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Este estudo está inserido em uma pesquisa maior cujo objetivo é estudar a influência e a 

importância dos usos e práticas sociais que se estabelecem no entorno de lugares de 

urbanidade. A presente pesquisa tem como objetivo observar a trajetória da sede da Fundação 

Iberê Camargo, que teve sua inauguração no ano de dois mil e oito (2008), em sua possível 

consolidação como um lugar da cidade de Porto Alegre. O museu, projeto do renomado 

arquiteto português Álvaro Siza, está localizado em um sítio de grande visibilidade, à margem 

do Lago Guaiba, no bairro Cristal. 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. 

Em um primeiro momento, a pesquisa se constituiu de uma breve revisão bibliográfica. Esta 

procurou esclarecer conceitos como placemaking, placemarketing e lugar no âmbito do 

urbanismo. Além disso, estudou-se sobre as novas funções de museus, como a criação de 

lugares e a capacidade de tornarem-se marcos e atraírem visitantes para as cidades que os 

abrigam, observando exemplos com o MoMa, localizado em Nova Iorque, e a Tate Modern, 

em Londres. Esse estudo prévio possibilitou uma inserção na temática do projeto, essencial 

para o desenvolvimento da próxima etapa, de cunho mais prático. A seguir, a metodologia 

utilizada foi a de observação in loco. Foram realizadas visitas ao museu, com o intuito de 

perceber o espaço, em busca de possíveis constatações. A essas visitas somaram-se registros 

fotográficos e análise de dados - como registro de frequência, fornecidos pela própria 

Fundação. O presente trabalho está ainda em andamento; contudo, conclusões preliminares 

apontam para a geração de um novo lugar na cidade de Porto Alegre. 


