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O diálogo entre arte e engenharia: 
A heterotopia de um espaço compartilhado
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Resumo

O artigo apresenta o diálogo entre artistas e 

engenheiros, professores e estudantes que se reú-

nem no Ateliê 103 do Centro de Artes da Universi-

dade Federal de Pelotas. O grupo vem trabalhando, 

desde 2012, em projetos coletivos e colaborativos 

que incluem objetos de arte, artefatos e engenho-

cas, vídeos e máquinas com cruzamentos do campo 

da arte e da engenharia. Neste texto, pretendemos 

utilizar o conceito de “heterotopia” (Foucault) para 

falar das caracetrísticas deste espaço e mostrar 

alternativas para o convívio multidisciplinar em ex-

periências coletivas que partem de conversas, es-

boços, desenhos, brincadeiras, misturas e ações de 

complementaridade. Uma bicicleta comum, acoplada 

a um motor elétrico, com baterias e componentes 

eletrônicos e mecânicos é transformada em um 

dispositivo híbrido. Ela serve para pedalar na cida-

de, para projetar vídeos, para “manguear” um suco 

de laranja, para produzir eletricidade e ligar outros 

aparelhos elétricos. Uma bacia, alguns canos de 

plástico, um microcontrolador, uma placa de acrílico 

se transformam num “tanque acelerador de corro-

são” de placas de metal. Ele é usado para gravar 

placas de circuito impresso (PCI) e também gravar 

as matrizes que darão origem a gravuras em me-

tal. Placas de PCI são redesenhadas com circuitos 

cujas trilhas “orgânicas” são gravadas com materiais 

alternativos não-tóxicos usados na gravura em me-

tal. Estas placas de circuito impresso dão origem a 

amplificadores, que junto com as caixas de som ins-

taladas numa escola pública da periferia da cidade 

de Pelotas se transformam em uma Rádio Escolar, ou 

em outro artefato as placas gravadas fazem acionar 

um torno de cerâmica portátil. Conhecimentos vão 

passando de uma área para a outra, métodos e ma-

teriais vão sendo experimentados por estudantes de 

Engenharia Eletrônica junto com os estudantes do 

curso de Artes Visuais neste espaço. O Ateliê 103 do 

Centro de Artes se transforma num espaço heteró-

clito e pensa-lo como “heterotopia” (Foucault) pode 

dar conta das diversidades de dispositivos que ali se 

instalam. Não se trata de uma utopia ou de uma ideia 

que ainda está “sem lugar”, pois as heterotopias, 

mesmo fora de todos os lugares, são localizáveis 

(Foucault). Assim, as aproximações, convergências 

ou divergências entre arte e tecnologia são ações 

políticas que constituem este espaço “heterotópico” 

dentro da universidade. As misturas e as contami-

nações entre estas diferentes áreas podem nos dar 

pistas das peculiaridades, dificuldades e potenciali-

dades advindas deste lugar. 
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Introdução

Desde 2012, o Ateliê 103 do Centro de Artes 

da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) abriga o 

diálogo entre artistas e engenheiros, através do en-

contro de estudantes e professores provenientes de 

duas grandes áreas do conhecimento que compõem 

este grupo multidisciplinar. O Ateliê 103 é uma das 
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três salas que compõem os ateliês de gravura do 

Centro de Artes (CA/UFPel). Desde 2005, ali funcio-

na o ateliê de gravura não-tóxica, onde desenvolve-

mos pesquisas e atividades pensando nas questões 

de sustentabilidade. Em 2012, o grupo ampliou seus 

interesses de pesquisa dedicando-se ao estudo de 

formas alternativas para geração de energia, tendo 

sempre em vista a ideia de sustentabilidade que deu 

origem às nossas atividades. Então, nos últimos sete 

anos, o grupo passa a contar com a integração de 

professores e estudantes do Centro de Artes (CA) e 

do Centro de Engenharias (CENG) da UFPel. Esta 

diversidade na composição do grupo abre um novo 

campo de atuação para a continuidade das ativida-

des do grupo, e permite que as ideias sejam comple-

xificadas levando em consideração tanto os aspec-

tos artísticos dos objetos e dispositivos criados pelo 

grupo, como também pela interação entre os parti-

cipantes e suas aprendizagens nas especificações 

eletrônicas necessárias para o bom funcionamento 

dos aparelhos idealizados.

Os projetos coletivos e colaborativos que se-

rão descritos aqui sucintamente fazem parte de um 

conjunto maior de produções realizadas pelo grupo 

que incluem objetos de arte, artefatos e engenhocas, 

vídeos e máquinas com cruzamentos do campo da 

arte e da engenharia. Entre o que aqui comentare-

mos estão: uma bicicleta com prótese eletrônica, um 

tanque acelerador de corrosão, e a confecção de 

placas de circuito impresso com materiais alternati-

vos não-tóxicos utilizados para a gravura em metal 

sustentável. Estes artefatos constituem produções 

coletivas cujo principal objetivo é propor novas res-

significações aos nossos modos de atuação dentro 

de um espaço acadêmico, através de nossas práti-

cas cotidianas na universidade. O Ateliê 103 é visto 

como um espaço único, que abrange pessoas com 

diferentes formações, de origens diversificadas e 

cada um em estágios de formação diversas. Temos 

professores e estudantes, da área de artes e da área 

de engenharia, estudantes de graduação com estu-

dantes de mestrado e de doutorado convivendo nes-

te mesmo espaço. Alguns estudantes são bolsistas 

de projetos de extensão ou projetos de pesquisa, e 

outros são estudantes que simplesmente gostam da 

convivência com o grupo e aparecem assiduamente 

para participar dos projetos. Poderiam ser chamados 

de “voluntários”, mas são muito mais do que isso.

Neste artigo, o conceito de “heterotopia” (FOU-

CAULT, 1967; 2007; 2013) será utilizado para nos 

aproximarmos de uma ideia que pode nos ajudar a 

falar do que percebemos deste espaço, quanto às 

suas caracetrísticas peculiares e para nos auxiliar 

a pensar em alternativas que se apresentam con-

cretamente neste convívio multidisciplinar. São ex-

periências coletivas que se iniciam com conversas, 

se desenvolvem através de esboços, se desenrolam 

muitas vezes junto com rabiscos e se apresentam 

através de desenhos; surgem quase sempre como 

brincadeiras, embaralham muitas de nossas ideias, 

misturam nossos sentimentos, além de transformar 

nossas atividades em ações de complementaridade. 

As heterotopias ou o que está fora de 
lugar

Quando Foucault (2007, p.XII) comenta que Bor-

ges retirou o chão, “o solo mudo onde os seres po-

dem justapor-se”, estava pronunciando o único lugar 

onde aqueles seres mirabolantes daquela enume-

ração borgeana poderiam se encontrar: “na página 

que a transcreve”, ou no “não-lugar da linguagem”.

Talvez porque no seu rastro nascia a suspeita 

de que há desordem pior que aquela do incon-

gruente e da aproximação do que não convém; 

seria a desordem que faz cintilar os fragmentos 

de um grande número de ordens possíveis na 
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dimensão, sem lei nem geometria, do heteróclito 

[...] (FOUCAULT, 2007, p. XII)

Para Foucault (2007), as heterotopias inquietam, 

enquanto que as utopias consolam. As utopias de-

sabrocham aquilo que ainda não possui lugar real, 

permitem as fabulações, as conversas, os discur-

sos. As heterotopias, por outro lado, aniquilariam a 

linguagem, impedindo que as coisas sejam nomea-

das, fracionando ou embaralhando as palavras e as 

coisas. 

O conceito de heterotopia, que aparece no pre-

fácio de As palavras e as coisas (texto de 1966), e 

é retomado por Foucault numa “transmissão radio-

fônica do mesmo ano e em uma conferência pro-

ferida em 14 de março de 1967” (CASTRO, 2015, 

p.1), serve-nos aqui para retomar esta ideia para 

pensar sobre o espaço Ateliê 103. A fecundidade 

do conceito está justamente nas possibilidades de 

deslocamentos que podem ser feitos a partir de di-

versas interpretações que podem ser encontradas 

entre diferentes autores que também se dedicaram 

ao tema.

Conforme Valverde (2009, p. 10), Foucault 

“apresentou interesse pela idéia de heterotopia ao 

procurar uma forma de classificação espacial que 

valorizava a presença de múltiplas representações 

conflitantes em uma mesma área”. Foucault com-

plementa a ideia colocando utopia e heterotopia 

em oposição ou complementaridade. Ainda seguin-

do Valverde (2009, p. 11), as heteropias estão em 

oposição às utopias, pois

Se Foucault definia a utopia como um “espaço 

irreal” (imaterial) que perpassa todos os outros, 

promovendo um arranjo harmônico, a heteroto-

pia, por sua vez, seria um espaço concreto no 

qual todas as representações se encontrariam 

presentes, causando contestações, fragmen-

tações e inversões de regras devido aos seus 

conflitos.

Neste caso, o espaço heterotópico seria um 

“espaço outro”, um espaço localizável, mesmo que 

esteja fora de todas as regras, de todas as normas, 

ou de todas as demais espacialidades. Assim, con-

cordamos com Valverde (2009) que, ao comentar o 

conceito de Foucault, diz que “o espaço heterotópi-

co não seria reduzido à questão da dominação e 

da influência que se associa ao debate da territori-

alidade”.

O espaço onde nossas ações se desenrolam é 

um espaço heterogêneo, pois não vivemos num va-

zio, ou num vácuo. Este espaço é constituído de re-

lações e estas relações definem localizações. Assim, 

estamos num Ateliê que pertence a uma universida-

de pública, e é graças a este espaço que podemos 

desenvolver ali nossas pesquisas, nossas atividades, 

nossas aulas e produções artísticas ou tecnológicas. 

Não há como imaginar este funcionamento de outro 

modo. Quase como uma “utopia” localizável, ali nos 

encontramos semanalmente para produzir e ideali-

zar dispositivos e artefatos eletrônicos e artísticos 

que mobilizam forças livres, plurais, contraditórias 

às vezes e que dizem respeito às enjambrações, às 

gambiarras e às conjecturas trazidas pelos partici-

pantes do grupo em suas interações.

Quase trinta anos depois de Foucault, alguns 

geógrafos retomaram a ideia de heterotopia. Valver-

de traz como exemplos

as obras de Soja e Gregory [que] chamaram 

atenção para o papel que os espaços heterotó-

picos cumpriam na superação do olhar moderno 

do espaço urbano. A heterotopia se constituiria 

em espaços de resistência às diversas formas 

da racionalidade instrumental moderna (VAL-

VERDE, 2009, p. 16).
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Esta ideia de resistência talvez seja possível 

em um “espaço outro”. Vamos nesta direção ao 

tentarmos mostrar aqui o que acontece neste es-

paço através das atividades realizadas neste Ateliê 

103 do CA/UFPel. O espaço é tratado como uma 

espacialidade vivida, experimentada, que é criada 

a partir das relações sociais que se estabelecem 

academicamente, e das quais sabemos reconhecer 

suas fragilidades e também suas potências. Assim, 

seguindo o que afirma Edward Soja (1993, p. 26), 

O espaço heterogêneo e relacional das hetero-

topias de Foucault não é nem um vazio desprovi-

do de substância, a ser preenchido pela intuição 

cognitiva, nem um repositório de formas físicas 

a ser fenomenologicamente descrito em toda a 

sua resplandecente variabilidade. [...] É um es-

paço raramente visto, pois tem sido obscurecido 

por uma visão bifocal que, tradicionalmente, en-

cara o espaço como um constructo mental ou 

como uma forma física.

Na visão de Valverde (2007, p.17) , esta interpre-

tação de Soja seria “um tanto quanto problemática” 

se for associada ao que nos dizia Foucault, pois na 

ideia de heterotopia estaria contido aquilo que foge 

da “normalidade, do convencional, do regrado e do 

cotidiano”.

No entanto, se é difícil pensar na heterotopia 

junto ao espaço público, ou ao espaço aberto, po-

de-se pensar na heterotopia vinculada aos espaços 

fechados. Se o espaço público é o oposto da hete-

rotopia, poderiamos pensar que este espaço seria 

uma utopia que não se alcançaria jamais.

Aqui, nos dedicaremos a pensar na heterotopia 

que pode estar contida naquele espaço que conven-

cionamos chamar de Ateliê 103 do Centro de Artes 

da UFPel. Uma sala que se transforma permanen-

temente, e que é compartilhada por todos aqueles 

que se dispõem a participar, brincar, sonhar e se 

aventurar.

Uma bicicleta híbrida, um tanque de 
corrosão e as placas de PCI

Uma bicicleta comum, acoplada a um motor 

elétrico, com baterias e componentes eletrônicos e 

mecânicos é transformada em um dispositivo híbrido. 

A prótese consiste em uma unidade capaz de 

transformar a energia elétrica em energia mecânica 

e vice-versa. Há um controle eletrônico central, uma 

unidade de armazenamento de energia elétrica, com 

acoplamento mecânico e transferência mecânica 

(Fig. 1).

Figura 1. Bicicleta com prótese eletrônica. Ateliê 103 do 
Centro de Artes da UFPel. Foto: acervo do grupo

Ela serve para pedalar na cidade (Fig. 2). Quan-

do o ciclista pedala a bicicleta, o controle eletrônico3 

atua sobre o sistema e determina se as pedaladas 

serão transformadas em energia elétrica, ou se a 

energia acumulada no sistema será usada para aju-

dar o ciclista a pedalar, por exemplo.
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Figura 2. Bicicleta com prótese eletrônica. Ruas da cida-
de de Pelotas. (Vinicius Colatto Rosso, 2013-2017). Foto: 
acervo do grupo

Esta bicicleta com prótese eletrônica também foi 

usada para para projetar vídeos , e também poderia 

servir para “manguear” um suco de laranja (Fig.3). 

Figura 3. Bicicleta com prótese eletrônica. Desenho com o 
projeto de uma ideia. (Renato Uveda Martins. Projeto para 
Bicicleteiro cósmico, 2016). Foto: acervo do grupo

Uma aquário de vidro, alguns canos de plástico 

no seu interior, um microcontrolador, uma placa de 

acrílico e uma moldura de madeira se transformam 

num “tanque acelerador de corrosão” de placas de 

metal (Fig.4). Ele é usado tanto para gravar placas 

de circuito impresso (PCI) como matrizes que darão 

origem a gravuras em metal. 

Figura 4. Tanque acelerador de corrosão. (Geison de Lima 
Martins, 2016-2018). Fonte: acervo do grupo

Estes tanques aceleradores de corrosão já es-

tão em uso no Atelier 103 do CA. Estes dispositi-

vos possuem características específicas e um novo 

método para gravação de placas PCI e de matrizes 

de gravura em metal. Um novo tanque está sendo 

elaborado com uma bacia de plástico, canos aco-

plados e um microcontrolador capaz de controlar 

os tempos de gravação, sem que o artista-gravador 

ou o engenheiro eletrônico tenha que tocar no líqui-

do corrosivo. Tal método procura melhorar o modo 

como são produzidas as placas, além de aumentar a 

segurança do artista ou do estudante (de engenharia 

ou de artes visuais) que está gravando a placa.

Placas de circuito impresso (PCI) estão sendo 

redesenhadas com circuitos cujas trilhas são sinuo-

sas, as curvas são “orgânicas” e em nada se asse-

melham aos tracicionais circuitos de PCIs. Estas pla-

cas de PCI são gravadas com materiais alternativos 

não-tóxicos usados na gravura em metal. Ou seja, os 

mesmos procedimentos utilizados para fazer gravu-

ras com materiais alternativos não-tóxicos passaram 
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a ser utilizados pelo grupo multidisciplinar para fazer 

também as placas de circuito impresso (PCI). 

Figura 5. Placas de circuito impresso com desenhos or-
gânicos. (Pablo Guastuci, 2014). Fonte: acervo do grupo

Estas placas de circuito impresso deram origem 

a amplificadores, que junto com as caixas de som 

instaladas numa escola pública da periferia da ci-

dade de Pelotas se transformaram em uma Rádio 

Escolar. Em outro projeto multidisciplinar do grupo, 

as PCIs foram usadas para implementar um torno de 

cerâmica portátil com pedal acelerador.

Muito conhecimentos vão passando de uma 

área para a outra, métodos e materiais vão sendo 

experimentados por estudantes de Engenharia Ele-

trônica junto com os estudantes do curso de Artes 

Visuais neste espaço (Fig.6). 

 

Figura 6. Ateliê 103 do Centro de Artes da UFPel, 2018. 
Foto: acervo do grupo

Finalizando

O Ateliê 103 do Centro de Artes não é apenas 

um espaço que reúne duas áreas distantes na tabela 

do CNPq, ou um “limbo” sem contornos definidos, 

ou um espaço de delimitações de fronteiras a serem 

apagadas, mas se transforma num espaço heterócli-

to e pensa-lo como “heterotopia” (FOUCAULT, 2007; 

2013) pode dar conta das diversidades de dispositi-

vos que ali se instalam, se desenham e são projeta-

dos. Muitos deles saem do papel para se transformar 

em objetos concretos, ou objetos de arte eletrônica, 

ou artefatos de engenharia ou dispositivos eletrô-

nicos. O Ateliê 103 não é uma utopia ou uma ideia 

que ainda está “sem lugar”, pois as heterotopias, 

mesmo fora de todos os lugares, são localizáveis 

(FOUCAULT, 2007, 2013).

Quando Foucault (2013, p. 19) diz que há “[...] 

utopias que têm um lugar preciso e real, um lugar 

que podemos situar no mapa; utopias que têm um 

tempo determinado, um tempo que podemos fixar e 

medir conforme o calendário [...]”, está se referindo 

aos espaços que habitamos, nos quais demarcamos 

nossas utopias. Assim sentimos nosso convívio no 

Ateliê 103, como uma heteropotia, um “lugar outro”, 

capaz de abrigar nossas utopias. Ali elas possuem 

lugar. É neste espaço, nesta sala, neste ambiente 

que mirabolamos projetos, sonhamos engenhocas, 

vislumbramos ideias e realizamos concretamente 

nossas fabulações.

Foucault (2013, p. 26) ainda propõe como 

quinto princípio da heterotopologia, que as “hetero-

topias possuem sempre um sistema de abertura e 

de fechamento que as isola em relação ao espaço 

circundante”. Aberta ou fechada, com possibilidade 

de comunicação com o exterior ou introjetada nela 

mesma, as heterotopias apresentam-se com forma-

ções variadas. Para Foucault (2013, p. 28), o que há 

de mais essencial nas heterotopias é que “elas são 

a contestação de todos outros espaços”. Como um 
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barco que flutua, “lugar sem lugar, com vida própria, 

fechado em si, livre em certo sentido, mas fatalmente 

ligado ao infinito do mar, e que de porto em porto [...] 

vai procurar o que [há] de mais precioso” naquele 

lugar (FOUCAULT, 2013, p.30). O autor descreve o 

barco do seculo XIX simultaneamente como “o maior 

instrumento econômico e a maior reserva de nos-

sa imaginação” (idem). O Ateliê 103, assim como 

aquele barco do séc. XIX, é o lugar que permite fluir 

nossa imaginação, e onde concretizamos nossos 

sonhos.

Aqui, com o conceito de “heterotopia” (FOU-

CAULT, 2007; 2013) procuramos problematizar este 

espaço que é compartilhado por engenheiros e fu-

turos engenheiros em projetos colaborativos com 

artistas e futuros artistas em seus processos de 

formação. Assim, as aproximações, convergências 

ou divergências entre arte e tecnologia são ações 

políticas que constituem este espaço “heterotópico” 

dentro da universidade. Nosso desejo é que ainda 

possamos seguir construindo lugares heterotópicos 

como este por muitos e muitos anos, e em muitas e 

muitas mais universidades públicas neste país. As 

misturas e as contaminações entre estas diferentes 

áreas podem ajudar com muitas pistas das peculia-

ridades, dificuldades que enfrentamos e potenciali-

dades que cultivamos, advindas deste lugar. 

Agradecemos ao CNPq (Conselho Nacional de De-

senvolvimento Científico e Tecnológico) pelo apoio 

às pesquisas que deram origem a este texto.
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