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Figura 70. Área Isolada. 2010 

Um importante desdobramento deste trabalho foi à escolha desta obra no formato de 

fragmento, para compor as peças gráficas de divulgação dos Salões Regionais de 

Artes Visuais da Bahia – Edições 2010, promovido pela FUNCEB - Fundação Cultural 

do Estado da Bahia. Uma parte da obra em escala reduzida circulou impressa em 

folhetos, panfletos, cartazes e banners de publicidade deste importante evento de 

artes visuais no estado da Bahia. 
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Figura 71. Peças de Divulgação (Salões Regionais de Artes Visuais da Bahia). 2010 

 

Obra 2 – Garagem Central 24h: instalação - intervenção pictórica (parede) 

A obra consistiu na marcação de um esquema clássico de sinalização encontrado em 

nas paredes dos estacionamentos e garagens, aquele com traçado de retas paralelas 

juntas e nas cores convencionais de amarelo e preto. Instalada na parede de maior 

comprimento da galeria, localizada em frente à porta de acesso ao espaço, as faixas 

foram pintadas manualmente com tinta de demarcação e as letras e números que 

indicavam as supostas vagas foram impressas em papel adesivado. Digo supostas, 

porque na verdade as marcações que necessariamente delimitam os espaços entre as 

vagas não existiam ou ficaram invisíveis na obra. Esse aspecto de incompletude no 

esquema sinalizador, pontuado pela ausência da demarcação indicando os limites e a 

área de ocupação-vaga destinada a cada veiculo, instalava uma situação interessante, 

no sentido de fazer parecer que toda área, qualquer área ou mesmo a área inteira 

poderia ser ocupada. No mesmo tempo, um conflito se estabeleceria no caso daquele 

espaço ser utilizado como um estacionamento, visto que neles é imprescindível a 

delimitação das vagas como medida de organização, ordem, regulação, otimização do 

espaço e garantia de convivência respeitosa e pacifica entre os condutores de 

veículos, inclusive, porque ao ocupar uma vaga, aquele espaço se constitui, ainda que 

provisoriamente, numa propriedade privada. A garantia desta propriedade está 

vinculada a uma situação espacial, um sinal gráfico que indica a área possível, 

permitida ou não de ser ocupada. Nas ruas, por exemplo, muitos estacionamentos 

resultam de um improviso, de uma ocupação informal, sem regulamentação e em 



124 

 

muitos casos, a sinalização é customizada, adaptada, mas quase sempre está 

presente e em destaque.  

 

 

Figura 72. Estacionamentos. 2011 

Outro interessante ponto de observação são as relações entre a obra e os espaços 

público-privados da galeria e da rua, visto que durante a montagem da obra alguém 

mencionou a falta de um estacionamento privativo para usuários do complexo ao qual 

a galeria faz parte. Eu mesmo, convivendo e caminhando com freqüência por aquela 

área, tenho observado e experimentado o frequente transtorno de estacionar na rua, 

além do grau de perigo e insegurança. Assim, é provável que para muitos visitantes da 

exposição, uma possível leitura ou intenção da obra foi apontar o problema da falta de 

um estacionamento particular na área da galeria.  
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Figura 73. Garagem Central 24h. 2010 

 

Obra 3 – Área de Conflito: instalação (piso) 

Das paredes para o chão a intervenção demarcou o piso da galeria, construindo uma 

trama, uma espécie de malha, um entrecruzamento de linhas amarelas que na 

sinalização de trânsito se reconhece como área de conflito. O uso da fita de 

demarcação na instalação substituiu a tradicional pintura amarela sobre a superfície 

do pavimento nas ruas da cidade. O piso da galeria contribuiu diretamente na 

materialização da obra, em sua forma, primeiro pelo fato de ser de granito 

quadriculado, aspecto que favoreceu a orientação da colagem, o traçado das 

diagonais e a intercalagem das fitas e segundo pela relação de contraste e destaque 

entre a cor do piso e a cor da fita. Uma relação diferenciada se deu na forma de 
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fruição desta obra, tendo em vista que ela acontecia totalmente no chão, embaixo dos 

pés. Desta maneira, o deslocamento, o andar, o pisar, o caminhar sobre a obra 

ocasionou um desvio não apenas em sua percepção, no ter que olhar pra baixo, mas 

também uma cisão no parâmetro regulamentador desta sinalização. Nas vias urbanas, 

no curso do tráfego, não é permitido parar ou estacionar veículos nesta área 

demarcada. Na galeria, todos paravam e caminhavam sem hesitação ou dúvida por 

cima da bra. A obra foi literalmente pisada pelo trânsito de visitantes. 
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Figura 74. Área de Conflito. 2010 

 

Obra 4 – Sinal de Transeto: desenhos (parede) 

São desenhos nos quais os objetos-dispositivos utilizados na sinalização auxiliar 

(cones, balizas, fitas zebradas) aparecem em relação com figuras humanas. Essas 

figuras desenhadas de forma crua, basicamente a lápis e caneta nanquim preta, 

assumem no desenho posições que parecem refletir estados de tensão, isolamento, 

dispersão, embate, desequilíbrio e “transe”, palavra que surge no titulo da obra num 

trocadilho com a palavra “trânsito”. O desenho quase sem cor das figuras humanas 

que na verdade são “eus”, versões de mim, pois se inspiram em fotografias de 

diversas situações e momentos na qual fui o foco, foi um procedimento usado 

propositalmente para que a cor em destaque nas composições fosse exclusivamente 

as dos objetos de sinalização. Tendo em vista que nestes dispositivos auxiliares a 

“forma” e a “cor” têm a função de incrementar a percepção da sinalização, alertando 

para problemas como, por exemplo, obstáculos á circulação nas vias, nos desenhos 

as cores em destaque possivelmente sinalizam e indicam estados e estágios humanos 

limite, típicos da vida contemporânea nos grandes centros urbanos. No contexto da 

obra os dispositivos de sinalização auxiliar ainda aumentam a visibilidade dos sinais, 

sua função primária na regulamentação de trânsito, e se destacam de forma 

acentuada nos desenhos, ora agregados ao corpo das figuras, ora como uma parte 

destes corpos, uma espécie de prótese. Enquanto na rua esses dispositivos afastam o 
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corpo, nas obras eles estão próximos ao máximo. Nesse jogo relacional entre o corpo 

visto nos desenhos e os ícones de alerta, objetos urbanos que avisam sobre situações 

de perigo, as figuras parecem emitir um reclame, um grito silencioso sobre outros 

perigos e condições humanas produzidas na sociedade contemporânea e atrelados a 

vida nas cidades, espaço no qual produzem-se e convivem-se com paixões, fetiches, 

desenvolvimentos e sofrimentos. Por isso figuras sem faces, anônimas como são os 

citadinos, os “solitários urbano-manos”, refugiados, recolhidos e encolhidos por trás de 

cones e fitas, precariamente movendo-se e equilibrando-se sobre balizas, pontuando 

transe, distanciamento, requisitando distância por atrás de barreiras e gradis de 

isolamento. A situação de emergência e o sinal de alerta está lá, cotidianamente, nas 

vias urbanas e na vida humana.  
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Figura 75. Sinal de Transeto. 2010 
  

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Sinal de Transeto. 2010 
 
 
Esse procedimento mudou na apresentação dos desenhos por conta da seleção e 

exposição no I Salão Semear de Arte Contemporânea do Nordeste. Para o evento 

resolvi expor os desenhos em molduras com vidros nas mesmas cores sinalizadoras 

usadas nos desenhos. Dessa forma consegui uma participação direta das molduras, 

um acréscimo na resolução visual e conceitual da obra.  

 

Para a exposição das obras no Salão Semear a produção de montagem elaborou uma 

intervenção na parede e no piso da galeria, criando uma de faixa de pedestres preta e 

branca, tradicional esquema de sinalização urbana. A disposição dos desenhos 
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emoldurados sobre a parede-faixa potencializou o sentido da obra, conferindo-a 

também um caráter de instalação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. I Salão Semear de Arte Contemporânea. 2010 

 

Obra 5 – Desvia: Impressões em papel (parede) 

A sinalização transformou-se no principal 
elemento da época moderna, em que o ser 
humano movimenta-se com velocidades 
que não correspondem exatamente á sua 
morfologia física.  

(ADRIAN FRUTIGER, 1999) 

 

A idéia desta obra parte de um desejo de espalhar e instalar placas de sinalização 

pela cidade com diversos excertos de poesias, canções, narrativas literárias que tem a 

cidade como assunto. Refleti também o afeto, a relação sensível e o conhecimento 

adquirido e acumulado através do meu contato com estas obras ao longo dos anos. 

Trata-se de um gesto artístico com o intuito de compartilhar impressões poéticas da 
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cidade no interior da cidade, re-sinalizar poeticamente as ruas, as vias urbanas, 

através dos olhares, pensamentos e experiências de diversos autores. Os fragmentos 

de textos são inseridos nas placas em função de uma estratégia, que consiste em 

relacionar o fragmento poético a indicação-informação da placa, a escrita e a que se 

expressa pelos pictogramas. Duas questões me parecem fundamentais no processo 

de criação desta obra: a parte formal-visual ou um exame dos dispositivos de 

sinalização de trânsito sob uma ótica estética, plástica, parte integrante e constituinte 

de uma “possível estética urbana”, como também o caráter reflexivo e problematizador 

da ação que por se tratar de uma intervenção, uma interferência num aparato 

funcional integrado ao cotidiano urbano, abre caminhos de pensamento sobre a vida 

na cidade, por exemplo, sobre o comportamento veloz, a urgência anestésica com que 

nos relacionamos com estes sinais e com a própria cidade e seu entorno. Inclusive é 

importante destacar que o objetivo das placas de sinalização é comunicar, rápida e 

objetivamente, mas, sobretudo “produzir uma reação imediata no observador” 

(FRUTIGER, 1999, p.315) 77. Assim, a forma como as placas se estruturam segue 

uma regra que deve favorecer a sua apreensão imediata e veloz. Diferentemente, na 

obra Desvia, a leitura das placas requisitam lentidão na observação e apreensão. É 

um convite a desaceleração, uma diminuição no ritmo para parar e pensar sobre si, o 

outro e a cidade.  

Para exposição no PP- Projeto Pista as placas foram impressas em papel e fixadas em 

partes específicas da galeria, inclusive na área externa. Na obra trabalhei com placas 

que integram diferentes categorias da sinalização vertical, a exemplo de placas de 

indicação e advertência. Infelizmente ainda não foi possível concretizar a obra no 

formato de uma intervenção urbana, em função dos custos com a produção das placas 

e de questões burocráticas.  

 

 

 

 

 

                                                 
77 Segundo Frutiger (1999), “a determinação dos formatos das placas de sinalização foi feita, 
conscientemente ou não, levando-se em consideração a intensidade do seu efeito visual”. De 
acordo com o autor, “as placas redondas, que de certo modo correspondem à palma da mão 
levantada e aberta, são as que apresentam a melhor visibilidade em contraste com o ambiente. 
Em contrapartida, placas quadradas e retangulares tendem a submergir na paisagem urbana, 
que consiste basicamente em formas do mesmo tipo” (FRUTIGER, 1999, p.316) 
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Figura 78. Desvia. 2010 
 

 

Obra 6 – Geo-METRI-cidades: fotografias (parede) 

Esta série de fotografias é o principio de todo meu interesse pela cidade como campo 

de inspiração e exploração artística. Também demarca a convergência temática desta 

pesquisa criativa em torno do tema da sinalização urbana. Desde 2006 venho 

capturando através de fotografias essas imagens pintadas no chão das cidades, que 
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na verdade são marcações que compõem o sistema de sinalização horizontal de 

trânsito, resultado da combinação de traçados e cores que definem diversos tipos de 

marcas viárias. O processo de investigação desta série resulta diretamente da prática 

do caminhar pelas ruas e da experiência perceptiva deslocada para o chão. Ao longo 

dos últimos anos, sempre revendo e recompondo a série com novas fotografias, o 

processo de apresentação das imagens também vem sofrendo modificações quanto 

ao formato, composição, montagens, padrões de combinação, uso ou não de cor. É 

exatamente o que aconteceu no conjunto de fotografias da série apresentadas na 

exposição do PP- Projeto Pista. A partir do contato e uso do Picasa78, um software 

editor de fotografias do Google, comecei a experimentar uma ferramenta especifica 

desse programa chamada “exposição múltipla”, uma espécie de efeito que propicia 

fusão de imagens. Colando e sobrepondo as fotografias com padrões de marcações 

sinalizadoras diferenciadas, tanto na forma como na cor, atingi esquemas plásticos 

bem interessantes, inclusive pelo efeito de entrecruzamento das linhas-marcas de 

sinalização ou pela montagem de padrões de pavimentos distintos, por exemplo, o 

asfalto e o paralelepípedo. Antes de optar pelas fotografias da exposição, realizei 

muitos testes de sobreposição e montagem. 

 

         

 

                                                 
78 Disponível gratuitamente para download em http://picasa.google.com/   
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  Figura 79. Estudos de Composição. 2010 
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Atingindo muitas estruturas compositivas, selecionei as fotografias abaixo para integrar 

a exposição do PP – Projeto Pista.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 80. Geo-METRI-cidades. 2010 
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Nesta série fotográfica a captação das imagens configura-se quase que como um 

gesto performático, tendo em vista a necessidade de lançar o corpo ao chão, a 

superfície urbana para realizar as fotografias. Penso que esse gesto configura também 

um desvio, um ruído, uma interrupção na velocidade urgente com a qual nos 

relacionamos com o espaço urbano. Na cidade grande e acelerada, quem dispõe de 

algum tempo de parar e admirar o chão? Sobre o processo de criação das obras que 

integraram esta exposição, mostra que reuniu os resultados práticos do enfoque 

criativo escolhido e desenvolvido durante o processo de pesquisa no mestrado, 

considero relevante destacar as seguintes reflexões: 

 

1. As obras produzidas e apresentadas na exposição resultaram do processo 

investigativo da figura conceitual privilegiada na pesquisa teórica, portanto a 

sinalização de trânsito. A partir dos estudos teóricos e do que Cecília Salles 

(2004) considera como sendo “um acumulo de idéias, planos e possibilidades 

que vão sendo selecionados e combinados” (SALLES, 2004, p.33), desenvolvi 

e percorri um “itinerário criador” que passeou pelos diversos pontos de 

interesse no interior do conjunto estrutural da sinalização viária. Tendo em vista 

a vastidão conceitual e imagética desse grande tema, as obras desse itinerário 

lidaram com diversos aparatos dessa estrutura, desde os mais comuns, como 

as cotidianas placas da sinalização vertical, conjunto abordado na obra 

“Desvia” e os corriqueiros dispositivos de sinalização auxiliar, as fitas zebradas, 

cones, balizas, utilizados em obras como a instalação “Área Isolada” e a série 

de desenhos “Sinal de Transeto”, até subsistemas da sinalização viária com 

certo grau de complexidade como é a sinalização horizontal, tema gerador da 

obra instalativa “Área de Conflito” e da série de fotografias “Geo-METRI-

cidades”. O percurso pelo tema, as opções e caminhos tomados na produção 

das obras, demandaram organização e uma confluência de ações em função 

da concretização dos objetos artísticos.  

 

2. Do quesito “técnicas artísticas”, destacam-se a seleção e uso da técnica em 

resposta ao processo de criação, ou seja, cada obra foi concretizada através 

das técnicas que já pertenciam a minha trajetória criativa, o desenho, por 

exemplo, mas também a partir de necessidades surgidas durante a pesquisa 

criativa, acusando um desejo de partir para outras técnicas, neste caso com 

grande força para a fotografia e ferramentas de edição informatizadas. Desde 

então, com aprofundamentos no estudo desta técnica, a fotografia vem sendo 
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largamente utilizada como instrumento de resolução ou intermediária em 

diversos projetos criativos, bem como ferramenta de um vasto e intenso 

processo de registro visual da cidade. 

 

3. A relação “escala das obras” versus “espaço expositivo” também foi um ponto 

de avanço. Até a exposição PP- Projeto Pista, ainda não havia explorado de 

maneira mais potencial o espaço da galeria. Nesta mostra, acredito que atingi 

um salto visual e conceitual na utilização do espaço, estudando-o, integrando-

o, usando-o de forma mais efetiva e ativa tanto como sustentáculo, superfície 

de exposição das obras e também como estrutura de resolução, fator de 

definição de algumas obras. 

 

4. A identificação, seleção e utilização das “matérias”, termo que uso para me 

referir ao que Cecília Salles (2004) define como “tudo aquilo a que o artista 

recorre para a concretização de sua obra: o que ele escolhe, manipula e 

transforma em função de sua necessidade, portanto, tudo aquilo do que a obra 

é feita” (SALLES, 2004, p.66), também consistiu num processo de 

investigação, experimentação e diluição de limitações, neste caso, como 

aponta novamente Salles (2004), funcionaram como “propulsoras da criação” 

(SALLES, p.64). A concretização, a montagem de três obras em particular, 

respectivamente as três instalações “Área Isolada”, “Área de Conflito” e 

“Garagem Central 24h”, demandaram pesquisa e uso de materiais com os 

quais não tinha familiaridade, por exemplo, as fitas de demarcação e as tintas 

de sinalização. Esses materiais foram utilizados sob o risco de não 

funcionarem ou satisfazerem os objetivos visuais e conceituais das obras, 

mesmo parecendo os mais indicados a resolução das obras. Essa tensão se 

deu de forma empírica na obra “Garagem Central 24h”. Não estava seguro 

quanto ao meu desempenho como pintor de parede, visto que a obra se tratava 

de uma intervenção pictórica usando a parede como suporte, nem da 

funcionalidade e eficácia da tinta sinalizadora. Felizmente, meu desempenho e 

a matéria (tintas) foram positivamente favoráveis na concretização da obra. 

 
 

5. Reunir numa exposição obras produzidas e articuladas em torno de um tema, 

um assunto-enfoque investigado com atenção e sensibilidade numa faixa 

temporal, compreendeu o desejo de legibilizar e compartilhar o momento, o 

estágio, a etapa de um “projeto poético” (Salles, 2004) em desenvolvimento, 
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uma pesquisa de criação artística que vem nutrindo-se e movimentando-se em 

decorrência da relação com um contexto específico, do aproveitamento de uma 

desejável e motivadora circunstância, referindo-me a minha situação de 

habitante da cidade e do convívio diário, curioso, afetivo e sensível com esse 

espaço. Desta forma, o PP- Projeto Pista, sua exposição, revelou-se como 

tentativa de tradução material do tempo-espaço no qual estou imerso, que me 

interessa e que venho tratando na minha pesquisa artística, e que passa, 

portanto, através de um percurso de experimentações e elaborações criativas, 

a pertencer aos resultados materiais, ou seja, às obras. Trata-se do que Cecília 

Salles (2004) observa em sua abordagem do “projeto poético” como “a 

realidade externa que penetra o mundo que a obra apresenta” (SALLES, 2004, 

p.38). 

 

6. Outro aspecto importante sobre a composição da exposição foi o caráter 

efêmero e de impermanência das obras. “Com exceção das séries “Geo-

METRI-cidades” e Sinal de Transeto”, das outras obras restaram apenas os 

projetos e registros fotográficos, em virtude do uso único e de materiais 

descartáveis e frágeis (fitas de sinalização, impressões em papel). 

 
7. Na obra “Desvia”, a opção pela não identificação dos autores dos fragmentos 

literários inseridos nas placas de sinalização de trânsito, faz referência a 

condição de anônimo dos citadinos (a cidade é o caminho dos desconhecidos), 

e ao mesmo tempo, a prática, ao gesto corriqueiro e também anônimo de 

escrever e inscrever sobre paredes, muros, postes, paradas de ônibus, 

orelhões telefônicos e tapumes na cidade.  
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5.       INACABAMENTOS (OS CAMINHOS DAQUI PRA LÁ) 

 

 

Os processos são os devires, e estes 
não se julgam pelo resultado que os 
findaria, mas pela qualidade de seus 
cursos e pela potência de sua 
continuação [...]. 

(GILLES DELEUZE, 1992) 

 

 

O percurso exploratório, de investigação e desenvolvimento desta pesquisa de 

mestrado, foi propiciado especialmente por um impulso de aprofundamento da minha 

prática artística que nos últimos cinco anos vem se configurando como um projeto 

poético com bases numa relação sensível, estética e criativa com o espaço urbano, 

através dos deslocamentos e percepções da cidade. Desta forma, o processo de 

construção e a realização desta pesquisa deram-se no momento em que avaliando 

meu percurso de criação, percebi que certas “questões do urbano”, da cidade, 

tornaram-se cada vez mais não apenas o assunto central de minhas criações, mas a 

mola propulsora do desejo de criar e me expressar de maneira artística. A cidade 

assume no espaço das minhas experiências urbanas cotidianas a posição de assunto, 

bem como a fonte do movimento e do ato criador, ocasionando, portanto, um 

andamento, coleta e deslocamento da rua através de recortes materiais e imagéticos 

para o ambiente de criação, ponto em que segundo a análise de Cecília Salles (2006), 

de modo “tanto metafórico quanto literal, a rua vai para dentro do escritório de 

trabalho” (SALLES, 2006, p. 51). 

As bases desta pesquisa se estruturaram a partir de três eixos reflexivos, definidos a 

partir da revisão no meu processo de criação, no qual constatei a recorrência do tema 

geral cidade como assunto principal de minha expressão artística. Para a 

compreensão das motivações que encaminharam o enfoque eleito e tratado na 

pesquisa de mestrado, as “sinalizações urbanas”, terceiro eixo reflexivo desta 

investigação, dentro da pluralidade temática que compreende o campo do urbano, fez-

se necessário contemplar, enveredar e analisar também, dois momentos-chave 

constatados no meu percurso criativo. O primeiro deles trata-se da “aproximação e 

leitura da cidade por um viés técnico-formal” em decorrência do período de educação 
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técnica no curso de estradas, acompanhado pela “rememoração” das primeiras 

incursões na “cidade” durante a infância, através dos passeios que me levavam da 

cidade-baixa para a cidade-alta, o centro de Salvador. O segundo eixo refere-se à 

participação e relevância da ação de “caminhar” no meu processo de envolvimento e 

interesse pela cidade, pela rua enquanto espaço de reflexão, operação poética e 

investigação estética. O encontro destes três momentos ou eixos reflexivos 

compuseram a pesquisa de mestrado e a estrutura norteadora deste texto dissertativo, 

resultante do processo de pesquisa.  

A produção imagética, criativa, as obras produzidas exclusivamente durante o 

percurso desta pesquisa, foram pensadas e produzidas a partir da decisão de dentro 

do panorama visual e conceitual do qual se compõe a cidade, vivenciando a 

mobilidade e os deslocamentos pelas ruas, trabalhar com um recorte diretamente 

vinculado ao sistema de percepção e orientação no espaço urbano, portanto a 

sinalização urbano-viária. Aprofundar os conhecimentos em torno desse setor comum 

a cidade e a vida dos citadinos, pesquisando a composição visual e conceitual da 

sinalização de trânsito, suas bases legais, categorias, aplicações, bem como o 

encontro com vários artistas e obras contemporâneas em convergência com essa 

temática, motivaram a idealização de um conjunto de obras, processos dentre os quais 

apresentei alguns na exposição individual intitulada de PP- Projeto Pista e outros que 

estão em fase de maturação, desenvolvimento e experimentação. Esta exposição 

permitiu, inclusive, que o público de maneira geral e não apenas aquele pertencente à 

academia, pudesse fruir um processo de criação resultante de uma pesquisa 

desenvolvida no âmbito da pós-graduação. O diálogo criativo com a rua e elementos 

tão comuns a paisagem urbana, motivou o interesse e a curiosidade de pessoas de 

diferentes áreas e segmentos sociais. 

A oportunidade de partir de uma vivência pessoal, no meu caso, da descoberta de 

outros modos de viver, perceber, sentir, estar e experimentar a cidade, para o 

desenvolvimento de uma pesquisa em processos criativos, me permite considerar que 

a decisão pelo tema a desenvolver e se dedicar numa investigação em poéticas 

visuais, tem de ser um momento de auto-avaliação cuidadosa e delicada do percurso 

criativo e da estética de criação, haja vista que me parece imprescindível, e aqui me 

coloco como exemplo vivo, identificar os graus sensíveis e afetivos de envolvimento 

com o tema, bem como encontrar e ativar a energia capaz de mobilizar e renovar o 

entusiasmo e o desejo pela pesquisa. O criar “acompanhando a mobilidade do 

pensamento” (SALLES, 2004, p.30), o tempo de refletir a singularidade de meu 
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processo com a cidade e seus rebatimentos na minha escala criativa, me leva a 

concluir que fiz uma escolha coerente e correspondente com as minhas motivações e 

desejos, aspecto que nutre e reforça o interesse de continuidade no caminho de 

atuação como artista visual-pesquisador.  

“Os caminhos daqui pra lá”, ainda bem, são muitos e diversos. O caminhar não cessa 

e compartilhando a perspectiva da “criação como um percurso direcionado por um 

projeto, inserido na continuidade do processo” (SALLES, 2004, p.36), a vida cotidiana 

no ambiente sensível da cidade e o desenvolvimento desta pesquisa de mestrado, 

ampliaram e intensificaram o desejo e o impulso para encaminhar outras 

investigações, dedicando-me a outros aspectos da cidade que, assim como a 

sinalização urbana, integram meus estudos e expressões artísticas. Nestes termos, 

pretendo dar continuidade a outra pesquisa que venho desenvolvendo há algum 

tempo e que tem como enfoque os “mapas”, as “cartografias urbanas” 79, os usos, 

desusos e processos de apropriação e desconstrução desta matéria na Arte 

Contemporânea. Pretendo, pois, prosseguir investigando como esta forma de 

representação gráfica da cidade, clássica e secular, tem ganhado outros sentidos e 

expressões pelas mãos minhas mãos e de outros artistas. 

Compartilho também a crença que esta pesquisa, refletindo um processo de 

investigação idealizado e desenvolvido a partir da interlocução entre os campos da 

Arte e da Cidade, contribui significativamente para as pesquisas no âmbito das Artes 

Visuais Contemporâneas, bem como oportunamente aponta para a necessidade de se 

ampliar o leque de observação, pesquisa, reflexão e critica em torno das múltiplas 

relações e vínculos possíveis entre Homem e Arte-vida nas Cidades. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Em Dezembro de 2010 realizei um exposição individual sobre esse tema na Galeria 
Cãnizares em Salvador-Bahia, intulada “Você está aqui”. 
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ANEXOS (DESTAQUES NO PERCURSO) 
 

 

 
Convite da Exposição PP – Projeto Pista, Galeria ACBEU, 2010 

 
 
DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA 
 
 

• Guia do Ócio 
 

Acbeu recebe arte vinda das ruas da Cidade 

 
Galeria ACBEU, Avenida Sete de Setembro, 1883, Corredor da Vitória. Telefone: 3444-4411 
 
Preço: Entrada Gratuita 
 
Data: 21/05/2010 a 05/06/2010, seg a sex, 14 h/20h; sab, 16h/20h 
 
A exposição individual Projeto Pista, do artista visual Vladimir Oliveira, será aberta no dia 21 
de maio, sexta-feira, na Galeria ACBEU, no Corredor da Vitória. Nas obras apresentadas, é 
possível ver itens utilizados na sinalização das ruas das cidades que foram deslocados e 
explorados em suas plasti-cidades no espaço da galeria. Com isso, o artista objetiva criar 
impressões e reflexões em torno do que esses itens comunicam através da experiência 
perceptiva de orientação e localização das pessoas no espaço urbano. 
 
Fonte: http://guiadoocio.com/exposicoes/acbeu-recebe-arte-vinda-das-ruas-da-cidade 
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• Agenda Cultural – FUNCEB (Fundação Cultural do Estado da Bahia) 

 vladimir oliveira 
Projeto Pista  
Exposição de Vladimir Oliveira, composta por instalações e desenhos, situa um 
processo de investigação criativa sobre arte-cidade. O Galeria ACBEU q Abertura: 
21/5, 19h; Visitação: 22/5 a 30/5, seg a sex, 14h 
Fonte: http://www.agendacultural.ba.gov.br/  

• Entrevista acasoARTE 

 

Projeto Pista, de Vladimir Oliveira 

 

O Projeto Pista, proposto pelo artista visual Vladmir Oliveira, esteve em cartaz até 5 de 
junho na Galeria Acbeu. Não sendo mais este o foco, as intenções artísticas do 
artista recolhem toda a atenção. Recorte de sua produção de Mestrado - cujo todo 
leva o título Quando o caminho encontra um desvio: uma poética visual urbana –, as 
cinco obras do Pista materializam as suas percepções e reflexões trocadas entre ele e 
a cidade. 
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Iniciada em 2009, as instalações com objetos de sinalização se compõem com 
objetos, fotografias e textos. “Me interessa muito como vemos, sentimos e 
processamos as inúmeras coisas com as quais nos deparamos da/na cidade, em 
particular a aquelas vinculadas aos esquemas projetuais de sinalização viária e 
localização geográfica”, define seu gancho. 

Antes de se enveredar pelos caminhos acadêmicos, Vladimir se formou em Técnico 
em Projeto e Construção de Estradas, já cruzando referências artísticas à vida, como 
sugere: “É possível que aí resida o componente biográfico de minha pesquisa 
artística”. Ele promete outros recortes da Pista, o II, o III, e assim por diante. 

Um papo com ele logo abaixo. 

♣ acasoARTE O que te surpreende no espaço urbano para escolhê-lo como foco 
de sua produção artística? 

♣ Vladimir Vivi até os 20 anos de idade na cidade baixa, região suburbana, local em 
que até hoje as pessoas fazem referência ao Centro como sendo a Cidade. Depois de 
fixar minha residência no Centro de Salvador, compreendo melhor a colocação dos 
meus vizinhos. A experiência de espaço no centro da cidade, o ritmo de vida, a 
relação cotidiana com os lugares e as pessoas que os habitam é diametralmente 
oposta à vida num bairro de periferia. É essa experiência pessoal de choque que 
deflagra meu interesse pela cidade como campo de inspiração, afetos e coleta 
artística. A dinâmica e a experiência de cidade vinculada aos deslocamentos, a pé ou 
por meios de transporte, a atuação e esforço humano de organização e orientação 
destes deslocamentos através de ferramentas e dispositivos reguladores do trânsito, 
bem como a possibilidade auto-sugestiva, proposital ou causal de perder-se, des-
orientar-se, as errâncias urbanas, são questões que perpassam minha investigação 
artística e justificam meu interesse pela cidade. Além disso, penso que o corpo é muito 
solicitado na relação com a cidade. É preciso estar muito atento, concentrado e 
consciente de uma série de códigos visuais, audíveis e silenciosos. No mesmo tempo 
tudo é tão plástico, imagético, que ao olhar para o asfalto, para a pista, por exemplo, é 
quase impossível não permitir um outro tempo ao olhar, a fim de se perder e descobrir 
uma quantidade infinita de imagens poéticas, um despertar de idéias criativas. É assim 
que me sinto a cada caminhada e deslocamento na cidade. 

♣acasoARTE Quais os fragmentos, objetos, detritos que você colheu nas suas 
percepções pelas ruas? 

♣Vladimir Não são necessariamente objetos, às vezes sim, claramente, como os 
objetos de sinalização (cones, tambores, balizas, fitas), mas em outros momentos, são 
motivos, motivações, idéias surgidas durante caminhadas, através de contatos com 
imagens percebidas nas ruas, seguido de uma transformação dessas idéias em coisas 
palpáveis (desenhos, fotografias, textos…). 
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♣acasoARTE A concepção das instalações e desenhos partiu desses objetos ou 
eles foram colhidos a partir de ideias já pré-formuladas? 

As obras que integram a exposição foram produzidas paralelamente e, de certa forma, 
independentes, embora fosse claro que elas convergiam para um foco comum, um 
interesse central. Elas fazem parte de uma poética, portanto integram um panorama 
de investigação. As instalações surgiram muito em função do espaço expositivo, do 
contato com o espaço físico da galeria. A partir de muitas visitas e de fotografias das 
áreas internas e externas da galeria, o projeto de exposição foi desenhado 
considerando as obras escolhidas em função de cada área da galeria. O uso dos 
vidros da galeria para a obra “Área Isolada” é um exemplo. Não conseguia pensar em 
outra parte da galeria mais apropriada para receber a intervenção com a fita zebrada 
de isolamento. 

 

♣acasoARTE  A terminação Arte-Cidade vem em via paralela à arte urbana? 
Quais as diferenças? 

Essas denominações comumente causam dúvidas e confusões. O que estou 
chamando de Arte-Cidade é pensando mais num processo de aproximação e 
intersecção entre estes campos, a partir de enfoques investigativos específicos, isento 
do compromisso de criar e apresentar obras a serem instaladas nos espaços da 
cidade, aspecto mais vinculado ao que se conhece como Arte Urbana. Estou mais 
interessado em deslocar percepções da cidade para outros espaços, contaminar de 
rua esses ambientes como, por exemplo, o espaço comumente asséptico das galerias 
de arte. Isso não inviabiliza o interesse, o desejo de realizar intervenções diretas no 
corpo da cidade. Tenho muito projetos neste sentido, inclusive alguns grandiosos que 
dependem de patrocínio, que ainda não tiveram chance de serem executados. 

Fonte: http://acasoarte.wordpress.com/  
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• Texto – Galeria Virtual ACBEU 

 
PP- PROJETO PISTA 

Há cerca de quatro anos, minha pesquisa artística e produção criativa convergem para 

atravessamentos e intersecções entre os temas Arte e Cidade. Este interesse decorre 

primeiro da fixação de minha residência na região central da cidade, acompanhado de 

reflexões advindas de experiências de deslocamentos e percursos realizados a pé. 

Indo e vindo, caminh[a]ndo, passo a observar e me misturar ao espaço urbano, 

entendendo esse caminhar enquanto uma atividade criativa, de imersão, inspiração e 

coleta. No interior do macro-tema Cidade, tenho me concentrado num recorte 

específico, que trata de experiências perceptivas vinculadas à orientação e localização 

dos citadinos no espaço urbano, e como essas experiências são conduzidas, 

mediadas e ordenadas por instrumentos, dispositivos, padronizações, ferramentas de 

ordenação do trânsito, dos deslocamentos realizados a pé ou pelo uso de meios de 

transporte. Este enfoque investigativo aponta “pistas” para possíveis leituras estético-

conceituais da mostra ora apresentada, intitulada “Projeto Pista”. Nela, matérias-

primas utilizadas na sinalização urbano-viária são exploradas em suas plasti-cidades, 

estruturando uma espécie de estética do trânsito que menos adverte, conduz e guia, 

mas possivelmente instala uma subversão funcional, uma infração dos aparatos de 

sinalização, objetos-guia, linguagem visual que regulamenta e intercepta a percepção 

na/da urbe. Estando em constante e cotidiana relação com a cidade, durante os 

deslocamentos e itin(e)rrâncias em sua maioria realizados a pé, meus sentidos são 

frequentemente capturados e des(o)rientados por estes códigos visuais silenciosos. 

Está tudo ali, nas passagens, nos desvios, na orientação que tantas vezes me 

desorienta, nas faixas brancas, nos cruzamentos, nos vetores que se perdem, em que 

me perco, no meio do caminho. Na cidade em que me vejo, sinto tantas coisas, vejo 

além, decodifico pistas de criação, pulsam desejos de transformar as coisas, intervir 

nas aparências, infrigir as funções.  

 
Vladimir Oliveira – Maio/2010 

Fonte: http://www.acbeubahia.org.br/cultural/ 
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• Release da Exposição 

 
PP - P R O J E T O P I S T A 

As cidades são as paisagens contemporâneas 
(Nelson Brissac Peixoto, 1996) 

 
 

Na exposição individual “Projeto Pista”, o artista visual Vladimir Oliveira, apresenta um 

recorte da sua produção artística que integra a pesquisa no Mestrado em Artes 

Visuais, intitulada “Quando o caminho encontra um desvio: uma poética visual 

urbana”, em desenvolvimento na Escola de Belas Artes – UFBA.  

O conjunto de obras da exposição, composta por instalações e desenhos, situa um 

processo de investigação criativa que reflete aproximações e relações possíveis entre 

Arte-Cidade, particularmente através de vivências e experiências do artista durante 

suas caminhadas pela urbe. Nas obras apresentadas, matérias-primas utilizadas na 

sinalização urbano-viária, comum nos centros urbanos, são deslocadas e exploradas 

em suas plasti-cidades no espaço da galeria, suscitando impressões e reflexões em 

torno da sintaxe visual-comunicativa que atravessa e até regulamenta a experiência 

perceptiva de orientação e localização dos citadinos no espaço urbano.  

Segundo o artista “Mesmo instalada no cubo branco, as obras dialogam com o que lhe 

é externo, o que está lá fora; a cidade. Reflete também uma experiência perceptiva e 

temporal com a qual nos deparamos diariamente quando saímos às ruas das grandes 

cidades”. 

A abertura acontecerá no dia 21 de maio na galeria ACBEU com período de visitação 

de 22 a 05 de junho. 

 

Serviço: 

Onde: Galeria ACBEU – Av. Sete de Setembro, 1883 - Corredor da Vitória / Tel.: 3444-4411 
Abertura: 21/05, das 19 h às 22 h 
Visitação: de 22/05 a 05/06 
Funcionamento: segunda a sexta – 14 h às 20 h; Sábados – 16 h às 20 h 
Quanto: Gratuito 
Site: www.acbeubahia.org.br  
www.vladimir-santos-oliveira.blogspot.com   
Realização 
ACBEU  
Contato 
vladso@hotmail.com  
isabela@acbeubahia.org.br 
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• Resultado de Pautas 2010 – GALERIA ACBEU 

2/12/2009 

 

Saiu o resultado da seleção de pautas para a Galeria ACBEU em 2010. A seleção foi feita por 

Justino Marinho artista plástico e crítico de arte, Juarez Paraíso artista plástico e professor 

emérito da UFBA e Isabela Lemos, responsável pela Galeria ACBEU. Foram fechadas 10 

exposições de março a dezembro. A primeira será o Circuito das Artes.  

 

Selecionados para exposição individual: 

Adão Silvério Guedes - MG (residente em Salvador) 

Leah Gordon - Reino Unido 

Luiz Badia - RJ 

Pedro Marighella - BA 

Sarah Hallelujah - SP (residente em Salvador) 

Vladimir Oliveira - BA 

Vinícius S/A – BA 

 

Selecionados para exposição Coletiva 

Circuito das Artes 

Ê Dendê (Erivan Morais, Euriclésio Sodré, Mark Dayves) Curadoria Cacá Faria - BA 

Grupo Arte Conceito (André Lima, Eliezer Bezerra, Fernando Pigeard, Marta Luna, Marco 

Antonio, Rogério Blank) – BA 

 

Fonte: http://www.acbeubahia.org.br/noticias/default.asp?tp=0&id=804  

 

• “Você está aqui” – Convite da exposição 

(Galeria Cañizares, Salvador-BA, Dezembro/2010) 


