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RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é demonstrar a necessidade do incentivo à prática cultural nas pequenas e 

médias cidades além dos grandes centros, onde essa prática já é mais comum, ressaltando a 

importância do acesso cultural à todas as idades e classes sociais a fim de promover a 

diversidade. Propõe, ainda, uma breve discussão sobre o surgimento do mercado de artes e 

demonstrar a importância da criação dos Centros de Artes para o país e para as comunidades 

locais. A partir da fundamentação teórica construída, foram citados e analisados, de forma 

sucinta, os principais parâmetros arquitetônicos a serem levados em consideração ao projetar-se 

um Centro de Artes Visuais. 

Palavras-chave: Arquitetura. Centro de Artes Visuais. Prática Cultural. 

 

ARCHITECTURE AS AN INCENTIVE TO CULTURAL PRACTICE: 

PARAMETERS FOR THE DEVELOPMENT OF A VISUAL ARTS 

CENTER 
 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this article is to demonstrate the need to encourage cultural practice in small 

and medium-sized cities, besides the large centers, where this practice is already common, 

emphasizing the importance of cultural education for all ages and social classes, in order to 

promote cultural diversity. This article proposes a brief discussion about the arise of the arts 

market, and seeks to demonstrate the importance of the creation of Arts Centers for the 

country and local communities. Based on the theoretical foundation built, were cited and 

analyzed succinctly the main architectural parameters to be taken into account in a Visual 

Arts Center project. 
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INTRODUÇÃO  

 

Este artigo apresenta considerações realizadas a partir do levantamento de bases 

teóricas sobre o mercado de artes e a prática cultural, além de um levantamento das diretrizes 

arquitetônicas de maior importância para a realização de um anteprojeto para um Centro de 

Artes Visuais. Esse projeto visa incentivar a prática cultural nas pequenas e médias cidades, 

abrangendo um público alvo composto por todas as faixas etárias e classes sociais, a fim de 

promover a acessibilidade artístico-cultural e a igualdade de gêneros e classes atuantes nesse 

meio.  

A prática cultural traz inúmeros benefícios ao indivíduo, à comunidade, à cidade e, 

ainda, ao Estado como um todo. Com o intuito de incentivar essa prática é necessário criar 

meios de acesso para que as comunidades participem desse processo, e instituir o hábito de 

valorização e apreciação das artes (CALABRE, 2007).  

O objetivo deste artigo é ressaltar a importância da prática cultural acessível a fim de 

promover a diversidade cultural e, por fim, listar parâmetros que guiem o desenvolvimento de 

projetos arquitetônicos em edifícios com uso relacionado às artes. O processo metodológico 

utilizado dividiu-se em Pesquisa Teórica, Estudo de Casos e no Desenvolvimento do 

Anteprojeto Arquitetônico. 

 

A ARQUITETURA E OS ESPAÇOS ARTÍSTICOS URBANOS 

 

Para Azevedo Junior (2007), a arte é uma experiência humana de conhecimento 

estético, que expressa ideias e emoções na forma de um objeto artístico e que possui em si o 

seu próprio valor. Nas artes visuais, uma imagem assimila um valor simbólico, representando 

aquilo que nosso cérebro pode captar. A partir do momento em que houve essa constatação, o 

ser humano passou a procurar meios de registrar essa realidade captada, que se concretizaram 

por meio de representações como pinturas, esculturas, desenhos, fotografias, gravuras e 

arquitetura – também conhecidas como representações imagéticas. A principal diferença entre 

imagem e representação imagética é que imagem é tudo o que a visão pode captar - tanto a 

realidade quanto a imaginação - enquanto a representação imagética são imagens com 

significados atribuídos de maneira consciente e com valores artísticos. 

Entre os diversos espaços físicos urbanos destinados à propagação das artes, existem 

as galerias e os centros de artes visuais. Esses espaços são destinados à produção e exposição 

das chamadas representações imagéticas, além de, muitas vezes, incorporarem espaços para 
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leituras, palestras, debates, eventos, oficinas, workshops, cursos, cafés e áreas de convívio. O 

objetivo principal desses espaços é promover a interação entre o artista e o 

consumidor/apreciador da arte, proporcionando o fluxo e a disseminação da cultura e da arte, 

além de promover e incentivar esse mercado de trabalho (SEBRAE, 2014). A criação de um 

espaço de uso público é uma maneira de criar um sentimento de apropriação da comunidade 

local, além de incentivar o hábito de valorização e apreciação das artes e da cultura. 

 

BREVE ANÁLISE HISTÓRICA DO SURGIMENTO DO MERCADO DE 

ARTES 

De acordo com Bueno (2005), as origens do mercado de arte moderna se dão a partir 

do momento em que Paul-Durand Ruel decide promover a obra dos impressionistas em sua 

galeria de arte em Paris. Nesse período, teve início uma nova configuração de concepção e 

comercialização da arte, diferente de outras modalidades de comércio que vinham sendo 

aplicadas até então. Essa configuração, que viria a ser conhecida como “mercado de arte 

moderna”, caracteriza-se por identificar-se com determinados grupos e artistas ao invés de 

obras e estilos e, assim, criar um mercado a partir de uma produção inovadora. Até o final dos 

anos 50, Nova Iorque e Paris constavam como os principais centros de mercado de vanguarda, 

e como os museus não proporcionavam suporte a essas obras, as galerias privadas e a 

imprensa passaram a promover a estruturação de tal mercado. 

Nesse mesmo período surgia, no Brasil. a primeira estrutura de mercado de arte, nas 

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, tendo como destaque o estilo de arte moderna. Até 

essa época, não existiam no Brasil galerias de arte e nem um público colecionador como nos 

países norte-americanos. Foi no ano de 1947, a partir de uma coleção institucional européia, 

que se instalou no Museu de Arte de São Paulo (MASP), que começaram a surgir os 

primeiros indícios do interesse de um possível público para o mercado de artes. Outro 

elemento importantíssimo nesse processo foi a Segunda Guerra Mundial, que teve um 

impacto devastador em escala global, causando uma mudança na forma de pensar e de 

enxergar a própria questão do nacionalismo. Assim, muitos proprietários de galerias e 

colecionadores estrangeiros vieram para o Brasil, entre 1947 e 1960, devido à guerra, e 

fizeram parte de uma etapa fundamental na formação do mercado de artes brasileiro. Nessa 

época, a maioria dos artistas e críticos de arte já morava no país, e a burguesia industrial aqui 

presente financiava uma rede de arte moderna grandiosa, com seus museus e bienais, o que 

possibilitou também o acesso à cultura artística internacional. (BUENO, 2005) 
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O INCENTIVO À PRÁTICA CULTURAL POR MEIO DOS CENTROS DE 

ARTES VISUAIS 

O incentivo à prática cultural dá-se por meio da possibilidade de criação ao artista e do 

acesso ao público alvo, criando, assim, a partir de um meio físico, um fluxo de serviços e 

atividades específicas. Para Bueno (2005), esse processo de constituição de um mercado de 

artes está ligado ao nível de modernização e de consolidação da economia capitalista na 

sociedade em questão, uma vez que o desenvolvimento de qualquer mercado depende do 

volume de capital disponível em circulação. Além disso, a formatação desse mercado 

encontra-se intrinsecamente ligada à formação de grupos sociais baseados na cultura e no 

consumo, como acontece, por exemplo, na prática do colecionismo, muito forte entre as elites 

urbanas do século XIX.  

A existência de um mercado de artes vai muito além do que apenas mais uma 

categoria existente no sistema capitalista movimentador da economia. Segundo Bolognesi 

(1996), a mercadoria é fruto de relações capitalistas de produção e, pelo fato do mercado de 

obras de arte ter sido intrincado ao processo de produção, reprodução e consumo, muitas 

vezes as obras passam a ser classificadas como mercadorias de natureza cultural, geradas com 

base na demanda industrial. Porém, como caracteriza o autor, apesar do fato da produção 

cultural não ter distinção da material como valor de troca, existe uma grande diferença em 

relação ao seu uso, já que a produção material é destinada a sobrevivência e ao bem-estar, 

enquanto a produção cultural destina-se ao prazer estético e à beleza, à imaginação e à 

intuição. Dessa forma, a criação de um espaço destinado às artes é muito mais do que um 

atributo relacionado ao mercado econômico, é a criação de um espaço delimitado apenas pela 

capacidade humana de expressar-se em formas demonstrativas de toda a beleza e 

sensibilidade. 

Com o intuito de incentivar a consolidação desse mercado, possibilitar formas 

artísticas de autoexpressão e disseminar a diversidade cultural presente nas mais diversas 

comunidades é necessário colocar em prática atividades que promovam o acesso artístico e 

cultural para o potencial público das pequenas e médias cidades. Segundo Calabre (2007, 

apud Bourdieu e Darbel, 2003), a promoção de políticas ligadas ao acesso à prática cultural 

apresenta dificuldades relacionadas a um processo natural de desigualdade. Analisando o 

público que frequenta os museus em diferentes cidades da Europa, os autores demonstram o 

fato de que: 
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...se é incontestável que nossa sociedade oferece a todos 

a possibilidade pura de tirar proveito das obras expostas no 

museu, ocorre que somente alguns têm a possibilidade real de 

concretizá-la. Considerando que a aspiração à prática cultural 

varia como a prática cultural e que a necessidade cultural 

reduplica à medida que esta é satisfeita, a falta de prática é 

acompanhada pela ausência do sentimento dessa privação. 

(Calabre, 2007, apud Bourdieu e Darbel. 2003, p. 69) 

Para que a prática cultural seja exercida apropriadamente, a sociedade precisa adquirir 

o hábito de apreciação da arte, e para isso é necessário um delicado estudo das políticas de 

acesso e inclusão das comunidades locais nesse processo, visando à participação democrática 

desses grupos e promovendo a diversidade cultural. De acordo com Calabre (2007), com o 

intuito de incentivar a prática cultura local, tanto do ponto de vista do artista quanto do 

público apreciador, é necessário atentar para alguns pontos, como por exemplo: a promoção 

de atividades destinadas aos grupos locais e de incentivo aos novos grupos, enaltecendo a 

diversidade em detrimento ao processo de globalização; o desenvolvimento de ações que 

proporcionem autonomia de decisões dos grupos envolvidos sobre os bens culturais ali 

presentes e a realização de intercâmbio cultural tanto nacionalmente quanto 

internacionalmente, de igual para igual, sem permitir a submissão imposta pela crescente 

globalização. 

Outro ponto a ser destacado nessa temática é a importância do reconhecimento do 

mercado cultural brasileiro em uma esfera global, que pode ser alcançado por meio da 

disseminação e do incentivo à cultura e à arte nas pequenas e médias cidades, além dos 

grandes centros, que recebem maior visibilidade no quesito artístico e cultural. É importante 

que, posteriormente ao reconhecimento global das manifestações artísticas regionais 

brasileiras, estas sejam devidamente difundidas e afirmadas em cada pequena cidade, com a 

finalidade de fortalecer a arte em sua regionalidade e, enfim, demonstrar um resultado 

abrangente das mais diversas formas de diversidade cultural existente em um país. Para Jean 

Hubert Martin (Art Press, maio 1989), conforme citado por Fialho (2005), os artistas 

brasileiros sempre se encontraram muito envolvidos num sistema de arte ocidental, e suas 

produções muito dependentes dos grandes centros. Entretanto, de um ponto de vista otimista, 

a globalização teria tido como efeito a abertura do mercado e das instituições ocidentais a 

outros modelos de produções artísticas “não ocidentais”, proporcionando um crescimento da 
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diversidade e riqueza da arte contemporânea. A visibilidade num panorama global é 

importante em vários quesitos, possibilita a valorização e o reconhecimento dos artistas, 

enaltece a história e a afirmação cultural de um povo, além da movimentação da economia 

cultural do país (FIALHO, 2005). 

PARÂMETROS ARQUITETÔNICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

UM CENTRO DE ARTES VISUAIS 

Após a demonstração da necessidade do incentivo à prática cultural tão citada nesse 

artigo, torna-se necessária a demonstração, em termos arquitetônicos, de uma estrutura que 

possibilite esse acesso artístico e cultural, para que haja a apropriação do espaço físico por 

meio daqueles que desfrutarão de suas atividades. Para isso, é de suma importância o 

levantamento de bases teóricas que fundamentem as necessidades desse espaço, como 

exemplificado no trecho: 

...na arquitetura, a tarefa conceitual não é 

exclusivamente mental pois implica em refletir a experiência 

vivida. É uma atividade teórica que emana da dimensão prática 

de nossa existência e sem a qual aquela é vazia. Uma 

experiência que é também experiência de espaços vividos, mais 

do que vistos em fotografias de revista ou descrições de formas, 

estruturas e materiais. Ou seja, uma experiência de habitação 

mais do que de contemplação ou admiração. (Brandão, 2001, p. 

3) 

Dessa forma, são diversos os parâmetros que devem ser analisados durante os estudos 

preliminares ao projeto de uma edificação. Nessa sessão, foram analisados e citados alguns 

deles de forma sucinta, com o objetivo de guiar o desenvolvimento de um edifício para um 

Centro de Artes Visuais. 

INSERÇÃO URBANA 

Assim como os museus que abrigam obras de artes com grande valor e 

reconhecimento, as galerias e centros de artes podem possuir um valor similar à 

comunidade. Os estudos de Sbarra (2015) concluem que estes são edifícios que 

possuem grande impacto e significado como ícones arquitetônicos e referências 
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urbanas. Portanto, é de suma importância entender sua relação com o entorno por meio 

dos acessos e de suas fachadas como imagem icônica visual. 

PERMEABILIDADE, VISIBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

Alguns dos parâmetros de grande importância a pensar-se antes de projetar, 

não somente um Centro de Artes, mas qualquer edificação são os níveis de 

permeabilidade, visibilidade e acessibilidade que serão implantados nos espaços. Esses 

elementos conectam-se entre si, interagindo e atribuindo significados e conceitos à 

própria edificação. Segundo Saboya et al. (2014), a capacidade de mover-se pelo 

espaço está diretamente ligada à capacidade do indivíduo de notá-lo. Assim, a 

permeabilidade entre os espaços, a interação da luz ao ambiente interno, a integração 

com o entorno e a acessibilidade são parâmetros essenciais para uma boa relação da 

edificação com o indivíduo. Dessa forma, exceções à parte, espaços com maior 

visibilidade tendem a ser associados a locais de maior importância, de maior destaque 

e ligados ao coletivo, enquanto espaços com menor visibilidade tendem a passar a 

sensação de introversão, do comum e do privado. 

 

ESCALA HUMANA 

Conforme caracteriza Sbarra (2015), os espaços voltados para as artes devem 

possuir “áreas de transição entre o exterior e o interior, entre o cotidiano e o diferente, 

entre o concreto e o abstrato.” Essas áreas de transição, muitas vezes, são formadas 

pela diferença entre a escala humana e a escala da edificação. Dentro desses 

ambientes, as transições ocorrem através das circulações verticais e horizontais, além 

de diferenças nos pés direitos dos ambientes internos. Os locais com menor pé direito 

passam a sensação de um ambiente mais reflexivo, introspectivo, intimista, enquanto 

pés direitos maiores contribuem para a grandiosidade e abstração do local. Com base 

nos estudos de Neufert (2004), o valor mínimo aconselhável para o pé direito de áreas 

de exibição de obras de arte é de 4 metros de altura. 

ESPAÇOS LIVRES 

Uma boa solução para a questão da necessidade de amplos espaços livres nas 

áreas de exposição seria a utilização de um dos cinco pontos da arquitetura de Le 

Corbusier: a planta livre, através da qual é possível obter a liberação do espaço interior 
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e da fachada do edifício. Marquardt (2005), dissertando sobre a Villa Savoye, explica 

que, por meio da aplicação do conceito da planta livre, “as cargas, que se transmitem 

diretamente às colunas e lajes de concreto armado, proporcionam a separação das 

funções de estrutura e vedação, e seus elementos tornam-se autônomos”. Dessa 

maneira, é possível proporcionar ao edifício fechamentos internos independentes da 

constante preocupação com a estrutura, resultando numa planta com amplas áreas 

livres e fachadas com características geométricas puras. 

USO E PERCEPÇÃO DAS CORES 

Na arquitetura, ao aplicar o uso da cor no ambiente, é necessário que a mesma 

esteja contextualizada no espaço, levando em consideração sua área, a temperatura do 

ambiente, as texturas aplicadas e a quantidade e qualidade da iluminação fornecida. 

Feito esse estudo, é importante prestar atenção no efeito e nas sensações que cada cor 

escolhida irá proporcionar ao espectador. Segundo Fonseca e Porto (2005), as cores 

quentes, como o vermelho, laranja e amarelo aceleram os batimentos cardíacos e 

elevam a pressão arterial, estimulando as atividades mentais. Já as cores frias, como o 

azul e o verde, causam o efeito oposto no corpo humano, sendo assim associadas à 

tranquilidade, ao equilíbrio e ao relaxamento. Durante a concepção do projeto, é 

importante lembrar também que, numa combinação entre cor e fonte de luz, as 

lâmpadas de altas temperaturas de cor (mais brancas) tenderão a valorizar as cores 

frias, enquanto as de temperaturas de cor mais baixas (mais quentes) tenderão a 

valorizar as cores quentes. 

ILUMINAÇÃO 

A iluminação encontra-se como um dos principais parâmetros de conforto 

visual e térmico a ser levado em consideração para esse tipo de projeto, visto que a luz 

pode afetar profundamente a sensação humana em relação ao ambiente. A iluminação, 

além de interferir na percepção dos objetos, na dramaticidade do meio e no conforto 

do espectador, pode também causar danos em relação à preservação dos materiais 

expostos a ela (BARBOSA, 2002). Para o autor, existem divergências sobre os níveis 

de iluminância mais indicados para as obras, devido às suas propriedades e aos danos 

que a luz pode causar aos diferentes materiais. Levando em consideração que grande 

parte das exposições dos Centros de Artes é temporária, torna-se necessária uma 

análise preliminar das fontes de luz a serem utilizadas e de seus objetivos. No Brasil, 
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segundo a NBR ISO/CIE 8995-1 (2013), o nível de iluminância máximo em museus é 

de 300 lux, sendo esse valor adequado, segundo a norma, para atender os requisitos de 

exibição, ao mesmo tempo em que as obras estarão protegidas contra os efeitos de 

radiação. Em contrapartida, a seguir são demonstrados alguns estudos mais específicos 

realizados no exterior sobre níveis de iluminância ideais para museus: 

 

 

 Fonte: BARBOSA (2002, p. 19) 
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    Fonte: BARBOSA (2002, p. 19) 

 

Esses estudos realizados no exterior proporcionam um questionamento acerca 

da necessidade de estudos mais específicos para museus e exposições de artes no 

Brasil, tendo em vista que cada país possui diferentes níveis de incidência solar, e que 

cada material possui diferente sensibilidade quando exposto à luz.  

Além dos cuidados com a incidência direta da luz sobre os materiais, Barbosa 

(2002) cita outros parâmetros importantes referentes à iluminação, como o uso da luz 

natural, a uniformidade da luz, o controle de ofuscamento e reflexo, o uso das cores 

aliados às lâmpadas e a economia de energia. No caso da iluminação artificial, a 

aparência de cor quente é a mais indicada para museus e galerias de artes. Em relação 

ao tipo de iluminação natural a ser utilizada, para Vianna (2012), a iluminação zenital 

é a mais indicada para espaços grandes e pés direitos altos. Segundo ele, a iluminação 

natural lateral produz muita luz perto da janela e pouca à distância, e, dependendo do 

projeto, essa luz pode criar ofuscamento e incidência de luz direta. Já a iluminação 

zenital cria maior uniformidade e distribuição da luz, sendo mais indicada para esses 

espaços. 
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CONFORTO AMBIENTAL 

“À arquitetura cabe (...) propiciar ambientes que sejam, no mínimo, tão 

confortáveis como os espaços ao ar livre em climas amenos.”, afirmam Frota e 

Schiffer (1995). Para Vieira (2008), é necessário um estudo inicial do microclima e 

das diretrizes projetuais, seguido de um planejamento das técnicas a serem utilizadas 

para o conforto ambiental da edificação.  Algumas das práticas que podem ser 

adotadas na busca pelo conforto ambiental da edificação são: a orientação adequada 

das aberturas, o uso de elementos de proteção solar (como a própria geometria do 

edifício, o uso de brises), o aproveitamento da ventilação natural (ventilação cruzada 

ou pela cobertura), a especificação de vidros com características seletivas, a aplicação 

de cores claras em fachadas e coberturas e o uso do resfriamento evaporativo (através 

da vegetação ou do uso de fontes d’água).  

 

 

CONCLUSÃO 

 

A prática cultural traz diversos benefícios em termos de interação e inclusão social, 

promove a democracia, o diálogo e a diversidade, estimula a criatividade como forma de 

autoexpressão, evidencia a cultura local de diversas maneiras, possibilita a aproximação entre 

o artista e o espectador, além de promover o fluxo da economia local. Portanto, é 

extremamente necessário que a oportunidade de acesso à prática cultural esteja disponível a 

todas as pessoas, sem distinção de faixa etária, sexo ou classe social, e passe a estar presente 

em todas as pequenas e médias cidades, não apenas nos grandes centros, de maneira a 

estimular a diversidade e promover o intercâmbio cultural e artístico.  

Este artigo demonstra uma das diversas formas de incentivar a prática cultural, que 

seria por meio da criação de um espaço público destinado à exposição, criação e aprendizado 

artístico e cultural, como o Centro de Artes Visuais, com o intuito de criar um sentimento de 

apropriação da comunidade local e disseminar o hábito de apreciação e prática artística. 

A partir da análise proposta dos principais parâmetros arquitetônicos a serem 

estudados para o desenvolvimento de um Centro de artes, conclui-se que a iluminação, o 

cuidado com o efeito icônico imagético do edifício, a inserção urbana e o conforto ambiental 

seriam as principais diretrizes a serem levadas em consideração. No caso da iluminação, o 

ideal seria a utilização da iluminação artificial aliada à iluminação natural, tomando os 
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devidos cuidados para prevenir danos às obras expostas e não prejudicar o efeito visual da 

ambientação, principalmente nas áreas de exposição, onde existe maior preocupação com a 

incidência direta da luz.  

Como se pode notar no decorrer do artigo, os estudos sobre limites de iluminâncias 

realizados no exterior demonstram, de forma específica, diferentes valores atribuídos a 

diferentes tipos de materiais, quando se trata de danos que podem ser causados pela incidência 

da luz, em detrimento da norma brasileira de iluminação de interiores, que estabelece um 

valor padrão para a iluminação de museus. Esse fato deixa claro que existem divergências 

entre os níveis de iluminância permitidos e que existe uma carência de estudos, no Brasil, 

relacionados à incidência de luz sobre os materiais. Quanto ao emprego da iluminação natural, 

o ideal seria que, em espaços com grandes áreas e grandes pés direitos como é o caso dos 

Centros de Artes Visuais, fossem utilizadas técnicas de iluminação zenital, como o uso de 

sheds ou lanternins, por exemplo, ao invés da iluminação lateral. A iluminação zenital é 

uniforme e proporciona grandes quantidades de luz, que podem ser manipuladas para que não 

haja incidência direta de luz em pontos estratégicos, e para que não afetem as áreas de 

exposições. 

Outro ponto principal a ser estudado seria o efeito icônico do edifício, definido por 

parâmetros como a relação do entorno, que define seu impacto, seu significado e suas 

referências urbanas, e a forma como a edificação deverá se relacionar com o espaço ao seu 

redor; a permeabilidade, a visibilidade e a acessibilidade da edificação, permitindo e 

incentivando o acesso daqueles que se encontram no entorno do edifício e promovendo o 

fluxo e a circulação da maneira mais livre possível; a relação da escala humana versus o 

edifício, de forma que se percebam sutilmente as áreas de transição entre o exterior e o 

interior, sem esquecer-se do diálogo entre a inserção urbana e o entorno em questão, e do 

efeito que se deseja causar no espectador. 
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