sem mencionar a grande maioria 
que possui espaço físico precário.
 Principalmente nos cursos mais criativos ou de ciências humanas, os estudantes têm a necessidade de fazer eventos 
e encontros com essência cultural, e possuem um caráter artístico muito forte. Se expressam e expõem questões públicas e 
políticas de seus cursos, suas profissões, da universidade e do país, pintando paredes, fazendo música, sessões de cinema, 
etc. Os CA’s querem e tentam atuar culturalmente na universidade, mas não conseguem atingir toda a sua expectativa e 
todo o seu potencial - os estudantes têm precariedade em expor e divulgar temas e eventos do movimento estudantil, no 
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geral, e andam em círculos principalmente com o fato de que isso 
não atrai estudantes o suficiente para trabalhar e organizar toda 
a demanda que eles possuem. Se cada centro acadêmico tivesse 
um espaço aberto e público, com diversos espaços de exposição 
(pensando a exposição como criação, experimentação e ob-
servação), muito diferentes das pequenas salas fechadas que eles 
possuem hoje, acredito que eles seriam grandes articuladores e 
mediadores culturais da universidade.
 Organizando o que consegui captar e identificar como 
manifestação no campus através de mapeamentos e cartografi-
as culturais, fiz uma compilação em nós que agregam eventos 
e espaços. Todos são passíveis de ser um assunto em si, e al-
guns deles vieram ao meu encontro no desenvolvimento desse 
processo, que compartilho aqui como histórias, contadas com as 
minhas palavras e sob o meu ponto de vista do que elas signifi-
cam em relação à UFSC como parque cultural. É válido mencio-
nar que existe a SeCArte - Secretaria de Cultura e Arte da UFSC, 
que além de trabalhar em diversas burocracias também organiza 
eventos e ações culturais, e o DAC - Departamento Artístico Cul-
tural da UFSC, que consiste na Igreja, na Concha Acústica, na 
Galeria de Arte, no Teatro e na Casa do Divino (onde acontecem 
diversas oficinas de arte abertas à comunidade, como a Oficina 
de Curadoria que participei) e muitos grupos culturais fazem par-
te dessas entidades, como a Orquestra e o Madrigal.
 E também o Centro de Cultura e Eventos, talvez um 
dos prédios coletivos mais frequentados depois do Restaurante 
Universitário. Além de ter praça de alimentação, o maior e mais 
importante auditório do campus, livraria, secretarias de cultura, 
arte, eventos e formaturas, acontecem diversos simpósios, sem-
inários, congressos, festivais e eventos no geral, que reúnem 
pessoas de todo o país e de todo o mundo. Ele é chamado infor-
malmente de Elefante Branco devido às grandes obras que de-
moraram muito tempo para serem finalizadas.
 A Galeria de Arte da UFSC ficava no prédio do Centro 
de Convivência - edifício localizado entre a praça principal do 
campus (a Praça da Cidadania) e o Restaurante Universitário. 
Ela recebia exposições de artistas de todo o país, e isso criava 
uma experiência extremamente relevante tanto para os alunos da 
graduação quanto para os alunos do Colégio de Aplicação, por 
exemplo, que frequentemente eram levados para a Galeria em 
suas aulas de Artes. O Centro de Convivência, por sua vez, é 
um edifício destinado aos alunos, que tem o DCE - Diretório 
Central dos Estudantes (entidade de representação estudantil ge-
ral a todos os centros acadêmicos e grêmios); as aulas de dança 
e percussão africana do Coletivo Abayomi; a Associação de Pós 
Graduandos e a agência dos Correios, todos no térreo. O segundo 
andar, onde seria a Galeria de Arte, está fechado para reformas 
desde 2009, há dez anos. O corte de verbas para reformar esse 
edifício; para reconstruir a Concha Acústica (que foi demolida 
em 2018, e era onde aconteciam as apresentações de música do 
Projeto 12:30 da SeCArte, todas as quartas-feiras, que hoje a con-
tecem em estrutura desmontável e terceirizada no laguinho); ou 
para realizar uma nova edição do Ufsctok (festival de música 
organizado pelo DCE, que teve a última edição em 2014 por falta 
de verba), por exemplo, mostra como a vida cultural estudantil 
não é prioridade para a instituição. Enquanto isso, iniciativas de 
festas de curso fora do campus, ou até mesmo o Trote Integrado 
do CTC, que acontece semestralmente na Praça da Cidadania, 
são apoiados mesmo tendo um caráter contra-produtivo, pri vi-
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legiando o “open bar”, a terceirização de inúmeros serviços, o 
cercamento e a presença de seguranças na Praça da Cidadania, 
fazendo com que o espaço público da universidade seja comple-
tamente comprometido.
 O MArquE - Museu de Arqueologia e Etnologia da 
UFSC, parece ficar muito mais fechado à visitação do que aber-
to, devido à séria falta de recursos. Em 2018 fechou proposital-
mente por motivo de greve após o incêndio do Museu Nacional. 
Retomando a discussão sobre museus e extensão, o MArquE se 
mostra extremamente paradigmático a como os museus universi-
tários não são prioridade de orçamento, e sendo uma instituição 
indepen den te dentro da universidade, não atrelada a algum centro 
de ensino, fica sempre em segundo plano e as raras exposições 
que a con tecem não são propriamente divulgadas. Na verdade 
a maioria da comunidade acadêmica não sabe da existência do 
MArquE, mesmo ele sendo uma construção de grande porte no 
campus. Ele está escondido não só em relação à cena e ao percur-
so cultural mais comum da UFSC, mas também espacialmente, 
em cima de uma colina onde quase não passam pedestres.
 Atrás do MArquE e do CFH - Centro de Filosofia e Ciên-
cias Humanas, está o Bosque, que é um espaço muito grande que 
ora é ocupado, ora não. Existem inúmeras iniciativas e projetos 
para ele, principalmente de educação ambiental, mas raramente 
engajam em algo concreto. Sendo a única área verde densa que 
é utilizada no campus, ele pode ser considerado um vazio sub-
utilizado, mas democrático. Algumas atividades extremamente 
informais acontecem lá, como trotes de calouros. Recentemente 
uma lei fez com que cortassem toda a vegetação não-nativa do 
campus todo, e houve um desmatamento considerável no Bosque 
que mudou muito o espaço.
 No Colégio de Aplicação, colégio público de ensino fun-
damental e médio da UFSC, existem dois espaços importantes 
para o que está em jogo aqui: o Espaço Estético e o Galpão. 
O primeiro, criado pela professora de artes Fabíola Costa em 
1997, está localizado num hall de passagem quase inevitá-
vel em qualquer visita ao colégio, entre o pátio de entrada, as 
salas de aula, a coordenação e o Galpão. “(...) 82% da nossa 
aprendizagem informal se faz através da imagem e 55% desta 
aprendizagem é feita inconscientemente”¹³¹ então o Espaço Es-
tético foi criado com a finalidade de explorar e trazer à vida o 
sentido da observação muito além de simplesmente olhar, criando 
uma ponte entre o formal e o informal quando os próprios alunos 
são protagonistas das exposições, descobrindo o seu potencial 
em determinado tipo de expressão ou linguagem visual. Um 
e xem plo é a exposição recente de uma aluna do 9º ano: “Cidade 
& Revolta” de Alis Moros, que fotografava e quando finalmente 
aceitou o convite de realizar uma exposição, aprendeu sobre sua 
própria criação e sobre o que significava para ela o processo de 
fotografar. Já o Galpão, é uma grande estrutura tanto no sentido 
físico quanto estético. Suas treliças vermelhas, seu mezanino, 
suas paredes coloridas e o grande pátio em seu centro faz com 
que seja um lugar de estima de alunos de qualquer série, onde 
passam o recreio brincando e socializando em intervalos. Ele está 
determinado para ser demolido, e não consegui descobrir o por 
quê, pois suas condições estruturais estão aparentemente boas. 
Registro-o pois tenho a certeza de que se ele for demolido, irá 
causar uma perda enorme e mudar completamente a dinâmica de 
todo o colégio. Ao seu lado fica a Casinha de Artes, uma pequena 
edificação pintada ao estilo “mondrianesco”, onde acontecem as 

Concha Acústica em 2011, durante um Ufsctok.
Fonte: http://artenomurondi.blogspot.com

131   BARBOSA, A. M. In: COSTA, Fabíola Cirimbelli Búrigo. O olho 
que se faz olhar: Espaço estético no contexto escolar. Florianópolis: 

IU - Imprensa Universitária da UFSC, 2013. p. 22.

Espaço Estético do Colégio de Aplicação com a Exposição "Cidade & 
Revolta" de Alis Moros. Acervo pessoal.

Entrada do Galpão do Colégio de Aplicação a partir da cantina.
Acervo pessoal.

aulas de artes dos alunos e também o Projeto Arte na Escola, que 
disponibiliza educação continuada para arte-educadores do siste-
ma público de toda a cidade.
 A Praça da Tecnologia ainda não existe efetivamente, 
porém é uma ideia bastante difundida e defendida por muitos 
estudantes do CTC - Centro Tecnológico. No miolo de todos 
os prédios desse centro, todas as janelas se voltam a um grande 
areião que é utilizado como estacionamento. Nada mais lógico 
que virasse uma praça, pois tem um potencial muito grande de 
ser um espaço articulador, muito também pelo fato de o “Cetec” 
(prédio que abriga a lanchonete Bar do CTC e todos os centros 
acadêmicos) estar também voltado a esse vazio. Além de que em 
breve ele será bordeado pela Avenida Deputado Antônio Edu 
Vieira, que está em processo de duplicação.
 O curso de Arquitetura e Urbanismo faz parte do CTC 
mas está do outro lado da rua, com espaço próprio. Há quem 
concorde que deveria fazer parte de algum outro centro, talvez, 
porém como já foi discutido aqui, a arquitetura é tão interdis-
ciplinar que essa discussão pode ir muito longe, especialmente 
na UFSC. A ARQ é com certeza um dos cursos mais ativos cul-
turalmente do campus desde a sua criação em 1978 como uma 
adaptação do curso de engenharia civil, tendo aulas no prédio 
que hoje é o CCE, mas que antes era o “Básico” por que todos 
os cursos passavam por disciplinas básicas, iguais para todos, 
nos primeiros anos. Nesse mesmo ano em que surgiu o curso foi 
criado o CALA - Centro Acadêmico Livre de Arquitetura, que 
além de ser o primeiro CA da UFSC é o primeiro CA livre. No 
ano seguinte o curso passou para o CTC e dividia o prédio com 
as engenharias, mas as atividades lúdicas e as instalações dos 
estudantes de ARQ incomodavam os outros cursos. Em 1996, 
finalmente, a ARQ recebeu barracos de madeira de antigas ci-
dade-acampamento da Eletrosul (empresa vizinha à UFSC), e 
então o curso passou a funcionar onde é hoje, com os barracos 
apelidados de “melancia” - verde por fora e vermelho por dentro. 
Aqui existem inúmeras dinâmicas que são muito válidas de ser-
em registradas - talvez pelo fato de o curso estar "indepen den te", 
ele passou a ter uma identidade ainda maior. No anfiteatro (que 
ficava em um dos "U's" junto com a maquetaria, o CALA e o 
LDA - Laboratório de Documentação e Acervo - biblioteca da 
ARQ) a cada ano na semana acadêmica os estudantes cons tru-
íam uma nova cobertura com algum material diferente, de pa-
pel machê a bambu, e ali aconteciam shows, oficinas e peças de 
teatro feitas pelos estudantes. No LDA aconteciam exposições, 
discussões e coquetéis com criações extremamente impactantes 
artisticamente. Em 2010 foi finalizada a construção do Prédio 
Branco, onde hoje está concentrado quase todo o curso além do 
CALA, da sala de pós graduandos e do AMA - Ateliê Modelo 
de Arquitetura (que realiza projetos de extensão), que estão nos 
poucos blocos de madeira que ainda não foram demolidos.¹³²
 Em 2016 houve uma significativa transição, nesse es-
paço em transição eterna que é a ARQ: em vista de mais uma eta-
pa do Prédio Branco ser construída (uma possibilidade en ca ra da 
ceticamente por todos, sendo que em tantos anos apenas uma 
das três etapas foi construída) uma parte dos blocos de madei-
ra foi demolida, levando junto o estimado Pavilhinho, es pa ço 

________________________
132   A aula pública "Contextualização Histórica da ARQ-UFSC do CTC ao Prédio 
Branco" foi realizada em 3/04/2019 pelos professores Ricardo Soccas e Almir Reis e 
pelo estudante Gustavo Souza, e consiste na segunda do que se pretende ser uma série 
de aulas semestrais sobre a história da ARQ. O
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de confraternização, experimentação e encontro do curso todo... 
Essa demolição gerou uma situação extremamente des con for tá-
vel para todos, pois houve um descaso em relação ao espaço pela 
reitoria e pelo planejamento da universidade, com grandes pilhas 
de entulhos e madeira largadas por meses, que tiveram de ser 
retiradas pelos próprios estudantes em mutirões e em uma disci-
plina que foi criada especialmente para a construção de um novo 
Pavilhinho, que contou com a ajuda de dois operários que foram 
financiados com o dinheiro de uma festa realizada pelo curso. 
Na semana acadêmica do mesmo ano, os estudantes, no novo 
Pavilhinho e nas novas sedes do CALA e do AMA, construíram 
uma parede com o método de construção cordwood (oficina de 
Heitor Zendi e Bernardo Rocha) e também o piso de cimento 
queimado para o novo CALA (oficina de Bruno Rodrigues), que 
hoje são caracterizações imprescindíveis do espaço estudantil da 
arquitetura. 
 A ARQ é uma eterna transição, mas além disso é uma 
luta constante. O Pavilhinho é uma luta constante, a universidade 
pública é uma luta constante. Não são espaços que nos foram da-
dos de mão beijada, foram conquistados. Esse pensar através do 
espaço é um conceito que tem uma presença indiscutível nesse 
curso, e a busca pela evolução se mostra na migração das assem-
bléias do antigo Pavilhinho para o hall da maquetaria hoje, ou 
do novo Pavilhinho como espaço de experimentação de calouros 
para o Porão do Prédio Branco, sempre na busca de ressignificar 
vazios e fazer da própria formação de arquitetos e urbanistas uma 
prática no próprio espaço em que ela acontece. Hoje, as razões de 
vermos grande parte das ações com caráter expositivo da ARQ 
vêm de disciplinas como Experimentação, Tecnologia da Edifi-
cação (que finalmente abraçou o mundo do canteiro experimental 
recentemente), e de Introdução ao Projeto, além de ações como 
as semanas acadêmicas. Mesmo que o ensino de arquitetura se dê 
ou não por esse viés expositivo - ou seja, público e cultural - os 
estudantes de arquitetura criam e produzem muita arte, além de 
arquitetura em si - temos muitos pintores, desenhistas, músicos, 
dançarinos, etc… Esses alunos querem um espaço livre para ex-
posição, e o criam de forma independente, como o evento que 
aconteceu recentemente: Espia! Cultura Necessária, organizado 
pelo CALA, ou a MAU/BOA - Mostra de Arquitetura e Urbanis-
mo/Belas Obras de Arquitetas na semana acadêmica, que sempre 
cria um compartilhamento muito intenso do que está sendo pro-
duzido no curso, que impressiona os alunos por que raramente 
acontece - a arquitetura é interdisciplinar, mas suas próprias dis-
ciplinas não se dialogam. A Semana Experimental de 2014 foi 
uma tentativa de expor e experimentar essa natureza negada do 
curso, em que historicamente tivemos alunos interagindo de ma-
neira horizontal em ateliês de projeto. Encerro os assuntos sobre 
o ensino de arquitetura na UFSC afirmando que existe a falta 
de um espaço de exposição adequado (os próprios Trabalhos de 
Conclusão de Curso são expostos de maneira questionável), o 
campus inteiro deveria ser o canteiro experimental do curso 
de arquitetura (já que aprendemos quando conseguimos atin-
gir nossa própria realidade), e o espaço da ARQ é um exemplo 
vivo do por quê a exposição como criação, experimentação e ob-
servação é real: os ateliês no Prédio Branco são uma metáfora de 
cubo branco; o Pavilhinho é uma metáfora de pavilhão; a ar qui -
ban ca da é uma metáfora de espaço de performance.

Cobertura de bambu e caixas de leite para a SemanARQ de 2000.
Fonte: Centro Acadêmico Livre de Arquitetura.

Finalização da parede de cordwood do CALA na SemanARQ de 2016.
Fonte: Centro Acadêmico Livre de Arquitetura.

Ateliê integrado durante a Semana Experimental de 2014.
Fonte: Centro Acadêmico Livre de Arquitetura.

Uma pequena parte da MAU - Mostra de Arquitetura e Urbanismo na 
SemanARQ de 2016. Fonte: Centro Acadêmico Livre de Arquitetura.

Exposições espontâneas em halls de centros de ensino
Esse é o Hall do CFH, com trabalhos científicos do curso de Geologia expostos. 

Acervo pessoal.

Exposição Geológica Francisco 
Takeda permanente no Laboratório de 
Ensino de Geologia no hall do CFH
Acervo pessoal.

Exposição "A Beleza de Nossos Corpos Negros" na entrada do
bloco D do CCE.
Acervo pessoal.

Espaço permanente do Museu do Brinquedo dentro 
da BU
Acervo pessoal.

Exposição de paleontologia dentro da BU
Acervo pessoal. Dinâmicas das exposições que acontecem no hall da Reitoria

De cima para baixo, os expositores desmontados em transição, uma fila para o 
auditório trancando a passagem da exposição, e expositores escondendo pilhas de 
cadeiras que são frequentemente utilizadas ali para assembléias. Acervo pessoal.

O pequeno Espaço Expositivo do 
Centro de Cultura e Eventos, e tam-
bém expositores que frequentemente
estão no hall.
Acervo pessoal.

Aqui estão os espaços de exposição
formais e reconhecidos

institucionalmente pela UFSC - 
absolutamente todos em corredores

ou locais de passagem e halls.
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Brasil

Santa Catarina

Florianópolis

a UFSC na ilha

 O campus da UFSC fica na área central da ilha de Florianópolis/SC. À esquerda, em vermelho, estão as principais 
avenidas e rodovias, indicando como ele fica no meio das conexões norte-sul e leste-oeste. Essa localização privilegiada não 
é totalmente aproveitada, pois a conformação das bordas não é clara e muitas vezes não se reconhece que se está passando 
pela universidade.
 Os bairros que rodeiam o campus possuem faixas socioeconômicas e dinâmicas diversas. No maciço do Morro da 
Cruz encontra-se uma das maiores concentrações de ocupação informal de baixa renda da cidade, que abrange a Serrinha, a 
Carvoeira e o Saco dos Limões. A Trindade é o bairro com mais vida comercial e de serviços, e o Santa Mônica e o Parque 
São Jorge são predominantemente residenciais. Há estudantes da universidade habitando todos esses bairros, em condições 
financeiras e de infraestrutura diversas.
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setorização institucional com viés público
Conjuntos de espaços mais comumente conhecidos pela comunidade e pelos estudantes no geral, ou com 
uma função ou serviço declaradamente aberto ao público.

setorização institucional com viés cultural
Espaços que possuem função cultural ou artística como principal atividade, incluindo eventos.
Interagindo sempre com uma parcela da comunidade, podendo ser visto pelo viés da extensão.
Pode ser desde o escritório do DAC até as associações dos servidores.

setorização institucional com viés disciplinar
Áreas, prédios ou conjuntos de centros de ensino com caráter limitador de disciplina, secretaria, departa-
mento, coordenação, ou até mesmo totalmente fechados ao público.
Geralmente se limitam a atender exclusivamente a comunidade acadêmica.
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escala 1:7500
público

Fonte da base do mapa: DPAE - Departamento de Projetos e de Arquitetura e Engenharia da UFSC.
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escala 1:7500
cultura institucional espaços culturais institucionais

 1 MArquE - Museu de Arqueologia e Etnologia

 2 DAC - Departamento Artístico Cultural

 Teatro da UFSC
 Igrejinha
 3 Centro de Cultura e Eventos:
 Departamento de Cultura e Eventos
 SecArte - Secretaria de Cultura e Arte

 Hall (exposições de artes visuais)

 4 Hall da Reitoria (exposições de artes visuais)

 5 Hall do NEA - Núcleo de Estudos Açorianos:

 (exposições de artes visuais)

 6 Espaço Estético - Colégio de Aplicação

 7 Centro de Convivência (fechado para reforma desde 2009):

 Galeria de Arte (fechada para reforma desde 2009)

 Coletivo Abayomi - Dança e percussão africana

 8 Espaço Cultural Gênero e Diversidades
 9 NEAMB - Núcleo de Educação Ambiental

10 Sala Verde

eventos culturais com apoio
institucional
 3 Congressos, Seminários, Simpósios, Colóquios, Fóruns, Festivais

 FAM - Florianópolis Audiovisual Mercosul (Festival de Cinema)

 Experimenta - Semana de Arte da UFSC
 Ciclo de Debates Liberdade e Expressão
 Semana da Dança 
 Formaturas
11 Projeto 12:30 (exposições musicais)

12 SEPEX - Semana de Pesquisa e Extensão

13 EFA - Encontro entre Filosofia e Arte

14 Cena Aberta (exposições teatrais)

15 Madrigal e Coral da UFSC
 Orquestra de Câmara
16 Cinema Mundo
17 Cineclube Rogério Sganzerla
 Cineclube Sessão de Arte
18 Cine Paredão
19 CineARQ 

bibliotecas
 1 BU - Biblioteca Central

 2 LDA/ARQ 

 (Laboratório de Documentação e Acervo)

 3 Colégio de Aplicação
 4 CED - Centro de Ciências da Educação

 5 Sala de Leitura José Saramago
 6 CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas

 7 CCJ - Centro de Ciências Jurídicas

 8 CCS - Centro de Ciências da Saúde

 9 Livraria Livros e Livros ($)

1
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14
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17
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19
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21
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23
24
25

Centro de Cultura e Eventos
BU - Biblioteca Universitária

Reitoria
HU - Hospital Universitário

CCS
Engenharia Elétrica
CTC - Centro Tecnológica

Engenharia de Produção
Informática
Engenharia Mecânica
Arquitetura e Urbanismo
CDS - Centro de Desportes

Mini auditório do CFH
CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas

CED
NDI - Núcleo de Desenvolvimento Infantil

EFI - Espaço Físico Integrado

CCE Bloco D + Espaço Caixa Preta

CFM - Labirinto

CCE - Centro de Comunicação e Expressão

CA - Colégio de Aplicação

CFM
Química
CCJ
CSE - Centro Socioeconômico

auditórios

Fonte da base do mapa: DPAE - Departamento de Projetos e de Arquitetura e Engenharia da UFSC.



eventos culturais informais: horas felizes e festas
 Feirinha Vegana das Quartas-feiras
 Trote Integrado do CTC
 Convivência
 Geosamba (itinerante)
 Pida - Praça Santos Dumont
 Varandão do CCE
 CABio (Espícula e Mostra de Musika)
 Pavilhinho da ARQ
 CETEC
 Gramadão do CSE

1

5

22
8
23
14
20
24

símbolos culturais do espaço
 Praça da Cidadania
 Elefante Branco (Centro de Eventos)
 Concha Acústica (demolida em 2018)
 Igrejinha e Teatro
 Laguinho
 Praça do RU
 Bosque do CFH
 Planetário
 Varandão do CCE
 Rodas de capoeira (itinerante) 
 Labirinto
 Galpão do CA
 Casinha de Artes do CA
 Quadras e Ginásios do CDS
 Horto do HU
 Pavilhinho da ARQ
 Redondo das Cênicas
 Vão do CED
 Hall do CTC
 Hall do CFH
 Hall do CSE
 CETEC (bar e centros acadêmicos do CTC)
 Praça do HU
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escala 1:7500
cultura informal

cafés, alimentação e bares
Dentro ou fora do campus, estabelecimentos desvinculados da instituição da universidade.

Fonte da base do mapa: DPAE - Departamento de Projetos e de Arquitetura e Engenharia da UFSC.
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escala 1:7500
cultura informal

CAAd - Centro Acadêmico de Administração
CALArq - Centro Acadêmico Livre de Arquivologia
CAB - Centro Acadêmico de Biblioteconomia
CACiC - Centro Acadêmico de Ciências Contábeis
CAXIF - Centro Acadêmico de Direito XI de Fevereiro
CALE - Centro Acadêmico Livre de Economia
CARI - Centro Acadêmico de Relações Internacionais
CALiSS - Centro Acadêmico Livre de Serviço Social
CALA - Centro Acadêmico Livre de Arquitetura e Urbanismo
CALiCo - Centro Acadêmico Livre de Computação
CACInf - Centro Acadêmico de Ciências da Informação
CALEC - Centro Acadêmico Livre de Engenharia Civil
CAECA - Centro Acadêmico de Engenharia de Controle e Automação
CAEE - Centro Acadêmico de Engenharia Elétrica
CAEL - Centro Acadêmico de Engenharia Eletrônica
CAMat - Centro Acadêmico de Engenharia de Materiais
CAMe - Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica
CALiPro - Centro Acadêmico Livre das Engenharias de Produção
CALEQA - Centro Acadêmico Livre de Engenharia Química e de Alimentos
CALESA - Centro Acadêmico Livre de Engenharia Sanitária e Ambiental
CAcInf - Centro Acadêmico de Informática
CASIn - Centro Acadêmico de Sistemas de Informação
CALTIC - Centro Acadêmico Livre de Tecnologias da Informação e Comunicação
CABIO - Centro Acadêmico de Ciências Biológicas
CAAni - Centro Acadêmico de Animação
CAAC - Centro Acadêmico de Artes Cênicas
CACine - Centro Acadêmico de Cinema
CADe - Centro Acadêmico de Design
CADeP - Centro Acadêmico de Design de Produto
CALJ - Centro Acadêmico Livre de Jornalismo
CALL - Centro Acadêmico Livre de Letras
CAEF - Centro Acadêmico de Educação Física
CALEnf - Centro Acadêmico Livre de Enfermagem
CAF - Centro Acadêmico de Farmácia
CALiFono - Centro Acadêmico Livre de Fonoaudiologia
CALiMed - Centro Acadêmico Livre de Medicina
CAN - Centro Acadêmico de Nutrição
CAOQA - Centro Acadêmico de Odontologia Quatro de Agosto
CALF - Centro Acadêmico Livre de Física
CALMa - Centro Acadêmico Livre de Matemática
CALMet - Centro Acadêmico Livre de Meteorologia
CAO - Centro Acadêmico de Oceanografia
CALQ - Centro Acadêmico Livre de Química 
CALCS - Centro Acadêmico Livre de Ciências Sociais
CAFil - Centro Acadêmico de Filosofia
CALiGeo - Centro Acadêmico Livre de Geografia
CAMP - Centro Acadêmico de Geologia Martelo de Prata
CALH - Centro Acadêmico Livre de História
CAMus - Centro Acadêmico de Museologia
CALPsi - Centro Acadêmico Livre de Psicologia
CALPe - Centro Acadêmico Livre de Pedagogia
GECA - Grêmio Estudantil do Colégio de Aplicação

centros acadêmicos

C
C

E
C

C
B

C
TC

C
SE

C
D

S
C

C
S

C
FM

C
FH

C
ED

C
A

nós culturais
Eventos, símbolos ou espaços institucionais já 
existentes, resultantes dos mapas anteriores.

Fonte da base do mapa: DPAE - Departamento de Projetos e de Arquitetura e Engenharia da UFSC.
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escala 1:7500
vazios

vazios residuais subutilizados
Principais espaços vazios, sem contar com os miolos entre blocos de centro. A maioria deles estão nas bor-
das, e as manchas maiores geralmente representam vegetação densa ou estacionamentos de terra. Em bran-
co estão vazios que são ocupados com praças, caminhos ou pequenos espaços de estar, porém sua dinâmica 
e principalmente o seu cuidado são questionáveis.

vazios futuros
Assim como a Concha Acústica foi demolida em 2018 e o Pavilhinho antigo da ARQ foi demolido em 
2016, esses espaços podem se tornar pavimentação vazia - cinza. Resto de algo que já foi um símbolo ou 
até mesmo um dos espaços mais vivos da universidade. Estamos falando de estruturas como o Labirinto ou 
o Galpão do Colégio de Aplicação.

Fonte da base do mapa: DPAE - Departamento de Projetos e de Arquitetura e Engenharia da UFSC.



As setas brancas representam entradas ao campus, algumas só de carros, algumas só de pedestres, e as 
principais são para ambos.
Dentro do mapa o vermelho representa espaços térreos cobertos, que podem ser vãos ou marquises de 
prédios, pontos de ônibus ou caminhos cobertos.
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escala 1:7500
bordas

bordas cegas
Grande parte das bordas cegas são resultado dos vazios residuais, a maioria das vezes vegetação densa e 
sempre cercadas por grades. Isso cria uma ausência de legibilidade do espaço perante o público.

bordas que interagem com a rua
Bordas que são as principais entradas do campus, ou que possuem prédios com fachada voltada à rua. Elas 
se limitam ao miolo em que se encontram a Beira Mar Norte, o Córrego Grande e a Trindade.

Fonte da base do mapa: DPAE - Departamento de Projetos e de Arquitetura e Engenharia da UFSC.
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futuras
demolições

futuras
obras

futuras obras
Podem haver edificações ou urban-
izações que não foram atualizadas 
no mapa base, como os rumores do 
novo prédio da Oceanografia previs-
to para ser construído onde hoje é o 
antigo CCB.

futuras demolições
O motivo de alguns prédios serem 
demolidos é bem questionável, pois 
em muitos casos não há projeto de 
novas construções em seus lugares.

Fonte: DPAE - Departamento de Projetos e de Arquitetura e Engenharia da UFSC.

Estação de Parada Central
1 travessia de pedestre elevada

1 travessia de pedestre elevada

Estação de Parada Central
2 travessias de pedestre elevadas

Viaduto
2 travessias de pedestre elevadas

obras consideradas
Propõe-se que os novos projetos não consid-
erados aqui sejam repensados. Estes casos 
são a Arquitetura e a área do Labirinto.

demolições consideradas
As demolições não consideradas aqui repre-
sentam espaços simbólicos para a cultura do 
campus, que precisam ser repensados como 
tal, e não apenas demolidos por falta de re-
curso para reforma. Boa parte deles está em 
situação estrutural crítica, porém a sede do 
Grupo dos Escoteiros, o CABio, o Pavilhin-
ho da ARQ e o Redondo das Cênicas, por ex-
emplo, não. Eles apenas gerariam uma perda 
desnecessária de articulação cultural.

duplicação da Avenida Deputado
Antônio Edu Vieira
De acordo com o projeto da duplicação, aqui 
está marcada a faixa de área que hoje é do 
campus da UFSC que será doada para a obra, 
e também novos elementos de mobilidade 
que irão modificar a dinâmica da avenida. 
Em virtude disso, a grande avenida ficará 
muito próxima dos prédios e equipamentos 
que estão nessa borda.

Fonte: "Projeto executivo do anel viário para corredor de transporte público coletivo - Trecho I - Segmento Av. Prefeito Waldemar Vieira - Rua João Pio Duarte Silva" 
elaborado pela Prosul e pela Prefeitura de Florianópolis. Disponível em: < http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/29_05_2017_15.31.46.ef524ecb8b3ef-
7143c93fd8285436c5c.pdf>
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 O campus é uma ilha dentro da própria ilha de Florianópolis, com caminhos talvez ainda mais complexos. 
E também, assim como a ilha, é muito maior do que parece - se nos permitimos percorrer o campus com curiosi-
dade, encontramos cada vez mais novos eventos e espaços ocupados culturalmente pela comunidade acadêmica. A 
exposição gera a discussão necessária, e o objetivo é fazer as pessoas refletirem e criticarem construtivamente a cena 
cultural do campus através da desconstrução dos formatos expositivos formais sob os quais ele funciona, e em parale-
lo a valorização desses símbolos culturais que estão em estado de resistência necessária. A UFSC como parque cul-
tural chama pelo público engajado que utiliza esses espaços de forma precária, embora afetiva, para discutir sobre o 
modo como se produz conhecimento, sobre como o processo de criação se dá, abrindo caminho para transformações 
radicais nos modos como se expõe e se vive cultura no campus - o público da ação direta, que não contempla de forma 
passiva seus lugares afetivos sendo derrubados, mas que cria uma reproposição crítica sobre o próprio espaço em que 
vive e aprende, desconstruindo as estruturas institucionais e disciplinares que mantêm o conhecimento estagnado.
 Os vazios ociosos são desperdícios de espaço, e no contraturno das aulas, nas férias e nos finais de semana 
se intensifica com o fato de que o campus inteiro se torna um vazio. Esse espaço público não pode depender apenas 
do ensino e das atividades curriculares para ser reconhecido e ocupado culturalmente. O que realmente une as pes-
soas sob um viés cultural é o evento, o encontro, a experiência livre e desprendida de valores formais, e isso não é 
uma imagem que o campus precisa desenvolver perante a comunidade e a cidade, mas simplesmente uma ação - a 
promoção de cultura. A maioria dos espaços expositivos da UFSC hoje estão em corredores, halls e lugares de pas-
sagem no geral, e isso é perfeitamente adequado, assim como supostamente o que um curador faz é pensar sobre 
todos os percursos possíveis que o observador pode fazer dentro da exposição formal. As pessoas passam e vêem o 
que acontece - o único problema é que esses caminhos em si não estão realmente conectados entre si, muito menos 
com o entorno do campus. Eles estão presos num miolo confuso envolto por espaços ociosos e vegetação densa que 
desempenha apenas o papel de barreira, e não da natureza que ela é. Um espaço desse tipo no meio da cidade e da 
malha urbana não pode ser tratado dessa forma, ele precisa se integrar para poder ser ocupado.
 Juntando as sobreposições de todos os nós culturais com esses vazios que precisam ser estruturados com o 
todo do parque, crio áreas que potencialmente se tornariam praças mais lineares, articuladoras do que já acontece 
tanto culturalmente quanto ao ensino em si, principalmente determinando alguns possíveis caminhos principais que 
julgo serem necessários, e faço esse contraste nos mapas também. Faço contrastes do parque cultural com o entorno 
urbano de uma forma expositiva. Os percursos e caminhos não apenas ligam um nó cultural ao outro, mas eles são 
a experiência cultural em si. Ao percorrê-los, mesmo eles ainda não existindo, é que fui criando-os e registrando-os 
através de fotografias e desenhos - o caminhar e o criar, o caminhar e o agir foram experimentalmente a minha forma 
de vê-los como parte da mesma concepção - essas derivas me trouxeram conclusões e decisões sobre esse espaço. 
Frente a esse processo e também ao processo de desconstruir a concepção formal de exposição historicamente e teori-
camente, criei meu próprio conceito de exposição especificamente na UFSC, onde também estive frente ao processo 
de toda a minha graduação, não só do TCC. As colagens expressam meus desejos e minha crítica sobre a exposição 
desse parque, ou do próprio parque que se expõe, sendo uma exposição em si.
 Mesmo que existam todos esses “caminhos pavimentados”, muitos dos percursos que são feitos diariamente 
pelo público da UFSC não existem formalmente - são de barro, quando chove é preciso desviar, e não há nada ao lon-
go deles - "percorrer" o campus não é tratado como parte da experiência acadêmica. Ressignificando as áreas verdes 
pensando que natureza é arte; arrancando as cercas e os muros que segregam; pensando que nessas praças podem ter 
grandes auditórios e salas de aula ao ar livre abertas à comunidade como observadoras e como protagonistas também 
(na última assembléia estudantil, em 14 de maio de 2019, houveram mais de 1500 estudantes presentes, e esse núme-
ro poderia ser ainda maior se o espaço não limitasse tanto o público); reativando a discussão do Plano Diretor Parti-
ci pativo da UFSC que morreu em 2012 (a UFSC não tem plano diretor, sendo inegável seu crescimento sem crítica 
e sem autocrítica); reconhecendo que o Projeto Rotas Acessíveis já está criando um grande percurso acessível no 
miolo principal do campus, e que ele poderia ser ainda maior; a ação é essa: articular os nós culturais com os espaços 
subutilizados, reestruturando os espaços culturais, amarrando essa estrutura através da prática de exposições (que 
gera crítica, conhecimento e experimento).
 A estrutura cultural da UFSC atualmente é muito dispersa, porém a solução que encontro não é criar uma 
única estrutura focal em que as atividades culturais se concentrem, mas sim criar novos espaços de identidade cultural 
espalhados pelo campus, e permitir que o percurso cultural aconteça, permitir que realmente se assista um filme por 
dia como é possível com tantos cineclubes, por exemplo. As praças agregam propósitos e desejos, dão mais fluxo 
para as manifestações culturais interagirem, e quanto mais forte for esse contexto cultural, mais ricas e realmente 
relevantes serão as criações acadêmicas. Afinal, uma Exposição Universal ou uma Avenida Paulista, por exemplo, 
tem essa escala maior e referencial dentro da cidade. O ponto é que não há como projetar o que é espontâneo, mas o 
mínimo é desconstruir as formalidades do inconsciente coletivo que impedem que essas espontaneidades aconteçam.

plano de ocupação cultural

vazios existentes
vazios futuros

vias principais e entradas
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escala 1:7500

novas praças e caminhos criados 
praças existentes e caminhos principais existentes
urbanizações já previstas pelo DPAE

praça hu-beira mar

praça ccb-ccs

praça da tecnologia

praça arq-cds

praça cds-ru
praça do bosque
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carvoeira-museu
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aplicação-moradia

praça
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praça cfm-cse

praça-labirinto
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nós culturais
praças 

labirinto
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Essa colagem com fotos antigas, dos anos 70, 80 e 90 foi feita a partir do acervo da Agecom - Agência de Comunicação da UFSC.Essa colagem foi feita principalmente a partir de meu acervo pessoal, mas também de fotos encontradas na internet.
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Essa colagem foi feita com enquadramentos e detalhes, principalmente do meu acervo pessoal, mas também de fotos encontradas no Facebook e no Instagram.

escala 1:7500

caminhos criados
caminhos criados para o labirinto

caminhos pavimentados existentes 
Fonte dos caminhos existentes: DPAE - Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia da UFSC.



________________________ 
133   TSCHUMI, Bernard. The Architectural Paradox, 1975. In: HAYS, K. Michael (Org.). Architectural Theory since 1968. Cambridge, MIT Press, 1998.
134   Participei de uma das reuniões sobre o espaço físico do Labirinto, com representantes de todos os CA's e também da pós-graduação em Educação que 
também compartilha do espaço, em 16 de abril de 2019.
135   Participei de uma reunião geral do CABIO dia 25 de abril de 2019, colocando a atuação cultural do CABIO na UFSC como pauta.
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Essa colagem foi feita exclusivamente com fotos tiradas dentro da UFSC, de alunos da UFSC durante eventos e principalmente semanas acadêmicas. A maior parte
vem de meu acervo pessoal, mas também do acervo do CALA ou de outros centros acadêmicos como o CABIO.

labirinto

 Todos os caminhos levam ao labirinto. Se a arquitetura é paradoxalmente pirâmide ou labirinto, ideologia 
ou experiência, pensamento ou prazer, o labirinto é o auge do que desejo com o percurso, o demorar-se, o caminhar 
e criar, o criar e o expor simultâneos, o espaço eventual, o evento espontâneo.¹³³ No centro do campus, além da 
Praça da Cidadania, que é essa centralidade seca, estão os blocos modulados do CFM - Centro de Ciências Físicas 
e Matemáticas, que são apelidados de Labirinto. Apesar de não ser efetivamente um labirinto, junto com os blocos 
do CCB - Centro de Ciências Biológicas, a sensação que se têm é realmente de confusão e desorientação: todos os 
corredores são iguais, e os seus inúmeros cruzamentos ortogonais criam pontos onde é muito difícil decidir por onde 
seguir. A cada modulação existe algum jardim interno, que faz com que a área no geral seja bastante verde, e percor-
rendo-o de ponta a ponta encontramos as saídas que encontram com os prédios mais altos do campus: a impressão é 
de que o Labirinto está enterrado entre o EFI - Espaço Físico Integrado e os blocos D e B do CCE - Centro de Comu-
nicação e Expressão.
 Hoje os centros acadêmicos que se encontram no Labirinto (dos cursos de Matemática, Física, Química, 
Oceanografia e Biologia), lutam para conseguir laudo de bombeiros e engenheiros para saber se é seguro continu-
arem ocupando a estrutura, que está muito precária e a prefeitura universitária e o departamento de projetos não se 
manifestam. A condição é tão ruim que os relatos de pedaços de reboco do teto caindo em cima das pessoas é quase 
diário, as armaduras dos pilares estão à vista e os próprios funcionários que cuidam da limpeza do espaço relatam 
estarem ficando doentes mentalmente por causa dele. A direção de centro do CFM não permite qualquer intervenção 
dos estudantes nesse espaço, nem ao menos colarem cartazes nas paredes - se colados são retirados em questão de 
minutos. Por esses e outros motivos a real situação do Labirinto fica escondida e não se torna uma discussão pública, 
quase ninguém sabe que quando ele for demolido os cursos que o ocupam não têm para onde migrar. O CFM deveria 
ocupar o prédio do EFI, mas ele já foi ocupado por vários outros cursos de vários centros, e os prédios do CFM do 
outro lado da rua não possuem salas de aula, apenas laboratórios. Existe a previsão de um novo bloco ser construído 
onde é hoje o Bloco da Colina, mas não é confirmada a informação de ele ser destinado a aulas da graduação. O boato 
de um novo prédio para o curso de Oceanografia no local onde é hoje o CCB gera uma confusão pois seu processo 
projetual não pode iniciar devido a um laboratório de biologia que não pode ser demolido enquanto seu novo espaço 
físico ficar pronto (no novo CCB na área do campus no Córrego Grande), o que não acontece também por falta de 
verba. Existe falta de verba inclusive para demolir essas edificações.¹³⁴
 O CABIO - Centro Acadêmico de Biologia, que fica escondido entre os corredores do CCB e o estacio-
na mento do EFI, é o primeiro e quase único CA autogestionado da UFSC (o segundo é do curso de Educação no 
Campo), há aproximadamente 12 anos, o que significa que ele não tem processo de eleição de chapa. É mais do que 
“livre”, como vários CA’s são - ele tem uma gestão espontânea. Isso é muito eficiente na maior parte do tempo, e essa 
característica se mostra nas ações e eventos que ele promove e também no próprio espaço, que é quase um organis-
mo vivo, ao lado de bananeiras e de um córrego. É um dos CA’s mais ativos culturalmente da UFSC, tendo diversos 
eventos acontecendo religiosamente a cada semestre. Além da semana acadêmica que envolve a comunidade e asso-
ciações comunitárias da cidade, eles recentemente registraram um evento antigo que chama "Espícula" como ativi-
dade de extensão, fazem a "Mostra de Musika" que integra os professores, e o "Café de Quinta" que a cada semana 
possui um tema de conversa diferente que envolve desde política a corantes fúngicos, e integra estudantes de outros 
cursos. Atualmente ele possui um segundo espaço físico no CCB novo, uma sala pequena que divide corredor com 
diversos laboratórios, num prédio cujo projeto é de mais de 10 anos atrás e só foi construído recentemente, fazendo 
com que os estudantes se identifiquem muito mais com o espaço físico antigo, que é integrado com a mata ao redor 
e isolado das áreas de sala de aula e laboratórios.¹³⁵
 Por mais que a demolição do Labirinto seja necessária ela precisa ser pensada de forma coletiva, pois o 
Labirinto é um grande símbolo cultural e referência espacial do campus, sendo provavelmente o maior nó cultural, 
com cineclubes, auditórios, eventos, o gramadão que é um ponto de encontro, e os centros acadêmicos que também 
se somam aos centros acadêmicos do CCE, que se voltam ao labirinto. Inclusive, o CCE possui uma parte dele, que é 
o “Redondo” do curso de Artes Cênicas. Faz parte da mesma modulação estrutural antiga mas é apropriado de forma 
totalmente diferente, com as paredes todas desenhadas e coloridas, com salas de apresentação de teatro. Esse ano 
está sendo desenvolvido um projeto de uma praça para o curso de Artes Cênicas entre o gramadão e o Labirinto pelo 
LabProj - Laboratório de Projeto do curso de Arquitetura e Urbanismo. A praça deve ser construída com mão de obra 
e financiamento dos próprios estudantes e do centro acadêmico de Artes Cênicas, criando uma integração mui to in-
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te   res sante numa ação completamente interdisciplinar e expositiva. Esse é o tipo de coisa que precisa acontecer mais 
- os estudantes unidos ocupando o campus todo, e não isolados em seus prédios apenas, realizando eventos restritos 
aos colegas de curso apenas. Explorar e experimentar essas formas políticas de se apropriar da universidade é a ma-
neira como podemos fazê-la se desenvolver como instituição cultural.
 O Labirinto é o primeiro espaço que precisa ser exposto nesse processo de desconstrução formal e construção 
cultural da UFSC. Um vazio gigante que surgirá no coração do campus, que pode inclusive ser desmatado durante a 
demolição, tornando a situação pior ainda, fazendo com que os 3 prédios mais altos do campus se destaquem ainda 
mais, tomando um lugar ainda maior na imagem cultural que o campus passa publicamente, de um espaço que trata 
o antigo como obsoleto, que apaga o processo de sua própria história. A UFSC é um labirinto: nas colinas do CFM, 
nos corredores do Colégio de Aplicação, nos corredores do HU, nos corredores do CFH… A experiência de campus 
universitário da UFSC é essa, e ela está presente no cotidiano de qualquer estudante, professor, servidor ou técnico. 
O processo de demolição e o novo projeto do Labirinto precisa considerar esse espaço como patrimônio cultural. 
Por isso, num mapa de diretrizes gerais, mantenho os seus eixos principais, o Redondo, o CABIO, a área de horta 
e estufa da Biologia, a Praça das Cênicas, e realoco os centros acadêmicos a continuarem nessa quadra, integrados 
com caminhos que podem fazer parte de um grande jardim-labirinto, exposição-labirinto, criado, experimentado e 
construído pelos próprios atores da universidade durante seus momentos de aprendizado.

Interior do Labirinto. Acervo pessoal.

Interior do Labirinto. Acervo pessoal.

Parte externa do Labirinto, com o CED do outro lado da rua. Acervo pessoal.

Parte externa do Labirinto que se encontra com a entrada dos fundos do bloco D do CCE. Parte com relevo mais acentuado, onde existe uma visão para os 
outros dois prédios altos que rodeiam o espaço: o bloco B do CCE e o EFI. Acervo pessoal.

Fundos do CABIO. Do outro lado do córrego e da rua, está o Colégio de Aplicação, muito presente sonoramente. Acervo pessoal.

Fundos do EFI e do CCB. Passagens que não possuem caminho de pedestre, apenas de automóveis. Acervo pessoal.

Borda e entrada do Labirinto nos fundos dos blocos do CCE. Acervo pessoal.
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O Labirinto hoje.

caminhos existentes
sugestão de caminhos e espaços
sugestão para os centros acadêmicos
áreas de praças que já existem precariamente
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11. Mapa expositivo: a UFSC como parque cultural

 Ao longo de minhas derivas, participações em eventos e experiências pelo campus, em que fui criando con-
ceitualmente o projeto de campus que fazia sentido pra mim, com esse tom de transição eterna, cons tante movimento 
de mudança, que marca o real potencial criador e gerador de conhecimento, fui também de forma experimental 
encontrando ferramentas para expor como eu vejo a UFSC como parque cultural. Principalmente nas praças que de-
senhei, senti a necessidade de registrar o espaço com o máximo de sentidos possível, e então me vi com um acervo de 
fotos panorâmicas que situam os nós culturais e mostram suas conexões espaciais com o seu entorno, como se fosse 
um jogo 3D em que não existe ponto inicial e ponto final dessas imagens. Na verdade, a materialização delas é uma 
imagem, mesmo após o meu processo de criação estar sobreposto nelas, mas elas não são só imagens: são desejos e 
sentimentos meus e de outras pessoas que compartilharam comigo.
 O espaço público da universidade não faz sentido se não nos colocamos como atores dentro dele, e por isso 
a linguagem mais cotidiana que encontrei para expô-lo como conhecimento que adquiri foi a colagem. Resolvi esses 
vários quebra-cabeças extremamente complexos que foi encaixar imagens de revistas e imagens culturais do que é a 
arte e o espaço de arte com o risco do que a UFSC é e do que ela pode se tornar. O que tentei foi justapor o fato de que 
tempo é arte, com o próprio tempo que passei experimentando esses materiais. Esse trabalho tem a razão primordial 
de me provar enquanto arquiteta e urbanista, e o fiz através dessa exposição que compartilho aqui: criando, experi-
mentando e observando a cultura do campus e dos espaços de arte, provando que a arquitetura em si é esse processo 
de exposição de maneira extremamente política.
 Nessas colagens indico que os desenhos em papel sulfite e nanquim são minha representação de forma con-
textual da localização da colagem mesclada a suas possíveis mudanças, e estabeleço a comunicação entre o parque 
cultural que a UFSC é sugestivamente, com o público, através do espaço colorido com tinta em que intervenho com 
colagem. Utilizei muitas revistas “Projeto” antigas que encontrei na ARQ; algumas revistas “Veja” e várias “Super-
interessante”; várias revistas de inúmeros nomes e editoras inclusive de outros países; muitos folders e catálogos de 
exposição de espaços culturais e museus principalmente de São Paulo; materiais gráficos e jornais do movimento 
estudantil da UFSC do último ano, e etc, podendo até mencionar um livro de anatomia e um catálogo de espécies de 
borboletas do Chile. É um acervo bastante aleatório, mas são todos parte de um inconsciente que nos veicula uma 
expectativa de experiência cultural.
 Vi na colagem uma forma de subverter e transgredir a maneira como essas imagens são utilizadas, colocando 
imagens de espaços formais totalmente dessacralizadas e profanizadas quando encaixadas com uma imagem de uma 
pessoa desenhando, por exemplo. E principalmente: tudo isso dentro do campus da UFSC, em alguns dos espaços 
que julgo serem pautas necessárias para o que está em jogo no projeto desse parque cultural. Eu mesma senti uma 
perplexidade em muitos momentos, que me tentava a desistir de colar alguns elementos que estão contra o que é 
aceito formalmente. São essas ações sutis de expor o que realmente acontece e o que realmente se está sentindo que 
realmente mudam o mundo. Não adianta reproduzir ingenuamente o papel de um curador ou de um crivo que filtra 
a cultura perante o público, que filtra o que o público deve apreciar e desejar. É o público que molda a experiência 
que ele pode ter: todos somos a instituição, todos fazemos arte e todos criamos espaços. Do contrário, haveria uma 
dissonância ruidosa entre o que defendo e o que metaforizo através desse projeto. É uma metáfora por que não e xis-
te como captar a cultura no ato - existe apenas como experienciá-la e tratá-la com a consciência de que talvez seja 
necessário fazer arquitetura de guerrilha, e talvez seja necessário fazer balbúrdia.

Colagem do grupo Archigram, de 1970. Se lê: "Room of 1000 delights. Follow a dream. Until you make it happen. The power of the mind has always ranged 
further than the limits of environment. The 'container' was a central defining device in the game of architecture. What can it do for you? It can act as host 
to the emblems and devices that realise some of your dreams. Now our dreams happen through wires and waves and pictures and stimulant. The interface is 
between the unlike and the unknown, the real and the unreal." Fonte: www.archigram.net
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entrada do bairro Carvoeira
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12. Inconclusões: a exposição 
é um evento e o evento é uma 
história

CADe - Centro Acadêmico de Design da UFSC. Acervo Pessoal.

 Volto ao ponto inicial. A exposição como processo. Ao 
longo do processo que criei para afirmar a exposição como pro-
cesso, criei uma exposição. A dificuldade disso esteve no fato de 
que o processo não possui uma forma definida, e isso traz a sen-
sação de nunca saber o que se está fazendo exatamente. O projeto 
é um processo em si, e por isso é tão significativo com o que 
almejava desconstruir: a concepção da exposição estritamente 
como obra de arte inerte, já que a cultura na UFSC pode ser des-
crita por inúmeros adjetivos, menos inerte. Quer se tenha apoio 
institucional ou não. Um dia me questionaram, já que esse é um 
trabalho de arquitetura, se eu estava trabalhando com o espaço da 
exposição ou com o que está exposto. Os dois são indissociáveis. 
Nunca vamos parar de nos ver na posição de justificar a arte, de 
ter de procurar legitimações para ela e também de marginalizar 
artistas, se continuarmos a separar a obra de arte do indivíduo 
que a experiencia. Ou se continuarmos a também separar o es-
paço de exposição de qualquer outro espaço, por que isso sempre 
gera algum tipo de segregação: de função, de público ou de co-
nhe cimento.
 A crítica institucional é muito pela razão de que ela cria 
o paradoxo do evento e da eventualidade, ou do acontecimen-
to, que se ilustra na dicotomia entre o espaço de eventos (que 
não são programados) e o espaço para eventos (que é construído 
especialmente para encontros específicos com hora marcada). A 
exposição como evento cultural quer dizer que os espaços estão 
em constante transformação, e a dicotomia entre forma e função 
na arquitetura poderia ser atualizada para a dicotomia entre es-
paço e evento, que já surgiu na pós-modernidade. Esse espaço 
eventual, ou arquitetura de performance, precisa existir por causa 
da relação direta entre estética e política, sendo a arquitetura a 
ponte entre a política e os espaços públicos, que criam conhe-
cimento em eventos. É muito mais fácil refletir e discutir sobre 
artes plásticas do que sobre outros tipos de arte como o teatro, a 
dança ou a música, que são acontecimentos.¹³⁶
 A arte é uma suspensão do tempo. É a simultaneidade 
entre o passado e o futuro - não é uma ansiedade e não é uma 
depressão. Não é se apoiar numa história que acabou mas sim-
plesmente vivê-la: a história acontece agora, e somos nós que 
fazemos história.¹³⁷ A arte tem seu próprio tempo. Não se pre-
ocupar com o tempo é pré-requisito para se relacionar com ela, 
é permitir que se demore. Medir o tempo faz a obra morrer ao 
ser reproduzida de maneira mecânica, o que não é um processo 
criativo pois inibe o que pode ser novo. O anseio por preencher 
o tempo, que se fragiliza com a experiência artística, vale tanto 
quanto a ideia da instituição ser uma estratégia oca de cultura: 

ela tem que se preencher de pessoas para fazer sentido. Devemos 
construir nossa criatividade coletiva, e o que nos une é essen-
cialmente o celebrar e o festar em nosso próprio tempo, não no 
tempo criado por formalidades dominantes.¹³⁸ Quando estamos 
todos juntos, experimentando nossa cultura, nosso tempo está tão 
preenchido que nem nos damos conta de que ele existe: estamos 
em festa.¹³⁹
 Estarmos juntos em festa significa que estamos criando 
nossa própria linguagem. O que reconhecemos na exposição, que 
nos toca, é a linguagem da obra de arte, que é única em si, cata-
lisando uma nova linguagem em nós. O que reconhecemos é o 
que ela passa a significar e representar quando assumimos nosso 
trabalho individual de construção perante o jogo coletivo com a 
obra de arte, como comunicação entre linguagens que se hibri-
dizam. Esse contexto super rico faz com que seja praticamente 
impossível se isolar em experiências individuais durante a festa. 
A festa não pode ser determinada dentro da ordem do tempo por 
que a ordem do tempo acontece a partir da festa. A produção 
em massa realmente é doentia, pois sem essa experiência de um 
tempo fora do tempo, eventualmente, nossos símbolos coletivos 
se tornam obsoletos.¹⁴⁰ A arte moderna e abstrata parece vazia 
por que não possui símbolos, e isso se confunde à relevância de 
movimentos artísticos de acordo com nossa identificação pessoal 
a eles. Só que o símbolo, que refere a um significado que se tem 
que conhecer previamente, é uma construção coletiva.¹⁴¹ Esse 
vazio simbólico também faz parte de um processo de construção 
de conhecimento. Afinal de contas, por algum motivo existe al-
guém criando essa arte que parece não ser simbólica, existem 
pessoas tentando encontrar esses novos símbolos, e isso obvia-
mente não é instantâneo como um miojo: me reconhecer signifi-
ca demorar-me perante meu próprio tempo.
 Arte antes era “belas artes” por que qualquer outro fazer 
humano também era arte. O belo é o que nos atrai como verdade, 
como ideal - compreender é tomar algo como verdadeiro, e uma 
produção qualquer é sempre verdadeira por que é inerte: não se 
precisa justificar por que é útil. É muito difícil de entender por 
que a profanação e a destruição da aura da obra de arte ainda pre-
cisa acontecer, pois esse sacrilégio ainda é um sacrilégio, mesmo 
que já tenha sido transgredido: continuamos chamando obras de 
arte de arte e não chamando garfos de arte, mesmo ambos sendo 
igualmente submetidos a uma reprodutibilidade. A separação da 
obra em relação ao fazer da obra gera uma mera imagem para 
consumo.¹⁴² O cúmulo do sagrado é o espetáculo. Então a beleza 
hoje tem de residir em algum lugar entre obra e observador, que 
é o espaço formado pelo movimento de vai e vem entre esses 
pontos, em que nenhum deles é a meta: esse é o espaço de jogo. 
A transgressão atual está além da parte de fora da moldura ou 
fora da sala de aula. Consideramos arte algo que é criado sob 
a su pe ra ção de alguma regra, que transcende algo pré-estabele-
cido. Esse jogo implica uma copresença entre o gênio criador e 
a co-genialidade do receptor, pois somos todos co-jogadores e 

136   SPERLING, David Moreno. Espaço e evento: considerações críti-
cas sobre a arquitetura contemporânea. 2008. Dissertação (Doutorado 

em Projeto, Espaço e Cultura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

140  “Una de las grandes falsificaciones cometidas por la técnica re-
productiva de  nuestra época es que, a menudo, cuando vemos por pri-
mera vez en el original las  grandes construcciones arquitectónicas de 
la cultura humana, las contemplamos con  cierta decepción. No son, ni 
mucho menos, tan pintorescas como las conocíamos por las  reproduc-
ciones fotográficas. En realidad, esta decepción quiere decir que aún 
no se ha  trascendido  en  absoluto  la  mera  calidad  pintoresca  de  la  
foto  del  edificio  hasta  considerarlo  arte,  arquitectura.  Hay  que  ir  
allí,  entrar  y  dar  vueltas,  recorrerlo  progresivamente y adquirir lo 
que la conformación le promete a uno para su propio  sentimiento vital 
y su elevación. Quisiera que resumir las consecuencias afectivas de  
esta breve reflexión: en la experiencia del arte, se trata de que aprenda-
mos a demorarnos  de un modo específico en la obra de arte.”
GADAMER, Hans-George. La actualidad de lo bello. Barcelona: 
Paidós Ibérica, 1977. p. 51.

137  “Por  supuesto,  tradición  no  quiere  decir  mera  conservación,  
sino  transmisión.  Pero  la  transmisión no implica dejar lo antiguo 

intacto, limitándose a conservarlo, sino aprender  a concebirlo y decirlo 
de nuevo. De ahí que utilicemos también la palabra «transmisión» 

como traducción.”
GADAMER, Hans-George. La actualidad de lo bello. Barcelona: 

Paidós Ibérica, 1977. p. 54.

138  “O tempo irreversível é o tempo daquele que reina; e as dinastias 
são a sua primeira medida. A escrita é a sua arma. Na escrita, a lin-
guagem atinge a sua plena realidade, independente da mediação entre 
consciências. Mas esta independência é idêntica à independência geral 
do poder separado, como mediação que constitui a sociedade. Com a 
escrita aparece uma consciência que já não é trazida e transmitida na 
relação imediata dos viventes: uma memória impessoal, que é a da ad-
ministração da sociedade. 'Os escritos são os pensamentos do Estado; 
os arquivos a sua memória' (Novalis).”
DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Projeto Periferia, 2003. 
Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/debord/1967/11/
sociedade.pdf> p. 106.

139  “¿Tiene «celebrar» tan sólo un significado negativo, «no  traba-
jar»? Y, si es así, ¿por qué? La respuesta habrá de ser: porque eviden-
temente, el  trabajo nos separa y divide. Con toda la cooperación que 
siempre han exigido la caza colectiva y la división social del trabajo, 
nos aislamos cuando nos orientamos a los fines de nuestra actividad. 
Por el contrario, la fiesta y la celebración se definen claramente porque, 
en ellas, no sólo no hay aislamiento, sino que todo está congregado. (...) 
Saber celebrar es un arte.”
GADAMER, Hans-George. La actualidad de lo bello. Barcelona: 
Paidós Ibérica, 1977. p. 46.

141  “Esta época, que se mostra a si própria o seu tempo como sendo 
essencialmente um regresso precipitado de múltiplas festividades, 
é realmente uma época sem festa. O que era, no tempo cíclico, o 
momento da participação de uma comunidade no dispêndio luxuoso da 
vida, é impossível para a sociedade sem comunidade e sem luxo. Suas 
pseudofestas vulgarizadas, paródias do diálogo e do dom, movimentan-
do um excedente de dispêndio econômico, não trazem outra coisa senão 
a decepção sempre compensada pela promessa de uma nova decepção. 
O tempo da sobrevivência moderna, no espetáculo, gaba-se tanto mais 
alto quanto mais o seu valor de uso se reduz. A realidade do tempo foi 
substituída pela publicidade do tempo.”
DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Projeto Periferia, 2003. 
Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/debord/1967/11/
sociedade.pdf> p. 125.

142  “O tempo da produção, o tempo-mercadoria, é uma acumulação 
infinita de espaços equivalentes. (...) É nesta dominação social do 
tempo-mercadoria que 'o tempo é tudo, o homem não é nada: é quando 
muito a carcaça do tempo' (Miséria da Filosofia). É o tempo desval-
orizado, (...) do não desenvolvimento humano, (...) como um tempo 
pseudocíclico.”
DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Projeto Periferia, 2003. 
Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/debord/1967/11/
sociedade.pdf> p. 121.
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então só existe experiência artística se realizamos um trabalho 
próprio. Não separar o disfrutar e o participar como ações da 
arte do passado ou da arte contemporânea é o que permite que 
a própria legitimação da obra e o indivíduo que a experimenta 
sejam a mesma coisa. Estar exposto publicamente faz parte do 
que é belo. O material, o abstrato e o relacional são parte de uma 
mesma história, que foi, está sendo, e sempre será.¹⁴³
 Boas histórias são registradas e contadas através de 
exposições. A exposição cultural é a formação crítica que bus-
camos dentro da universidade. A arte parece ter entrado numa era 
“pós-histórica” por que é muito difícil documentar a arte contem-
porânea. Existem infinitas coisas acontecendo, então talvez seja 
mais possível se debruçar sobre os espaços que estão sendo palco 
para exposições públicas, que não são museus nem galerias: são 
o que elas têm em comum com os espaços de aprendizagem. Se 
o aprendizado não se torna experiência, ou se ele não se dá sendo 
uma experiência, ele não é um aprendizado. Se não é relevante 
para ser compartilhado, não é conhecimento. A exigência de um 
tempo livre para que isso aconteça está diretamente ligada ao 
trabalho livre. A cultura como esfera do conhecimento presa ao 
trabalho e à produção humana sob regras temporais e espaciais 
sempre acaba estabelecendo privilégios, e acaba não sendo mais 
cultura. O mar que colocamos entre o popular e o erudito, que 
ao se encontrarem se tornam cultura coletivamente, faz a cultura 
morrer.
 O labirinto na UFSC simboliza a construção de um es-
paço para experiência de uma forma forçada, e a necessidade de 
ele se tornar um simples espaço disponível para que seja cons-
truído durante as nossas festas.¹⁴⁴ Se o organismo da arquitetura 
é bem estimulado através de relações sociais, sendo elas prota-
gonistas tanto do espaço construído quanto da produção cultural, 
eventos e encontros de pessoas numa larga escala são chave para 
uma "educação urbana". Uma experiência comum conta história 
ao contrário. História que vai automaticamente ser reciclada por 
quem experienciou e ser interpretada por quem não ficou saben-
do a tempo de experienciar. História ocupa espaço.
 A exposição é uma sobreposição infinita de criações, ex-
perimentos e observações, até que chega no ponto de ser univer-
sal: espaços livres de troca, espaços que são processos em si.¹⁴⁵ 
O processo sugere o evento por que não pode ser previsto. O 
evento sugere uma história, por que se o processo foi relevante 
e gerou conhecimento, ele precisa ser passado para frente. Esse 
trabalho é inconsequente por que foi sem querer, querendo - eu 
não pude medir as consequências, mas sei que nós somos a me-
dida de todas as coisas. Apenas apreciamos a natureza e a nos-
sa própria natureza por que somos guiados pela ação de nossa 
arte. Que gera uma reação: aprendemos através da história, assim 
como esse trabalho, que eu inconcluo dessa forma por que ele 
não acabou. Eu só tive que parar.

Centro Acadêmico Livre de Arquitetura da UFSC. Acervo Pessoal.

144  “By changing the prevalent attitudes toward space and its subject, 
the dream of the step beyond the paradox can even provide the condi-
tions for renewed social attitudes. Just as eroticism is the pleasure of 

excess rather than the excess of pleasure, so the solution of the paradox 
is the imaginary blending of the architecture rule and the experience of 

pleasure.”
TSCHUMI, Bernard. The Architectural Paradox, 1975. In: HAYS, K. 
Michael (Org.). Architectural Theory since 1968. Cambridge, MIT 

Press, 1998. p. 227.

143  “(...) un cuadro se «lee», igual que se  lee un texto escrito (...) Se  
trata  de  construirlo  como  cuadro,  leyéndolo,  digamos,  palabra  por  
palabra, hasta que al final de esa construcción forzosa todo converja en 

la imagen del  cuadro (...)”
GADAMER, Hans-George. La actualidad de lo bello. Barcelona: 

Paidós Ibérica, 1977. p. 35.

145  “Fisicamente habitamos um espaço, mas sentimentalmente somos 
habitados por uma memória.”

José Saramago



102 103

13. Lista de referências

AGAMBEN, Giorgio. Profanações. Rio de Janeiro: Boitempo Editorial, 2007.

AMARAL, Aracy A.. Textos do Trópico de Capricórnio: Artigos e ensaios (1980-2005) - Vol. 1: Modernismo, arte moder-
na e o compromisso com o lugar. São Paulo: Editora 34, 2006. p. 315.

ARANTES, Pedro Fiori. Arquitetura Nova. Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões. São 
Paulo: Editora 34, 2002.

BARDI, Lina Bo - Explicações sobre o Museu de Arte de São Paulo no jornal “O Estado de São Paulo”, 5/abr/1970 - Arquivo 
Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi.

BARTHES, Roland. The Eiffel Tower, and other mythologies. New York: Hill and Wang, 1979.

BERGDOLL, Barry. "At Home in The Museum?" Log, no. 15 (2009): 35-48. <http://www.jstor.org/stable/41765258>

BERGDOLL, Barry. Curating History. Journal Of The Society Of Architectural Historians, [s.l.], v. 57, n. 3, p.257-366, set. 
1998. University of California Press. http://dx.doi.org/10.2307/991345.

BEY, Hakim. T.A.Z.: Temporary Autonomous Zone. New York: Autonomedia, 1991.

BLAU, Eve. Exhibiting Ideas. Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 57. No. 3, Sep., 1998.

BUTI, Marco. A Arte na Universidade, A Universidade na Arte. ARS (São Paulo), São Paulo, v. 7, n. 14, p. 112-129, 2009.

CARERI, Francesco. Walkscapes: O Caminhar como prática estética. São Paulo, Editora G. Gili, 2013.

CESAR JUNIOR, Vitor. Artista é público. 2009. Dissertação (Mestrado em Poéticas Visuais) - Escola de Comunicações e 
Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

COSTA, Fabíola Cirimbelli Búrigo. O olho que se faz olhar: Espaço estético no contexto escolar. Florianópolis: IU - Im-
prensa Universitária da UFSC, 2013.

DANTO, Arthur C.. Após o Fim da Arte: A Arte Contemporânea e os Limites da História. São Paulo: Odysseus Editora, 
2006.

DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Projeto Periferia, 2003. Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/
debord/1967/11/sociedade.pdf>

DEBORD, Guy; FILLON, Jacques. Résumé. Potlatch #14, 1954. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/03.035/696>

FARIAS, Agnaldo. Exposições de Arquitetura no Brasil, um breve balanço. Arq.urb: revista eletrônica de arquitetura e urbanis-
mo da USJT, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 22-26, dez. 2017.

FORPROEX. Política nacional de extensão universitária. Manaus, 2012. Disponível em: <http://www.renex.org.br/documen-
tos/2012-07-13-Politica-Nacional-de-Extensao.pdf>

FRASER, Andrea. Da crítica às instituições a uma institucionalização da crítica. Concinnitas, Rio de Janeiro, v. 2, n. 9, p.178-
187, 13 dez. 2008.

FUÃO, Fernando Freitas. Sevilha e a Expo 92: duas realidades contrapostas. Projeto, São Paulo, n. 138, pág. 20-21, 1992.

GADAMER, Hans-George. La actualidad de lo bello. Barcelona: Paidós Ibérica, 1977.

GOLDMAN, Flavio. Exposições Universais e Diplomacia Pública. Brasília: Funag, 2016.

referências bibliográficas em ordem alfabética

GRUPO Ruptura. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível 
em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo538325/grupo-ruptura>. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7.

JULIÃO, Letícia. Apontamentos sobre a história do museu. In: Caderno de Diretrizes Museológicas. Brasília: MinC/Iphan/
Departamento de Museus e Centros Culturais; Belo Horizonte: Secretaria de Estado da Cultura/Superintendência de Museus, 
2006, p. 19-31.

KOOLHAAS, Rem. The Generic City. In: MAU, Bruce; KOOLHAAS, Rem; SIGLER, Jennifer. Small, Medium, Large, 
Extra-large: Office for Metropolitan Architecture. New York, Monacelli Press,
1995.

KRAUSS, Rosalind. Sculpture in the Expanded Field. JSTOR #8. Cambridge, The MIT Press, 1979.

KRISTEVA, Julia. Institutional interdisciplinarity in theory and practice: an interview. In: COLES, Alex; DEFERT, Alexia. 
The Anxiety of Interdisciplinarity. London: Blackdog Press, 1997. p. 5-6.

LIPPARD, Lucy. In: MELIN, Regina. Hay en portugués. I love Lucy: Curadoria por números. Editora Parentesis, 2014. Dis-
ponível em: <http://www.plataformaparentesis.com/site/hay_en_portugues/files/hay_hum_online.pdf>

LOTUFO, Tomaz Amaral. Um novo ensino para outra prática, Rural Studio e Canteiro Experimental: contribuições para o 
ensino de arquitetura no Brasil. 2014. 158 p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2014.

MASSCHELEIN, Jan; SIMONS, Maarten. Escola como arquitetura para recém-chegados e para estranhos: a escola perfeita 
como escola pública?. Teachers College Record. Nova Iorque, p. 535-555. jan. 2010.

MOTTA, Marly Silva da. "Ante-sala do paraíso", "vale de luzes", "bazar de maravilhas" - a Exposição Internacional do Cen-
tenário da Independência (Rio de Janeiro - 1922). Rio de Janeiro: CPDOC, 1992. 22f. 

O´DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco: a ideologia do Espaço da Arte. São Paulo, Martins Fontes, 2002. 

OITICICA, Hélio. In: FIGUEIREDO, Luciano; PAPE, Lygia; SALOMÃO, Waly (orgs.). Hélio Oiticica: Aspiro ao Grande 
Labirinto. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.

PAYNE, Aline A. Architectural History and the History of Art: A Suspended Dialogue. The Journal of the Society of Architec-
tural Historians, Vol. 58, No. 3 (Sep., 1999).

RAMOS, Fernando Guillermo Vázquez. Exposições de arquitetura: cronologia de um fenômeno cultural moderno e algumas 
inquietações. Arq.urb: revista eletrônica de arquitetura e urbanismo da USJT, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 8-21, dez. 2017. 

RENDELL, Jane. A Place Between, Art, Architecture and Critical Theory. Special issue of The Public Art Journal, 1999.

RIBEIRO, Emanuela Sousa. Museus em Universidade Públicas: Entre o Campo Científico, o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. 
Museologia & Interdisciplinaridade. Brasília, p. 88-102. maio 2013.

SCHERER, Fabiano de Vargas. Expondo os planos: As exposições universais do séc XX e seus planos urbanísticos. 2012. 281 
f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

SMITHSON, Robert. A Provisional Theory of Non-sites. In: FLAM, Jack (Org.). Robert Smithson: The Collected Writings. 
Berkeley: University of California Press, 1996. Disponível em: <https://www.robertsmithson.com/essays/provisional.htm>

SMITHSON, Robert. Cultural Confinement. In: HOLT, Nancy (Org.). The Writings of Robert Smithson. New York: New 
York University Press, 1979. Disponível em: <https://www.robertsmithson.com/essays/cultural.htm>.

SPERLING, David Moreno. Espaço e evento: considerações críticas sobre a arquitetura contemporânea. 2008. Dissertação 
(Doutorado em Projeto, Espaço e Cultura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2008.

STEIERHOFFER, Ezster. The Exhibitionary Complex of Architecture. OASE Journal #88: Exhibitions. Showing and Produc-
ing Architecture, 2012. 5–11.

TROPICÁLIA . In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. Disponí-
vel em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra66391/tropicalia>. Acesso em: 08 de Abr. 2019. Verbete da Enciclopédia. 



104 105

ISBN: 978-85-7979-060-7

TSCHUMI, Bernard. The Architectural Paradox, 1975. In: HAYS, K. Michael (Org.). Architectural Theory since 1968. Cam-
bridge, MIT Press, 1998.

SeRES - Seminário Regional de Ensino Superior foi realizado pelos discentes do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, 
com apoio da FENEA - Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, e teve o tema: “Um curso e suas 
dimensões: como sensibilizar as escalas de ensino?”, em 25/08/2018.

“Ensinar e aprender Arquitetura e Urbanismo no Brasil de hoje: Qual é o papel do arquiteto na sociedade brasileira?” do 
arquiteto, professor e doutor Pedro Fiori Arantes, foi uma Aula Magna do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, em 
30/08/2018.

“Plano de Cultura nas Instituições de Ensino Superior" foi uma palestra do Prof. Dr. Antônio Albino Canelas Rubim, da CULT/
UFBA, realizada em 31/10/2018 pela SeCArte/UFSC para a Experimenta - Semana de Arte da Universidade Federal de Santa 
Catarina.

"O MASP de Lina: 50 anos do edifício na Avenida Paulista" foi um seminário realizado no MASP em 05/11/2018, em que 
foram assistidas a conversa com Marcelo Ferraz, Marcelo Suzuki e Roberto Rochlitz e as palestras "Museus sem aura" de Guil-
herme Wisnik, "O museu na cidade: de templo a catalisador" de Barry Bergdoll e "MASP 1968" de Olivia de Oliveira.

A aula pública "Contextualização Histórica da ARQ-UFSC do CTC ao Prédio Branco" foi realizada em 3/04/2019 pelos pro-
fessores Ricardo Soccas e Almir Reis e pelo estudante Gustavo Souza, e consiste na segunda do que se pretende ser uma série 
de aulas semestrais sobre a história da ARQ.

Architectural Association School, Londres. <https://www.aaschool.ac.uk/>

Tate etc. “Hélio and I: Hélio Oiticica in London” por Caetano Veloso. Londres, 2007. <https://www.tate.org.uk/tate-etc/is-
sue-10-summer-2007/helio-and-i>

Tate papers. “Kurt Schwitters: Reconstructions of the Merzbau”. Londres, 2007. <https://www.tate.org.uk/research/publica-
tions/tate-papers/08/kurt-schwitters-reconstructions-of-the-merzbau>

Marcel Broodthaers, “Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, Section des Figures,” 1972 – THE ARTIST AS CURA-
TOR #5, 1990. <http://moussemagazine.it/taac5-a/>

“Constant: New Babylon” exposition, Witte de With Center for Contemporary Art. Rotterdam, 1997. <https://www.wdw.nl/en/
our_program/exhibitions/constant_new_babylon>

Bernard Tschumi Architects. <http://www.tschumi.com>

Benesse Artsite, Naoshima. <http://benesse-artsite.jp/en/art/>

“Volta a Serralves pelos seus Pavilhões”. Público, Porto. <https://www.publico.pt/2018/01/26/p3/fotogaleria/volta-a-ser-
ralves-pelos-seus-pavilhoes-387506>

Raumlabor: Experimental Architectural Practice, Berlin. <http://raumlabor.net/>

Serpentine Pavilion, Londres. <https://www.serpentinegalleries.org/explore/pavilion>

MPavilion, Melbourne. <http://mpavilion.org/about/>

Hannover Voids, Hannover. <https://www.hannover-voids.de/void_044>

Mercado Manual, São Paulo. <http://redemanual.com.br/>

Centro de Arquitetura e Urbanismo, Rio de Cultura, Rio de Janeiro. <www.rioecultura.com.br/instituicao/instituicao.asp?lo-

referências de eventos em ordem cronológica

referências online

cal_cod=185>

La Biennale  <https://www.labiennale.org>

Cité de L’Architecture et du Patrimoine, Paris. <https://www.citedelarchitecture.fr/en/>

“A Deep Dive Into the Sad Story of the Makoko Floating School”. Archdaily, 2018. <https://www.archdaily.com/890330/a-
deep-dive-into-the-sad-story-of-the-makoko-floating-school>

“Conheça todos os pavilhões brasileiros que já participaram das Exposições Internacionais”. Archdaily, 2019. <https://www.
archdaily.com.br/br/916826/conheca-todos-os-pavilhoes-brasileiros-que-ja-participaram-das-exposicoes-internacionais>

“Wrapped Museum Of Contemporary Art”. Christo & Jeanne Claude, Chicago, 1969. <https://christojeanneclaude.net/projects/
wrapped-museum-of-contemporary-art-and-wrapped-floor-and-stairway>

“Tenda Cultural Ortega y Gasset” Pombo Correio, São Paulo. <http://www.pombocorreio.art.br/?p=83>

“UFSC deixará de receber 46 milhões no orçamento”. Florianópolis, 2019. <https://noticias.ufsc.br/2019/04/ufsc-deixara-de-
receber-r-46-milhoes-no-orcamento/>

“Após invasão em 2008 pichadores são convidados a voltar à Bienal”. G1, São Paulo, 2010. <www.g1.globo.com/sao-paulo/
noticia/2010/09/apos-invasao-em-2008-pichadores-sao-convidados-voltar-bienal.html>

“Podem ser os museus instrumentos de profanação? Ou utopia: modo de usar”. Sergio Lima, Revista Museu. <https://www.
revistamuseu.com.br/site/br/artigos/3421-podem-ser-os-museus-instrumentos-de-profanacao-1-ou-utopia-modo-de-usar>

Bienal de São Paulo. <www.bienal.org.br/>

“O início da arte concreta e neoconcreta no Brasil”. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, 2017. 
<https://www.iea.usp.br/noticias/as-exposicoes-inaugurais-da-arte-concreta-e-neoconcreta>

Museu de Arte Moderna de São Paulo. <https://www.mam.org.br/institucional>

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. <https://www.mamrio.org.br/institucional>

“A ênfase abstracionista e a criação da Bienal Internacional de São Paulo”. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de 
São Paulo, 2017. <www.iea.usp.br/noticias/a-origem-abstracionista-da-bienel-de-sao-paulo>

Ashmolean Museum of Art and Archeology, Universidade de Oxford.  <https://www.ashmolean.org/history-ashmolean>

“Castelo 360º”.  O Globo, Rio de Janeiro. <https://infograficos.oglobo.globo.com/rio/castelo-360o.html>

Bureau International des Expositions, Paris. <https://www.bie-paris.org>

Brasiliana Fotográfica. <https://www.brasilianafotografica.bn.br/>

OASE Journal #102. “Schools & Teachers: The Education of an Architect in Europe”. Rotterdam, 2019. <https://www.oase-
journal.nl/en/Issues/102>

“9 + 1 Ways of Being Political: 50 Years of Political Stances in Architecture and Urban Design”. New York, 2012, Museum of 
Modern Art. <https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1289>

“Modern architecture: international exhibition”. New York, Feb. 10 to March 23, 1932, Museum of Modern Art. <https://www.
moma.org/calendar/exhibitions/2044>

“Introdução ao Método de Marx com José Paulo Netto - A importância da universidade pública (primeira parte)”. Brasília: 
PPGPS/SER/UnB, 19 abr. 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=2WndNoqRiq8>. Acesso em: 26 jun. 2019.

"Projeto executivo do anel viário para corredor de transporte público coletivo - Trecho I - Segmento Av. Prefeito Waldemar 
Vieira - Rua João Pio Duarte Silva" elaborado pela Prosul e pela Prefeitura de Florianópolis. Disponível em: < http://www.pmf.
sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/29_05_2017_15.31.46.ef524ecb8b3ef7143c93fd8285436c5c.pdf>



106

Florianópolis
Agosto de 2019


