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RESUMO 
Para criação de um lugar/espaço de ensino de artes visuais em ambiente hospitalar é 
necessário diversos agenciamentos e percursos, proporcionando a interação entre áreas e 
campos do conhecimento. Esse artigo discorre sobre a criação desse espaço para oficina de 
artes visuais, imergindo no cotidiano de pacientes e acompanhantes, do Hospital Materno 
Infantil de Brasília – HMIB, como parte de pesquisa em andamento. Esse lugar construído é 
relacional, possibilita uma experiência estética e a construção de novos territórios de 
subjetivação. 
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ABSTRACT 
To create a place/space for teaching visual arts in the hospital is required several 
assemblages and routes, providing interaction between areas and fields of knowledge. This 
article discusses the creation of this space for visual arts workshop, immersing in the daily 
lives of patients and caregivers, the Mother and Child Hospital of Brasília - HMIB as part of 
ongoing research. This place is built relational, it provides an aesthetic experience and the 
construction of new subjectivity territories. 
 
KEYWORDS 
place/space; teaching; visual arts; hospital environment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3029 CRIAÇÃO DE LUGAR/ESPAÇO PARA O ENSINO DE ARTES VISUAIS EM AMBIENTE HOSPITALAR 
Tatiana Duarte Menezes / Mestranda PPG Arte – UnB 
Simpósio 6 – Discursos e práticas: espacialidades em sincronias e diacronias no ensino da arte 

 

Elaborado a partir de investigação, em andamento, esse artigo mostra a construção 

de espaço não formal de prática, reflexão e imaginação por meio do ensino de artes 

visuais, no Hospital Materno e Infantil de Brasília – HMIB. A construção desse 

espaço visou possibilitar uma experiência estética singular e a construção de novos 

territórios de subjetivação, com pacientes e acompanhantes em ambiente hospitalar. 

No decorrer da pesquisa percebeu-se a importância de evidenciar o processo de 

criação desse lugar/espaço nômade e seu aspecto relacional. Não basta fixar um 

cartaz avisando que ali será uma oficina de artes e seus horários pré-estabelecidos, 

é necessário agenciamentos e percursos. 

O ambiente hospitalar é um campo fértil de atuação e interação entre áreas e 

campos de conhecimento. Os hospitais que se aliam às políticas de humanização e 

consideram a unidade corpo, mente e afecto, dispõem em seu corpo clínico diversas 

áreas para atendimento multidisciplinar, na busca por reestabelecer o equilíbrio 

funcional do indivíduo que procura tratamento. Desta forma, o educador em artes 

visuais pode ocupar esses espaços destinados à promoção de saúde, colaborando e 

fazendo parte da equipe de atuação. 

Nesse trabalho utiliza-se os termos lugar e espaço, buscando referência nos 

conceitos de lugar de Marc Augé1 e de espaço de Michel de Certeau2, que são 

existenciais. Para Augé3, o lugar antropológico é uma construção simbólica, que 

extrapola o espaço físico. Além disto, tomando como exemplo o hospital, vários 

elementos são ao mesmo tempo espaciais e sociais, tais como: o projeto 

arquitetônico, as normas de circulação, os acessos hierarquizados e  as regras de 

assepsia que permitem ou não o funcionamento de determinada ala. O autor 

ressalta, entretanto, que a individualidade com que cada um vive estas 

possibilidades é mais difícil de delimitar. Já o não-lugar é um espaço não 

personalizado, de ocupação provisória, não identitário e não relacional, porém, um 

não-lugar pode se transformar num lugar, pois relações se reconstituem nele. 

Para Certeau4 o espaço insere seus percursos, discursos e linguagens que lhes são 

próprios e afirma que os relatos são organizadores das relações, que estão em 

constante movimento. “Os relatos efetuam portanto um trabalho que, 

incessantemente, transforma lugares em espaços e espaços em lugares. Organizam 
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também os jogos das relações mutáveis que uns mantém com os outros”. 5  Os 

passantes transformam os lugares em espaço, ou seja, em lugares praticados.  

Esse autor faz referência aos mapas de quinhentos anos atrás, que traziam 

juntamente com a linha geográfica os relatos de percurso, registrando episódios, 

paradas e eventos. Vários acontecimentos se deram em meu percurso formando um 

mapa de ação. Lembro que na recorrência do caminho, ao passar rotineiramente, 

por uma profissional de segurança, o meu bom-dia começou a ser ignorado. Certa 

vez, incomodada com esse fato resolvi passar direto sem nenhum cumprimento, 

como uma vingança pela ausência de resposta. Porém, ao passar não me senti bem 

e pensei que as vezes dar bom-dia era um ato de resistência, passei a insistir neste 

contato mínimo, que ao menos era regido pela boa educação. 

Esta insistência e abertura aos acontecimentos nos enriquece e depois de algumas 

idas e vindas me peguei conversando com esta mesma pessoa sobre os calores da 

menopausa e refleti que vale a pena insistir e não se anestesiar ou endurecer 

perante a rotina que se estabelece. Este fato gerou uma intervenção hospitalar, 

termo que faz referência aos artistas urbanos com suas interferências nos espaços 

abertos da cidade, este trabalho poético recebeu o título de Resistência. Para tal, 

fixei nos murais do hospital a seguinte frase, “Falar bom-dia é um ato de resistência. 

Não se anestesie”.  
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Resistência, 2016 [intervenção hospitalar] 

Enquanto realizava esta intervenção, uma funcionária me perguntou se era um 

cartaz de bom-dia e disse que era bom mesmo porque muitos não respondem, mas 

que ela insistia. Fiquei surpresa com seu comentário e a semelhança do que ela 

relatava, com minha vivência. Percebi que este acontecimento, refletiu um percurso, 

a interação com o ambiente, a criação de uma história, e desta forma vamos nos 

apropriando do lugar. 

O lugar antropológico, segundo Augé 6 , tem ao menos três características: ser 

identitário, relacional e histórico. Para ser um lugar, de acordo com esta concepção, 

não basta a identificação que nos é dada na recepção: paciente, visitante, 

funcionário, servidor ou pesquisador, é necessário a permanência para que ele se 

torne identitário, a identidade construída diz respeito a vivência do lugar. Além disto, 

esses espaços são relacionais e para Certeau 7, um ou mais corpos ocupam o 

mesmo espaço, coexistem. É nesta ocupação partilhada que são construídas as 

relações e uma identidade, mais do que na vivência é na convivência que estas 

relações se estabelecem. Neste espaço compartilhado e identitário se vive uma 
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história, não a história como ciência, mas ligada a ideia de tempo, do encadear de 

acontecimentos, de percurso. 

A criação do lugar/espaço de prática artística dentro do hospital só é possível nas 

idas e vindas do percurso realizado. Primeiramente, um projeto é elaborado, traça-

se um plano, um itinerário é delineado. Depois deste primeiro momento de ideação, 

é necessário os trâmites documentais e autorizações junto ao hospital e ao comitê 

de ética, com suas várias etapas e assinaturas. Somente após a aprovação do 

projeto é que pôde-se iniciar a prática e a proposta de realizar oficinas de arte. Antes 

de iniciar as oficina, foi importante conversar com os responsáveis pelo setor 

escolhido e buscar informações sobre como tornar realidade o projeto, quais os 

melhores horários para prática e a dinâmica do lugar. Alinhamentos são necessários 

entre a proposta inicial e realidade vivenciada por quem faz parte do contexto. 

Finalmente buscar um local adequado para transformá-lo em lugar/espaço de prática 

de arte visuais. 

Após a primeira ida ao hospital escolhido e depois de ter vivenciado o desconforto 

inicial, pois são ambientes onde dor e alívio caminham juntos e certas memórias 

habitam nossa mente, muitos retornos se deram e fui me tornando caminhante. 

Certeau8 afirma que neste primeiro momento somos voyeurs, vendo ao longe, um 

olhar panorâmicos de quem ainda não faz parte dos caminhantes que circulam neste 

espaço de prática cotidiana. 

Aos poucos fui percebendo do que realmente se tratava o lugar que intencionava 

criar. Precisava vivenciar, circular no hospital, construir relações e tempo para 

constituir um percurso, ter um roteiro. “Os itinerários são calculados em horas ou em 

jornadas de marcha”.9 Augé10, tece uma relação entre lugar e alguns elementos da 

geometria: as linhas, os pontos e a  interseção das linhas. Refleti, então, sobre as 

linhas como itinerários, eixos e caminhos que percorremos de um lugar a outro, 

rememorei as idas e vindas e os percursos para desvendar os mistérios do comitê 

de ética. As linhas cada vez mais vivas que a cada nova repetição fortalece a 

criação deste lugar. Lembrei do ponto de partida, das horas marcadas para cada 

encontro, dos diversos pontos de interseção e das linhas cada vez mais fortes na 

recorrência da caminhada. 
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No inicio deste percurso proferi uma frase, “Se não tem a gente inventa”, que me 

remeteu a lembranças de experiências anteriores, desta forma me senti fortalecida 

para continuar o caminho. Recordei algumas experiências onde salões, garagens, 

associações, enfermarias, corredores e salas de reunião foram transformadas em 

sala de artes.  

Já havia criado esses espaços anteriormente, como estagiária em 2009 (juntamente 

com uma colega inventamos uma sala de artes na enfermaria da quimioterapia), na 

clínica Kapler, do Hospital Daher, em Brasília. Posteriormente, vinculado ao projeto 

Roda de Mulheres da ONG Arcana, da qual fiz parte de 2009 a 2012, novamente 

trabalhando em dupla, criei lugares de arte em diversas cidades satélites do DF 

(Samambaia, Itapuã, Guará, Arapoanga, Vila Planalto, Cruzeiro), além de Águas 

Lindas em Goiás. E por fim, de 2012 a meados de 2013, desta vez como voluntária, 

criei lugares para prática artística com crianças e adolescentes no Hospital da 

Criança José de Alencar, em Brasília. Estes espaços foram delimitados pelas ações 

que se deram e não por espaços fixos. Eram maleáveis e adaptados, um 

lugar/espaço nômade. 

O espaço nômade não é fixado por cercas ou mourões, são mais próximos de 

vetores que apontam uma direção. As paradas se dão por necessidade e os espaço 

são adaptados com suas tendas provisórias. Iniciei a exploração do hospital em 

busca de um local que pudesse ser transformado em lugar/espaço de artes. A sala 

dos médicos na ala de alto risco e a mesa de refeições, no corredor, embaixo da 

escada e perto do dormitório das mães nutrizes, que acompanham seus filhos na 

UTI neonatal. Desta forma, a sala de artes no hospital foi montada e desmontada a 

cada encontro, como uma casa nômade. 
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Espaço/lugar de artes (sala dos médicos no setor alto risco e mesa de refeições,  

perto do dormitório das mães nutrizes, no setor neonatal, HMIB) 
 

Gilles Deleuze e Felix Guattari11 tecem uma relação entre o espaço nômade e o 

feltro (uma mistura de lã e pelos de animais compactado) com seu emaranhado de 

fibras que crescem para todos os lados e apesar de heterogênea tem uma aparência 

lisa, o diferenciando do espaço sedentário como a trama de um tecido, com as 

direções bem marcadas das linhas (horizontais e verticais), lados certos e avesso. O 

espaço liso é imprevisível e a marcha é adaptada de acordo com os acontecimentos, 

é um lugar praticado. Deve-se estar sempre disposto a mudanças de rota e atentos 

aos sinais do ambiente, prontos a tomar novas direções. 

Algumas mudanças de direção se deram no decorrer da pesquisa, tanto de setor 

dentro do hospital, quanto de público alvo. Inicialmente ficou definido que iria 

trabalhar com pacientes e acompanhantes no setor de alto risco e na pediatria do 

HMIB. O primeiro grupo foi formado pelas mães, pacientes do alto risco, e no 

decorrer dos encontros percebi que não haviam acompanhantes, somente uma 

paciente que veio de Roraima estava ali permanentemente com sua mãe. As outras 

pacientes recebiam visitas esporádicas no horário de visitas pré-estabelecido pelo 

hospital. A falta de um número maior de acompanhantes neste setor inviabilizou a 

formação do segundo grupo neste local, necessitando uma mudança de direção. 

Durante os encontros no alto risco me dei conta da complexidade das questões que 

envolviam a gestação. Descobri a existência do setor de neonatal, uma área que 

conta com uma UTI, e descobri também a existência de várias mães que 

acompanham seus bebês, algumas delas inclusive ocupam o dormitório das mães 
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nutrizes, ficando permanentemente no hospital até seus filhos receberem alta. Com 

esta descoberta, me pareceu mais coerente realizar a proposta da pesquisa com 

estas mães-acompanhantes, do que iniciar o trabalho na pediatria do hospital, 

envolvendo outras questões, diferentes do momento da gestação, parto e pós-parto. 

Portanto, essas linhas-vetores tiveram seus pontos modificados, atendendo as 

necessidades que surgiam durante a caminhada. 

A linha no espaço liso se apresenta não só como um vetor, mas como um “...vetor 

vestimenta-tenda-espaço do fora, nos nômades”.12 Com as adaptações feitas e uma 

nova direção visualizada o percurso continuou, voltei a pensar no espaço nômade e 

na tenda, necessária para habitar esses espaços. Naquele momento a tenda era 

minha caixa com rodinhas e nela continha tudo o que era necessário para 

transformar o espaço em “habitação”. Essa caixa não tinha apenas: tintas, pincéis, 

cola, tesouras, tecidos, plásticos para forrar a mesa, papéis, giz pastel, recortes de 

revista, durex colorido, caneta hidrocor, sucatas, cola quente, argila e papelão, mas 

a possibilidade de materialização de conteúdos subjetivos. A caixa-tenda se modifica 

a cada ida e vinda, se ajustando a cada intenção, sempre contendo mais do que o 

planejado para cada encontro, já que o imprevisível anda junto com o nômade. 

Para investigar as questões propostas foram realizados duas oficinas de artes com 

dez encontros cada, duração média de duas horas por encontro. As oficinas foram 

desenvolvidas no alto risco do setor maternidade, com um grupo de pacientes 

internadas e outro grupo com as mães nutrizes acompanhantes dos recém-nascidos 

internados na UTI do setor neonatal, do HMIB.  

A princípio foi definido que cada oficina contaria com cinco participantes, sendo esta 

quantidade considerada adequada aos objetivos da investigação, proporcionando 

um melhor acompanhamento e observação do processo de cada integrante, além de 

ser adequada para as instalações que o hospital oferecia. Porém, a rotatividade de 

algumas das participantes tornou possível atender onze mulheres internadas no alto 

risco e nove mulheres acompanhantes dos recém-nascidos do neonatal. 

Ao chegar para iniciar a seleção das participantes do primeiro grupo, no setor de alto 

risco, fui a enfermaria em busca de informações sobre quais pacientes ficariam mais 

tempo internadas, este foi meu critério inicial, minha intenção era aumentar as 
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chances da mesma participante participar de todos os encontros. Percebi certa 

dificuldade de comunicação com as profissionais do setor e resistência em parar as 

atividades rotineiras para me dar atenção. São barreiras que precisam ser 

transpostas e é necessário achar alguns parceiros. Vencendo este primeiro “gelo” 

sempre aparecem aqueles que mostram um caminho, desvio ou atalho. E por fim 

consegui uma lista com a indicação de onze pacientes.  

Neste mesmo dia fui em todos os quarto me apresentando e explicando o projeto de 

forma simples. A medida que fui convidando, algumas gostaram da proposta e 

outras mostraram indiferença. Apesar de direcionar o convite para as pacientes 

selecionadas previamente, algumas que não estavam na lista se mostraram 

interessadas e foram incluídas. Este foi o primeiro contato e minha lista final 

continha o dobro de participante que a mesa na podia comportar.  

Ao conversar com o grupo percebi também a necessidade de aumentar a frequência 

das aulas, que a princípio era duas vezes por semana, portanto me dispus a ir ao 

hospital quantas vezes as pacientes se mostrassem favoráveis. Constatei que se 

não me adaptasse a realidade daquele contexto, dificilmente conseguiria verificar 

uma mudança na subjetividade das participantes, um dos objetivos da investigação. 

São adaptações necessárias para criação deste espaço/lugar. 

Para o início dos encontros chamei seis dentre aquelas que mostraram maior 

interesse. A cada dia passava de quarto em quarto anunciando minha chegada e a 

cada despedida reforçava o dia e a hora que voltaria a encontrá-las. Desta forma, foi 

se consolidando nosso espaço de criação e nossa rotina. No decorrer dos encontros 

perguntei se observavam uma mudança de olhar em relação ao hospital, a partir da 

participação na oficina. Uma delas respondeu de forma afirmativa e relatou o tédio 

causado pela rotina, questionei dizendo que as aulas de artes também se tornavam 

uma rotina, e ela respondeu: “Mas aqui é diferente, cada dia é uma coisa diferente!”. 

A partir deste diálogo, onde fiz também outras perguntas, percebi que aquele espaço 

de arte abria possibilidades de sair da repetição dos pensamentos negativos e da 

preocupação. Além disto, houve uma modificação no espaço e no tempo, verificada 

em outras falar, que deixavam transparecer que o tempo, desta forma, passava mais 

depressa. 
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Nos primeiros encontros levei propostas de práticas artísticas no intuito de conhecer 

o perfil do grupo e a partir do que foi vivenciado, novas atividades foram delineadas 

buscando uma melhor adequação as necessidades expressivas identificadas. Essas 

atividades foram desenvolvidas com materiais atóxicos e adequados as condições 

das participantes, como: pincéis, tinta guache, revistas, cola, sucata (previamente 

selecionada e higienizada com hipoclorito de sódio), tesoura, barbante, lápis de cor, 

giz de cera, giz pastel oleoso, caneta hidrocor, papéis, papelão, argila para uso 

escolar. 

A partir dessas oficinas foi feito uma reflexão, revendo anotações e registros 

realizados a partir da imersão no grupo e observação do processo criativo, da 

expressão corporal, visual e verbal (corpo/imagens/diálogos), das percepções, das 

sensações e dos sentimentos vivenciados pelos participantes e por mim, buscando 

perceber mudanças na subjetividade, experiências estéticas singulares e a 

importância dos aspectos relacionais. 
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