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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
A pesquisa aborda a Teoria do Lugar e propõe a análise de

um exemplar da cidade de Porto Alegre, o museu da

Fundação Iberê Camargo, projetado pelo renomado

arquiteto português Alvaro Siza. A intenção é de investigar

as características que levam um espaço icônico como o da

sede da Fundação Iberê Camargo tender a se tornar um

lugar de urbanidade para toda a cidade.

A presente pesquisa tem como objetivo observar a trajetória da sede da

Fundação Iberê Camargo, que teve sua inauguração no ano de 2008, em sua

possível consolidação como um lugar da cidade de Porto Alegre. Com este

trabalho levantou-se a hipótese de que o museu em questão pode vir a tornar-

se um lugar, tendo em vista que mostra tendências em ter seu entorno

apropriado como espaço de convivência pela população porto-alegrense, além

de ser um exemplar diferenciado em relação a sua arquitetura.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica:
Avanços na Teoria do Lugar - expressos através dos

conceitos de placemaking e placemarketing; o conceito de

lugar visto como produto social e produto econômico;

Avanços na Teoria Urbanística - a contemporaneidade das

cidades e as estruturas urbanas fragmentadas; os novos

museus e seu papel na produção de espaços públicos.

Trabalho de campo:
Visitas in situ – acompanhamento da evolução da Fundação

Iberê Camargo.

Desenvolvimento:
Entrevista com Elvira Tomazoni Fortuna, coordenadora de

comunicação;

Levantamento fotográfico.

A presente pesquisa está ainda em andamento; contudo, conclusões preliminares apontam para a geração de um novo lugar na cidade de

Porto Alegre.

¹ - Contato: deborapustai@hotmail.com
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