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 No meu espaço expositivo ideal, os artistas  
somos nós mesmo, pessoas comuns, sem fama,
que vive a vida, encarando os desafios que essa

propõem.  

È um espaço coletivo, onde algumas pessoas
escolhidas contam as mais diversas que coragem

que ja fizeram em sua vida. 



A ideia foi mostrar que tudo que fazemos por mais
simples que seja tem coragem, essa sendo

individual, ou seja, é coragem se você mesmo se
desafia a fazer isso. 

A arte do museu seria um girassol, que ao girar de
acordo com a posição do sol, passaria a mensagem

de surgir todos os dias um novo amanhecer para
encarar os medos/desafios/propostas.



Arquitetura  
 



Feito de fibra de vidro, por ser sensível, passar
a intenção que nada é constante e tudo deve

ter seu cuidado. O museu seria de forma
redonda com várias cabines também redondas,

por dentro. 



Cada cabine conta o
ato de coragem de

alguém comum 

Cada cabine por meio
dos 5  

sentidos nos passa
uma sensação 

Cada cabine nos passa
sensações de algo



Artistas  
 



Nome: Moreira - 28 anos  
Ato de coragem: Largar a federal com o curso dos meus sonhos e tentar
uma opção b. 
Sensação disposta na cabine: Livros e dinheiro de cabeça para baixo/
sensação de perda 

Nome: Irene - 19 anos 
Ato de coragem: Ser do meu jeito, sem deixar que a opinião dos outros me
incomode - me coloquei em transição 
Sensação disposta na cabine: vários fios de cabelo no chão e o som de uma
maquina de cortar cabelo 

Nome: Oliveira- 24 anos  
Ato de coragem: Ter tido as minhas duas filhas 
Sensação disposta na cabine: Choro e brinquedos de crianças espalhados 



Nome: Andrade - 16 anos 
Ato de coragem: Assumir a sexualidade  
Sensação disposta na cabine: Muita maquiagem espalhada, objetos
coloridos e cartazes de filmes.

Nome: Campos - 32 anos 
Ato de coragem: Largar o emprego e fazer uma viagem  
Sensação disposta na cabine: dinheiro jogado  no chão, paisagens bonitas
pregadas, uma mala no canto, som de liberdade e dos pássaros.  

Nome: Jácome - 18 anos 
Ato de coragem: Sair da religião que meus pais frequentavam 
Sensação disposta na cabine: Várias estátuas de religião e uma da
liberdade  



A proposta do Museu da Coragem é mostrar que cada pessoa
possui uma unicidade assim como uma coragem que é apenas
sua coragem. O que pode ser um ato corajoso para mim, pode
não ser para o outro mas, o importante é saber lidar e vencer

cada dia.  
 
 
 
 
 

  Viver já é um ato de coragem. 



Qual foi a sua
maior coragem? 


