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aponta a cidade como um espaço humano, existencial e potencialmente interpretativo, 

na medida em que se apresenta como um campo rico e vasto para elaboração, 

execução e aprofundamento de proposições artísticas. A arte neste caso propicia um 

agir-pensar sobre ela própria, seu território múltiplo de expressão e sentido, sobre “o 

lugar da arte na cidade ou quem sabe, a cidade através da arte” (FREIRE, 1997, p. 

82), os atravessamentos e intersecções destes campos e possíveis legibilidades desta 

experiência expressas na forma de projetos artísticos e tradução estética. 

 
 

 

 

 

 
Figura 22. Paulista Negra, Permitido Estacionar e Vista das Grades do Sta. Efigênia. Anne Lopes, 2010. 
 
 
 
 

 

 
Figura 23. Photo Color. Marina Camargo, 2010 
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4.  SINALIZAÇÕES: ORIENTAÇÕES GRÁFICAS URBANAS  
 
 
4.1  A CIDADE NO MEU CAMINHO (MEUS CAMINHOS NA CIDADE) 

 
Sobretudo eu, que fiel ao meu velho hábito, 
faço amiúde a rua de gabinete de estudo, 
quantas vezes, levado ao acaso por meus 
sonhadores, me vejo de repente no meio 
dos pavimentadores! 

(M. BARTHÉLEMY, 1861) 

 

Conforme vem sendo enunciado ao longo desta dissertação, a cidade passa a ser o 

assunto de minhas inquietações estéticas, motivação poética para criação e impulso 

para idealização e produção de projetos artísticos, precisamente com o episódio do 

meu deslocamento da região suburbana na denominada cidade baixa, para residir até 

o momento no centro da cidade, exatamente em uma de suas avenidas principais, a 

conhecida Avenida Carlos Gomes. Vivendo sozinho num apartamento do 7º andar de 

um prédio que se dividia entre salas comerciais e residências, no cerne do tumulto e 

da vida agitada comuns as regiões centrais das grandes cidades, descobri junto ao 

sentimento de choque e solidão pelo início de um novo ciclo de vida, a primeira 

experiência de morar sozinho, a sonhada e amedrontadora sensação de 

independência e liberdade, um encantamento pela paisagem urbana que se 

descortinava a mim em cada momento do dia que me debruçava sozinho sobre a 

grande janela daquele apartamento. Olhava e só olhava o movimento da cidade, do 

alto, à distância, o amanhecer, o dormir, a pulsação das coisas vivas naquela avenida 

que se mantinha e mantêm até hoje acordada dia e noite. Gostava de ver, de me 

perder pelo olhar e pelo pensamento, de refletir como às 24 horas do dia naquele 

ambiente eram rigorosamente opostas aquelas que vivi anteriormente no pequeno 

bairro de Plataforma no subúrbio ferroviário de Salvador. A vida ali com a passagem 

do tempo, se mostrava diferente e cada vez mais interessante, impactante, inspiradora 

e motivadora.  

Este período de mudança de residência e vida pessoal coincidiu também com o 

momento de ingresso no curso superior de Artes, período em que começava a senti 

com o andamento das aulas e dos semestres, o conhecimento adquirido através das 

disciplinas e as incursões na prática artística, a necessidade de encontrar, cercar, 

investigar, aprofundar um assunto, desenvolver um projeto poético que se abrisse 
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como um campo vasto para produção de imagens, experimentação, exploração 

técnica e de linguagens e exercício do pensamento. Desta maneira, ocorre então a 

consciência e constatação de outra mudança significativa no desenrolar do meu 

cotidiano, com desdobramentos na minha expressão artística; as caminhadas na 

“cidade” e a realização da grande maioria das atividades e obrigações cotidianas 

quase todas inseridas no centro da cidade, através de percursos a pé. Mercados, 

lojas, farmácias, aulas de arte, cinema, teatro, atividade física, cursos, reuniões, 

prática artística, todos os afazeres, toda a rotina diária cumprida em itinerários feitos a 

pé.  A essa altura já vivendo na minha segunda residência59 no centro da cidade, 

localizada a apenas alguns metros da primeira casa, descobri um centro nunca antes 

visto, acessado, visto que na infância, esta área da cidade era para mim apenas um 

lugar de breve passagem, de visita a lugares específicos, encontros e atividades 

eventuais.  

 

 

Figura 24. Duas vistas (da janela de minha antiga residência em Plataforma e a atual no  
Centro da cidade de Salvador). Vladimir Oliveira, 2010 

 

Não me recordo de outro momento na vida até o presente, de caminhar e gostar tanto 

disso, de sair e estar na rua, percorrer seus caminhos, me surpreender com suas 

macro e micro mudanças diárias, incursionar na “cidade” e maravilhar-me com sua 

dinâmica, suas imagens, estruturas, sua ocupação humana e criatividade que me 

injeta animo, energia criativa, movimento e desejo de expressão. As caminhadas na 

cidade, neste meu território diário, ganham o sentido de uma experiência intima 

existencial e o caminhar se inseri no meu cotidiano como uma escolha, uma prática 

que envolve um desejo de movimento, ação corporal-mental, a garantia de poder 

exercer e praticar a arte secular de caminhar, perambular pelas ruas da cidade, ainda 

                                                 
59 Atualmente estou em processo de mudança para a terceira residência no centro da cidade 
de Salvador. Criei um forte vinculo afetivo e sensível com essa região da cidade. Esta 
dissertação foi produzida em trânsito entre uma e outra residência. 
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que a realidade urbana e os projetos de urbanização contemporâneos, a 

desumanização da cidade venha aos poucos aniquilando essa possibilidade de 

relação, envolvimento e trocas com a cidade. O contato com o ambiente urbano me 

faz sentir potencialmente vivo e criativo, através de inspirações, embates, tensões, 

atravessamentos, indagações, dúvidas, do caminhar diário e da conseqüente 

mobilização da percepção e pensamento por meio do qual investigo, descubro, 

recolho afetos estéticos, transformo impressões, sensações e coisas do cotidiano em 

sua maioria banalizadas e objetivadas em proposições artísticas. Assim, na medida 

em que sou sensibilizado pela cidade, que a sinto e me vejo acessando-a e lendo-a 

por uma lente-olhar subjetiva, acredito que sensibilizo através de impressões 

pessoais, manifestações poéticas e expressão artística a cidade e seus habitantes.  

O fato de residir no centro da cidade, não em um bairro próximo, nos arredores, mas 

no interior do centro, faz com que quase todo tempo eu experimente e sinta a 

dinâmica, as forças, o ritmo, a energia diferenciada que essa região possui. Sendo 

artista, adentro as ruas desse “bairro” não apenas como mais um citadino entre tantos, 

passageiros e apressados, mas como alguém que calmamente faz um passeio, frui a 

rua com corpo inteiro e atento, observando cuidadosamente seus elementos, exposto 

e disposto a surpresa, o inusitado, a idéia que surge num instante rápido, no tempo do 

atravessar de uma rua a outra, na captação de um sinal, na dúvida quanto à 

orientação de uma placa. Desta maneira, o bairro e as relações que mantenho com 

ele, particularmente através do caminhar, constituem um importante elemento para 

reflexão sobre a vida cotidiana na cidade, aspecto elucidado por Henri Lefebvre 

(1997), quando este afirma que,  

  

O bairro surge como o domínio onde a relação espaço/tempo é a 
mais favorável para um usuário que deseja deslocar-se por ele a pé 
saindo de sua casa. Por conseguinte, é o pedaço de cidade 
atravessado por um limite distinguindo o espaço privado do espaço 
público: é o que resulta de uma caminhada, da sucessão de passos 
numa calçada, pouco a pouco significada pelo seu vínculo orgânico 
com a residência (LEFEBVRE Apud CERTEAU, 1997, p. 41). 

 

Portanto, a noção de bairro surge atrelada a relação que cada um estabelece com 

esse espaço, em especial através da caminhar, do deslocamento a pé, do movimento 

de sair, o ir e vir da rua pra casa e de casa pra rua com os próprios pés. Esta relação, 

ainda que parecida e comum aos muitos moradores de um determinado bairro, 

assume um contexto, um fim, atende a um desejo e necessidade específica para cada 
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um daqueles que percorrem, caminham pelo bairro, aspecto que corresponde ao que 

Michel de Certeau (1997) considera como a forma de apreensão do bairro, sendo que 

este, mesmo tratando-se de uma porção do espaço público em geral (anônimo de todo 

mundo), “se insinua pouco a pouco um espaço privado particularizado pelo fato do uso 

quase cotidiano desse espaço” (CERTEAU, 1997, p.40). É desta maneira que a 

potencial relação que mantenho com o centro da cidade de Salvador, construída ao 

longo de quase onze anos, dinamizada e atualizada por múltiplas dimensões, sentidos 

e simbolismos, se mantêm em silêncio ou segredo para a grande maioria dos outros 

tantos residentes nessa região e também para aqueles que simplesmente passam ou 

habitam esse espaço temporariamente. Muitos não sabem que em diversos momentos 

que vou pra rua, que caminho pela calçada, que faço um tour daqui pra ali, estou 

abrindo caminhos para estimular a percepção, sua aprendizagem, sondando matérias, 

colhendo assuntos, elementos, ouvindo a sonoridade urbana, sensibilizando e 

animando o corpo-alma e motivando a inspiração. Assim mais uma vez parece 

apropriado trazer Certeau, quando este afirma que o bairro “é uma noção dinâmica, 

que necessita de uma progressiva aprendizagem, que vai progredindo mediante a 

repetição do engajamento do corpo do usuário no espaço público até exercer ai uma 

apropriação” (CERTEAU, 1997, p.42). Uma espécie de “prática do bairro” surge e se 

desenvolve de forma singularizada a partir dos usos, necessidades, táticas, 

investimentos, ações e sentidos por parte dos seus usuários. Essa prática favorece 

uma utilização do espaço urbano não apenas no âmbito funcional e a caminhada de 

quem passeia pelo seu bairro, segundo o autor, “é sempre portadora de diversos 

sentidos” 60: 

...sonho de viajar diante de uma vitrine, breve sobressalto sensual, 
excitação do olfato sob as árvores do parque, lembranças de 
itinerários enterradas no chão desde a infância, considerações 
alegres, serenas ou amargas sobre o seu próprio destino, inúmeros 
“segmentos de sentido” que podem ir um tomando o lugar do outro 
conforme se vai caminhando, sem ordem, sem regra, despertadas ao 
acaso dos encontros, suscitadas pela atenção flutuante aos 
“acontecimentos” que, sem cessar, se vão produzindo na rua 
(CERTEAU, 1997, p.44).  

 

A esta multiplicidade e variedade de sentidos despertados a partir das caminhadas no 

bairro, acrescento também a possibilidade concreta de uso, relação, intervenção neste 

                                                 
60 Certeau afirma que a cidade é, no sentido forte, “poetizada” pelo sujeito: este a re-fabricou 
para o seu uso próprio desmontando as correntes do aparelho urbano: ele impõe à ordem 
externa da cidade a sua lei de consumo do espaço (CERTEAU, 1997, p.45) 
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espaço, motivado por um desejo de investigação e criação artística. Avaliando os 

últimos anos em que venho me dedicando com maior profundidade a prática e reflexão 

artística, penso que a vida na cidade, essa outra maneira de vivê-la e experimentá-la 

através dos deslocamentos, das caminhadas, as errâncias pelas ruas, demarcou e 

cercou um interesse quase inesgotável pelo universo urbano enquanto campo de 

investigação estético-conceitual. A transformação na minha relação e percepção da 

cidade, da rua, da vida urbana, fundou as bases de um projeto poético em trânsito no 

qual diversas questões concernentes a cidade vem compondo e estruturando um 

processo de criação artística. A ação de percorrer a cidade, sair de casa a pé, andar 

pelas ruas do bairro, no meu caso, do centro de uma grande cidade, experimentando 

espaços e o movimento de passagem onde se é invadido por sensações e 

intensificações da vida cotidiana, fez germinar através de contatos e contágios na 

cidade, um envolvente, crescente e progressivo interesse pela construtividade urbana, 

seguido por um desejo de exprimir e expor essas apreensões, impressões e encontros 

por meio de procedimentos artísticos. Revelar visões e reflexões sensíveis da cidade 

através de um pensar, um fazer-atuar artístico.  

Vivenciando a cidade através de percursos exploratórios, observando e captando 

elementos significativos da experiência do percurso, um vasto e inumerável conjunto 

de proposições, pensamentos, idéias de obras, apropriações, deslocamentos, 

sugestões, possibilidades temáticas, caminhos de abordagem e tradução visual 

surgiam a cada incursão na rua. Atravessando a paisagem urbana, gostando da rua e 

de estar-ficar ali, curioso a cada passo em pleno movimento lento, no meio das tantas 

coisas que coexistem na cidade, a sinestesia urbana insuflava inspiração e mais e 

mais motivos para criar. Desde então, surgem diversas obras, séries, projetos de 

exposição, anteriores e pós-ingresso no programa de mestrado, algumas executadas 

e apresentadas em exposições coletivas, individuais, salões e outras que ainda 

encontra-se em etapa de produção e em processo de maturação. Apresentarei, então, 

obras produzidas no percurso-período compreendido entre 2006-2010, algumas 

acompanhadas por textos reflexivos61 que são na verdade, exercícios de pensamento 

e reflexão conceitual que sempre acompanham meu processo de criação. Das idéias, 

imagens e pensamentos que antecedem, permeiam e se desenvolvem no curso de 

produção das obras, imprimem-se no formato de textos, escritos, notas, 

apontamentos, reflexões pessoais advindas das inúmeras conversas entre obra e 

artista. Vamos percorrer, portanto, um trajeto criativo de obras, letras, imagens-

                                                 
61 Os textos estão intactos (sem alterações, acréscimos, revisões), exatamente como foram 
produzidos no período de criação-exposição das obras. 
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pensamentos deslocadas, extraídas, capturadas pelo corpo-caminhante através do 

passo a passo na cidade. Vejamos:  

 

GEO-METRI-CIDADES  

(Seleção e exposição na 5ª Bienal de Arte, Ciência e Cultura da UNE, Fundição 
Progresso – Rio de Janeiro em 2006) 

Estes três painéis foram compostos a partir de combinações, junções e montagens de 

fotografias das demarcações-pinturas e texturas extraídas do chão da cidade. 

Considero a obra-chave que marca o início do meu processo criativo com ênfase na 

relação com a cidade e ainda sem tanta clareza na época, o interesse pela sinalização 

urbano-viária. Outro aspecto importante é que o momento de criação dessas obras 

coincide com o curso de fotografia realizado durante a graduação na Escola de Belas 

Artes. Até então as técnicas com as quais me expressava artisticamente eram apenas 

o desenho e a pintura. Desde então, a fotografia como técnica, meio, registro, forma 

de expressão, perpassa grande parte da minha produção artística. Após a composição 

da obra essas mesmas fotografias e outras foram utilizadas em outras experiências e 

elaboração de novos trabalhos, viabilizando desdobramentos da série inicial. 

 

Figura 25 – Da série Geo-Metri-Cidades. Vladimir Oliveira, 2006.  

 

ARQUITETURA DESUMANA  

(Seleção e exposição no Salão Regional de Artes Visuais da Bahia - Centro de Cultura 
Adonias Filho, Itabuna/BA em 2008) 
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            ARQUITETURA DESUMANA  

 

“Cada obra de arte se apresenta, então, como 
mero fragmento, uma minúscula peça 
arbitrariamente recortada de um tecido 

infinitamente mais amplo".  

(Brissac Peixoto) 
 

"Arquitetura: o que transcende a construção" 

                                                                                                                                                     (Paulo Casé) 

 

Esta obra pauta-se no jogo relacional entre o olhar, o corpo e a cidade, enquanto campo de 

afeto visual e conceitual. Em suas três partes, me interessa explorar a idéia de fragmento, 

instalando uma relação entre a arquitetura urbana e o corpo enquanto matéria dividida, 

instrumental e fraturada. Para isso são usadas diversas cópias fotográficas retiradas da janela 

de meu apartamento, a primeira tratando-se de um edifício abandonado ocupado pelo MSTS-

Movimento Sem-Teto de Salvador, e a outra do edifício da UERJ no Rio de Janeiro. Estas 

fotografias são recortadas manualmente tendo cada parte a mesma dimensão. Junto a estes 

‘fragmentos de imagem’ é agregado um cubo com faces compostas por fotografias. O jogo 

proposto é pensar na idéia do olhar que se depara e confronta na contemporaneidade, com a 

grande dimensão das arquiteturas que ocupam e se instalam em cada pequena porção de 

espaço na cidade. O olhar que só vê janelas, pilares, andaimes, andares, verticalidades de  

 

Figura 26 – Arquitetura Desumana. Vladimir Oliveira, 2008 

concreto e ruína condensadas em corpos de cimento, poeira, ferro e cal. Refletir a arquitetura 

em sua possibilidade de permanência e no mesmo tempo de fratura e decomposição em que 

“ruinas e obras se confundem” (Brissac Peixoto). A presença da imagem de um estudo ideal da 

figura humana inseri no trabalho esse outro corpo, o dos citadinos, buscando problematizar a 

“relação esvaziada de ‘experiência” (Benjamim) carnal, corporal, sensorial que estes mantem 

com o espaço urbano. Arquitetura e corpo se expressam e se refletem matematizados, 

idealizados, instrumentalizados, condicionados a rigidez, ao endurecimento, reduzidos a 
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projeto e esvaziados de sentido. Corpo e arquitetura se mostram desumanizados e carentes de 

experiência. Ambos se espelham e se desafiam na urbe contemporânea. 

                           

WHITEDOOR II 

(Seleção e exposição no I Salão Arte & Cidade, EBA – Escola de Belas Artes – UFBA 
em 2008) 

WHITEDOOR II  

“A função da arte é construir imagens da 
cidade que sejam novas, que passem a 
fazer parte da própria paisagem urbana”. 

(Nelson Brissac Peixoto) 

 

A obra apresentada compõe uma série em processo, tendo como enfoque um dispositivo de 

caráter publicitário e comum à paisagem urbana na contemporaneidade: os outdoors. Trata-se 

de um exercício fotográfico de captura de outdoors brancos, “whitedoors”, subvertendo a sua 

função primordial de anunciar, publicar, divulgar algo, resignificando-o a partir da consideração 

de sua forma como elemento estético e expressivo. Num momento em que o panorama da 

cidade convida o olhar dos citadinos a perder-se pelos milhares de cartazes, banners, neons, 

anúncios, panfletos ao vento, configurando a paisagem urbana como um “jornal de serviço”, a 

oportunidade de encontrar um quadro limpo, um lugar branco na cidade que ainda não esteja 

coberto pela abundância de “imagem-palavra”, é quase nula. Diante de um horizonte que não 

se deixa perpassar, da “paisagem que é um muro” (PEIXOTO, 1996), o olhar é um embate. O 

excesso de matéria visual, o cruzamento de diversos espaços e tempos, suportes e tipos de 

imagem, os outdoors, com seu extenso alcance visual e seu caráter público, se destaca cada 

vez mais no “cenário” urbano, também por seu forte apelo visual endereçado a propagação 

comercial e estimulo ao consumo.Composta por 48 fotografias (formato 10x15 cm) impressas 

em papel adesivado, as imagens irão compor um painel de outdoors brancos aplicados manual 

e diretamente sobre a parede, otimizando-a enquanto suporte para instalação da obra. A 

composição é elaborada a partir do preenchimento de uma área pela imagem do outdoor 

branco, e outra pelo próprio “vazio-branco” na parede, culminando em duas áreas brancas. O 

gesto pretende incitar neste caso, uma reflexão em torno do branco como possibilidade, um 

elemento caracterizador de ausência, seja de imagem, seja de palavra. 
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Figura 27 – WhiteDoor II. Vladimir Oliveira, 2008 

 

CIDADE-PAISAGEM 

(Seleção e exposição no Salão Regional de Artes Visuais da Bahia - Centro de Cultura 
Alagoinhas/BA e no Panorama - Mostra de Fotografia no MAC - Museu de Arte 
Contemporânea Raimundo de Oliveira, Feira de Santana/BA em 2008). 

 

Os “olhos arquitetônicos” guardam uma paisagem 
refletida. As “sombras” evocam uma dimensão 
solitária e fantasmagórica da cidade.  

(Vladimir Oliveira) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Cidade-Paisagem. Vladimir Oliveira, 200 
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URBE: VISTAS E VESTÍGIOS 

(Primeira exposição individual, selecionada no edital Portas Abertas para as Artes 
Visuais da FUNCEB - Fundação Cultural do Estado da Bahia e realizada na Galeria 
Pierre Verger – Salvador/BA em 2008) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

Figura 29. Urbe: Vistas e Vestígios. Vladimir Oliveira, 2008 
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URBE: VISTAS E VESTÍGIOS 

 

   Existem muitos tempos e muitas cidades 
 “O tempo da cidade não é o tempo do olhar” 
   O tempo da cidade quer levar o tempo do olhar 
   O olhar quer seu tempo 
   O olhar quer andar devagar 
   E (di) vagar pela cidade 
   O olhar quer seguir devagar 
   A cidade (transe)ta 
   A cidade não quer parar... 
   A cidade corre 
   O olhar quer passear 

   (Vladimir Oliveira) 
 

A série “URBE: VISTAS E VESTÍGIOS” é resultado de um encontro sensível com a 

cidade, seus afetos difusos e complexos. Tem como poética a “Vida Citadina” em Salvador, 

confrontando questões conceituais e dualidades próprias do ato fotográfico, tais como, o único 

e o infinito, presença e ausência, proximidade e separação, morte e eternidade. Representa 

uma investida sensível dentro da cidade, buscando através da fotografia capturar imagens 

derradeiras que se constituem num tempo-espaço instável, dinâmico, imprevisto e efêmero. É o 

“olhar caçador” viciado pela incongruência, capturando “imagens poéticas”, leves, “fluidas”, e 

que se consolidam num diálogo com elementos visuais responsáveis diretos pela configuração-

definição da imagem, a exemplo da água (reflexos), texturas (céu e chão), grafismos (fios e 

postes) e a relação cor-forma (arquitetura). São imagens que suscitam um estado de 

contemplação, convidando e “confundindo” o olhar, evidenciando um caráter efêmero e de 

vestígio.  

O caminho desta série busca a contrapartida “poética – sensível” a “frieza – dureza” e a 

lógica de urgência constante com que transitamos e nos relacionamos com a urbe. Sempre de 

passagem, nada parece despertar interesse aos sentidos, na cidade verticalizada pelos 

excessos da arquitetura. É necessário passar, circular, mas o circular também denota o 

transitório, a relação circunstancial e superficial com a cidade. É preciso  permitir momentos de 

pausa para perceber o que a cidade oferece, descobrir suas brechas e nelas, suas paisagens e 

senações. A cidade e seus “instantes”, suas texturas, misto de gente, sujeira no ar, 

arquiteturas, desejos e imagens divagantes por entre ruas e avenidas que seguem seu 

cotidiano, não tão devagar. 

Urbe: Vistas e Vestígios vislumbra uma cidade subjetiva que se mostra em “miniaturas-

quadros do tempo”, forma e duração de um pequenino instante de “água”, “céu”, “chão”, “luz”, 

que jamais se apresentarão novamente como tal. Sugere o único e o infinito, a temporalidade 

da imagem, marca evidente do espaço urbano contemporâneo e presente na cidade de 

Salvador.  
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ARQUITETURA: FRATURA - FARTURA – FRAGMENTO 

(Segunda exposição individual selecionada no edital Portas Abertas para as Artes 
Visuais da FUNCEB - Fundação Cultural do Estado da Bahia e realizada na Galeria 
ICEIA - Salvador/BA em 2008) 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Arquitetura: Fratura-Fartura-Fragmento. Vladimir Oliveira, 2008 

 

ARQUITETURA: FRATURA - FARTURA – FRAGMENTO 

Arquitetura é o pacto firmado entre a luz e a 
sombra, o plano e a textura, o sólido e o 
indelével, o útil e o sensível, a cor e a sua 
ausência, o efêmero e o permanente, a matéria e 
o pensamento. 

(Paulo Casé, 2000) 

 

“Arquitetura: Fratura-Fartura-Fragmento”, propõe abrir um campo de sensação e 

pensamento através de imagens sobre a arquitetura em suas implicações funcionais, 

subjetivas e em relação com a paisagem urbana de Salvador. Trata-se de um trabalho que 

propõe pensar como o cenário urbano é dotado de espessura e permanência, como a cidade 
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em sua intricada trama de prédios e escombros, velhas e novas moradias, arquiteturas 

inabitáveis, é constítuida por uma particular textura, formada pelo aglomerado caótico, pela 

massa de concreto erguido, uma paisagem saturada e opaca.  

A fotografia é a linguagem matriz na produção dos trabalhos apresentados, servindo 

como instrumento de captura das imagens durante os percursos na cidade.  Em diálogo com o 

espaço da galeria, ao invés de serem expostas sobre papel fotográfico ou qualquer outro 

suporte, estas imagens são impressas, transferidas e fixadas na parede, elemento que interage 

ou mesmo define o caráter estético e reforça o conceito das obras.  

Assim, duas paisagens urbanas são capturadas e transpostas para o cubo branco; 

“arquiteturas interrompidas” (abandonadas, em desmanche), e “arquiteturas de passagem” 

(imobiliário urbano). Essas imagens encontradas na passagem pela urbe constituem um visual 

urbano preenchido por propaganda de imóveis, pedra, cal, concreto, uma intersecção de 

tempo, memória, duração, precariedade e transformação incessante. Ruinas e obras se 

confundem nas paisagens urbanas que estão sempre em devir. 

 

SUBWAY – SP 

(Seleção e exposição no Salão Regional de Artes Visuais da Bahia – Centro de 
Cultura Antônio Carlos Magalhães, Jequié/BA em 2010)  

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Subway SP. Vladimir Oliveira, 2010. 
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SUBWAY – SP 

“O espaço é um lugar praticado”  
(Michel de Certeau. A Invenção do Cotidiano) 

 

A obra é resultado de um diálogo com os conceitos trabalhados pelos antropólogos Marc Augé 

denominado de “não-lugar” e o que seria “lugar” para Michel de Certeau. Para Marc Augé, um 

“não-lugar” seria o produto mais evidente da contemporaneidade, um conceito que se opõe ao 

conceito de “lugar” para a antropologia, no sentido de não ser um lugar de convivência e 

produção de cultura, mas sim, de passagem, de trânsito e emergência coletiva, embora cada 

transeunte tenha sua questão pessoal. Dessa maneira, podemos perceber que segundo estes 

autores, espaços como aeroportos, postos de gasolina, shoppings, rodoviárias e estações de 

metrô, concentram grande circulação de pessoas, no entanto estes ambientes apresentam-se 

da mesma forma, padronizados no que se refere a sua estrutura física e funcional. São 

espaços que se repetem em configuração, independente do lugar (estado, país) onde se 

encontram. O contraponto proposto no pensamento de Certeau é que embora esses lugares 

sejam idênticos, em estrutura física (aparência visual), a presença e a vivência humana será o 

grande diferencial entre eles. As diversas experiências, práticas e improvisações estabelecidas 

nestes espaços, poderão transfigurá-los de “não-lugar” para “lugar”, num movimento recíproco. 

Uma estação de metro é considerada um não-lugar a priori, por ser um espaço físico que 

comporta um meio de transporte que viabiliza um deslocamento rápido que colabora e reforça 

a lógica de urgência cotidiana de um grande centro urbano. Com a proposição apresentada, 

tentamos realizar uma pausa nesse contexto de urgência, organizando um pensamento visual 

acerca do que podemos vivenciar nesses espaços que são de todos e que paradoxalmente 

também não pertencem a ninguém. Trata-se de incitar uma reflexão em torno de uma poética 

que traduza estados de efemeridade e impermânencia, características que perpassam a 

existência humana na contemporaneidade.  Nesse sentido a prática artística, atrelada a ação 

de pensar a condição humana frente a esses contextos construídos historicamente, permitem 

reforçar a idéia da Arte enquanto exercício do pensamento e contra-senso de lógicas 

instituídas.   

A tradução visual do conceito traz a fotografia enquanto linguagem capaz de traduzir em 

imagem um “intervalo”, um “entre” num espaço-tempo de velocidade, como se a técnica 

recortasse, colocando assim em suspensão, fragmentos dessa realidade de mobilidade e 

circulação ininterrupta. Criamos, dessa maneira, uma espécie de cartografia visual de pontos 

de passagem que remete ao mapa de orientação presentes em vários momentos do percurso, 

quer seja nos pontos de parada ou dentro da unidade móvel do metrô.  
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POÇO DE VISITA (Da série “Mobília Urbana”) 

(A série foi iniciada em 2010, encontra-se em desenvolvimento e ainda não foi 
exposta) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Poço de Visita. Vladimir Oliveira, 2010. 

 

“POÇO DE VISITA” (Da série “Mobília Urbana”) 

 

 “As transformações mais radicais na nossa 
percepção estão ligadas ao aumento da 
velocidade da vida contemporânea, ao 
aceleramento dos deslocamentos cotidianos, à 
rapidez com que o nosso olhar desfila sobre as 
coisas. O olhar contemporâneo não tem mais 
tempo” 

Nelson Brissac Peixoto 

 

A série apresentada é um exercício de interlocução artística com elementos compositivos do 

espaço urbano, que trazem consigo além de qualidades funcionais, características formais e 

plástico-estéticas que provocam e capturam o olhar. Trata-se de uma experiência 

deambulatória pela cidade, orientada pelo traçado de uma cartografia visual que configura um 

ensaio fotográfico construído a partir de recortes imagéticos de tampões dos poços de visita. 

Este objeto curioso designa a instalação (normalmente urbana), por onde se tem acesso às 

redes de serviços subterrâneos – tais como esgoto, telefone, energia elétrica e acesso aos 

córregos e rios canalizados e cobertos, dentre outros. As tampas, o foco de interesse visual da 

série apresentada, localizadas ao nível do terreno (pavimento), possui formato circular ou 

retangular e normalmente são feitas de ferro, metal ou mesmo de concreto. Estas selam as 
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câmaras de visita, que possui profundidade variável e permitem a execução de trabalhos de 

manutenção a partir da reunião de dois ou mais trechos. Observando a disposição destas 

câmaras pela cidade, adotamos um recorte geográfico para a composição da série, baseado 

em percursos espontâneos na cidade de Salvador. Para a exposição proposta, serão 

destacados fragmentos plásticos deste objeto utilitário urbano, compondo imagens que ora 

apresentam o objeto em sua totalidade, ora focalizam detalhes geométricos, texturas, efeitos 

de superfície. 

Para percebê-los é preciso pausas de sensibilização, uma forma de liberar “o olhar caçador 

viciado pela incongruência” (Susan Sontag), contrariando a dinâmica de urgência com que 

freqüentemente transitamos pela cidade, velo(cidade) que muitas vezes obstrui uma 

experiência perceptiva mais lenta e curiosa do espaço urbano. Ao deslocar imagens das 

tampas que selam os poços de visita, inclusive de outras cidades, além de Salvador, para o 

interior do espaço expositivo, busca-se também estruturar uma tipologia visual de elementos 

urbanos, extraindo da evidente e aparente padronagem, fragmentos peculiares que distinguem 

uns dos outros. Nesta plasti (cidade) capturada pelo ‘olhar-lente’, rente à superfície da urbe, 

focado no detalhe disperso pela imensidão que é a paisagem urbana, investimos em exercícios 

e esquemas de composição visual que muitas vezes abstrai e fragmenta a forma primária da 

imagem, convidando o olhar a um exame mais cuidadoso não apenas do objeto-imagem 

fotografado, mas ainda, a uma contemplação sensível da cidade que nos envolve.  

 

ÁREA DE ISOL(A)MENTO I 

(Exposição e premiação no Salão Regional de Artes Visuais da Bahia – Centro de 
Cultura de Porto Seguro/BA em 2009) 

      

 

 

 

  

Figura 33. Área de Isolamento I. Vladimir Oliveira, 2009. 
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ÁREA DE ISOL(A)MENTO I 

 

A obra apresentada consiste no deslocamento de um objeto-imagem do cotidiano urbano para 

o campo da arte. A instalação apropria-se de fitas plásticas coloridas com listras amarelas e 

negras intercaladas, conhecida como fita zebrada, comumente encontrada nas ruas como 

código viário para delimitar espaços, orientar pedestres e motoristas, demarcar e sinalizar 

zonas onde se requer atenção ou mesmo áreas que ofereçam perigo. A partir da multiplicação 

desta fita, aplicada sobre paredes e piso, a obra recorta/cria uma outra área no interior do 

espaço expositivo, configurando uma demarcação, um limite, uma área supostamente 

interditada, um (a partir daqui não avance), pressupondo um espaço existente após dela, que 

na verdade não existe. A fita utilizada em escala grandiosa, não apenas restringi o espaço, 

como à medida que o reveste se torna o próprio. O interesse pelo cenário urbano é objeto de 

estudo no mestrado em artes visuais na linha de processos criativos que estou cursando na 

EBA-UFBA. Minha pesquisa debruça-se na interlocução entre corpo, arte e cidade, a partir de 

um relacionamento particular e ampliado com o espaço urbano de Salvador, que encontra nos 

caminhos, percursos e devires itin[errantes] dentro da cidade, formas outras de fruição e 

envolvimento com a urbe, não apenas de um ponto de vista prático e funcional, mas também 

no campo das sensações estéticas.  

Área de Isol(a)mento integra uma sériede obras deste percurso investigativo, operando no 

sentido de deslocar para o âmbito artístico, matérias-primas usadas na sinalização urbana, 

signos e códigos já assimilados pela convenção do hábito, intervindo na ordem funcional ou 

convencional destes objetos e comportamentos. Neste trabalho em particular, espaço 

expositivo e obra se misturam, ou melhor, o espaço é a obra. Mesmo instalada no cubo branco, 

esta dialoga com o que lhe é externo, o que está lá fora; a cidade. Reflete uma experiência 

artística que converge apropriação e intervenção, ao mesmo tempo em que desestabiliza a 

convenção de uma fita urbana. Reflete também uma experiência perceptiva e temporal com a 

qual nos deparamos diariamente quando saímos às ruas das grandes cidades. 

 

ÁREA DE ISOLAMENTO II  

(Exposição dos artistas premiados nos Salões Regionais de Artes Visuais da Bahia 
Galeria Solar Ferrão –– 2010) 
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Figura 34. Área de Isolamento II. Vladimir Oliveira, 2010. 

 

Na incursão pelas obras apresentadas acima, constata-se a presença da cidade e das 

imagens urbanas, através de alguns assuntos e questões especificas, dentre elas, a 

relação homem, tempo e arquitetura urbana contemporânea (obra “Arquitetura 

Desumana” e “Arquitetura: fratura-fartura-fragmento”), a publi-cidade, o contra-excesso 

de imagens na cidade (obra Whitedoor II), o mobiliário urbano (série “Poço de Visita), 

caracterizando um processo de interesse por diversos temas da vida na cidade em 

consonância com uma percepção visual sensível e abrangente do espaço urbano. A 

partir dos vários percursos, deslocamentos, mobilidades rueiras, inclusive pelos 

mesmos lugares repetidamente, dentro e fora do bairro residencial, elementos 

significativos apreendidos e captados através dessa experiência, corroboravam na 

idéia e planejamento de obras artísticas. Através de caminhadas exploratórias, 

caçando imagens, anotando coisas e pensamentos oriundos dos encontros com a 

inspiradora, múltipla e profunda materialidade imagética urbana, é que cenas 

corriqueiras, mas plurissignificativas como a de um outdoor branco, sombras e 

espelhamentos na superfície da cidade ou situações a principio banais como a de uma 

topada no tampão de um poço de visita, despertavam e motivavam planos de criação, 

ampliações sensíveis, provocativas e questionadoras a partir do visto e o não-visto na 

cidade.  

Com o tempo, o amadurecimento intelectual-conceitual e o exame do meu processo 

criativo que vinha se compondo, se delineando a partir de um interesse geral por 

temas urbanos, senti a necessidade de identificar e cercar neste conjunto de imagens-

conteúdos da cidade, uma temática especifica para investigação e aprofundamento, 

inclusive em virtude da necessidade de um enfoque delimitado de pesquisa, pré-

requisito para ingresso no programa de Mestrado em Poéticas Visuais. Observando e 
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refletindo sobre diversas obras criadas e em processo de criação, em conjunto com as 

memórias-lembranças vivas no presente (os passeios na cidade durante a infância, o 

curso técnico em estradas) das iniciais aproximações com o contexto urbano, 

encontrei, identifiquei já no processo de criação anterior ao Mestrado, um tema 

motivador totalmente integrado a vida urbana, potencialmente visual e 

conceitualmente instigante, e que se mostrava não apenas como um adorno, um 

elemento visual neutro na cidade, mas intimamente relacionado à organização e 

condução do deslocamento e da mobilidade na cidade, assunto que me interessava e 

que já vinha pesquisando e experimentando criativamente e com implicações diretas 

sobre a vida individual e coletiva, bem como sobre a percepção da cidade pelos 

citadinos. Desta forma, as obras que iniciam e finalizam o caminho criativo percorrido 

acima, a série “Geo-metri-cidades” e as obras “Área de Isolamento I e II” foram 

propositalmente posicionadas desta maneira, pelo fato delas apontarem o campo de 

atuação e construção poética privilegiado na investigação criativa desenvolvida na 

pesquisa de mestrado: a sinalização-viária, sinalização de trânsito ou ainda 

sinalização urbano-viária, assunto que abordaremos nos tópicos a seguir. 

 

 

4.2  SINALIZAÇÃO URBANO-VIÁRIA: UMA POSSÍVEL ESTÉTICA  
URBANA 

 

É através da sinalização do trânsito que se orienta, adverte, informa, regula e 

controla a adequada circulação de pedestres e veículos pelas vias terrestres. No 

capitulo VII do CTB – Código de Trânsito Brasileiro 62, Art. 80, consta o seguinte: 

“Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista neste 

Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a 

utilização de qualquer outra”. Partindo desta premissa, duas definições estruturam o 

que se denomina por sinalização urbano-viária, sendo elas:  

 

• Sinalização - conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança 

colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, 

                                                 
62 Disponível para download no link http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/ctb.pdf. 
Outros órgãos que cuidam das leis de trânsito no país são o CONTRAM - Conselho Nacional 
de Trânsito, DENATRAM - Departamento Nacional de Trânsito e o DETRAM - Departamento 
de Trânsito.  



81 

 

possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e 

pedestres que nela circulam. 

 

• Sinais de Trânsito - elementos de sinalização viária que se utiliza de placas, 

marcas viárias, equipamentos de controle luminosos, dispositivos auxiliares, 

apitos e gestos, destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito dos 

veículos e pedestres. 

 

A sinalização se aplica e serve, portanto, aqueles que na cidade se locomovem a pé 

ou através do uso de veículos, e deve ser colocada em posição e condições que a 

tornem claramente visível e legível durante o dia e a noite, atentando para a distância 

compatível com a segurança do trânsito segundo as especificações do CONTRAM. 

Com freqüência nos deparamos nas ruas e avenidas das grandes cidades com uma 

vasta quantidade de elementos que apelam, mobilizam atenção por parte dos nossos 

sentidos, orientam nossos caminhos, nos localiza, informa onde estamos e por onde 

podemos ir-andar, a direção ou o transporte para ir a esse ou aquele lugar e até 

mesmo nos confunde ou é capaz de nos desorientar. Placas, inscrições nas vias, 

sinais luminosos, gestos, sons, compõem uma espécie de gramática sinestésica 

urbana ou tecnicamente falando, os códigos da sinalização de trânsito com os quais 

convivemos cotidianamente na urbe e através dos quais somos instruídos a partir de 

uma série de visualidades, avisos, mensagens, ordenações silenciosas e sonoras. Nos 

trajetos diários esse conjunto de informações que regulamentam o trânsito e adverte 

os usuários das vias, enunciam orientações, nomeiam lugares, indicam serviços, 

sentidos e distâncias, classificam-se segundo a CTB63 em:  

I - verticais; 

II - horizontais; 

III - dispositivos de sinalização auxiliar; 

IV - luminosos; 

V - sonoros; 

VI - gestos do agente de trânsito e do condutor. 

 

Cada grupo de sinalização possui especificidades que os distinguem uns dos outros, 

baseadas em elementos de composição visual-formal (cor, formato, tamanho, escala), 
                                                 
63 ART. 87 


