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INTRODUÇÃO: 
 
A partir de leituras de aprofundamento teórico que incluem artistas e urbanistas, como Paola 
Berenstein Jacques, Cristina Freire, Fabiana Dultra, Felipe Scovino, dentre outros, a pesquisa 
proposta visa, principalmente, respaldar o projeto poético desta produção artística. O trabalho 
eclodiu da prática constante de caminhar pela cidade, reconhecendo essa ação como uma das 
formas mais elementares da experiência urbana, e me entendendo, em primeira instância, 
como um errante urbano, um flâneur, aquele que se deixa levar pelas derivas, ou seja, como 
dizemos no dialeto cotidiano: “um rolezeiro”.  Passo também a perceber como os sistemas de 
segurança, de sinalização urbana, junto às publicidade e convenções sociais restringem a 
liberdade individual do cidadão, impedindo a construção conjunta de espaços públicos mais 
democráticos. Assim, pautado pela arte, é que começam a surgir inquietações e 
questionamentos a respeito das diferentes maneiras de se percorrer a cidade, de como se 
participar ativamente de sua modelagem, além de buscar empenhar-se pela liberdade da 
possibilidade de interferir nessa paisagem. 

Segundo a Paola Berenstein, o fenômeno da espetacularização urbana  é o principal 
responsável pela pauperização das experiências sensoriais e das relações corporais com os 
espaços públicos, que numa tentativa de “pacificação”, nega a existência de conflitos que 
permeiam essa área em uma tentativa de eliminar a vitalidade popular.  As metrópoles são 
cenográficas (JACQUES, 2009, p.341 ) padronizadas com a intenção de homogeneizar e 
construir espaços cada vez mais apolíticos e sem brecha para a expressão. Explicitar os 
dissensos escondidos pelas estratégias de marketing que criam essas imagens urbanas 
pacificadoras, tornar os conflitos visíveis através da arte, é uma forma ativa de resistência e 
subversão. Ter a arte como principal forma de resistência nos centros urbanos, entretanto não 
em busca de um encontro entre as duas áreas de conhecimento (arte e urbanismo) mas a fim 
de se desenvolver uma zona de transitividade , como cita a autora: 
 
“baseada na cooperação entre as condições relacionais de cada área, em busca de conexões que 



mobilizem experiências re-organizativas de seus respectivos regimes de funcionamento e estados de 

equilíbrio, de modo que favoreçam a produção de novos sentidos” (DULTRA, 2009, p 340) 

METODOLOGIA: 

A metodologia do projeto parte da elaboração  prática concomitante aos estudos teóricos, de 

modo que a práxis esteja em lugar de protagonismo, de forma geral. Com o intuito de marcar 

um início para o projeto, foi estabelecido um plano de ação para a primeira experimentação 

prática da proposta, que terá duração de uma semana, no qual estão previstas saídas diárias 

de bicicleta no período da noite, com o objetivo de pedalar por caminhos desconhecidos no 

espaço de meia hora e trazer um objeto auferido da rua. 

No final  de uma semana, com os materiais recolhidos, será produzido um objeto inaugural, 

esse que dará início a outros processos e ideias de novas ações ao longo do semestre, 

incluindo a possibilidade de ajustes e novos  programas de ação. 

Ao passo em que a produção artística for construída, o estudo e revisão do material teórico, 

levantado a partir de fontes de artistas e  de obras, também será continuado, de forma que 

ambas as práticas se complementam no decorrer do processo de construção do  projeto 

experimental  de graduação em Artes Visuais. 

Com a finalidade de se elencar exemplos, foram realizadas duas entrevistas com dois artistas 

que, dentro de suas pesquisas, é possível observar práticas semelhantes as minhas. São eles: 

Kauê Garcia e Raphael Escobar. Estas entrevistas visam  compreender  a importância do 

procedimento de coleta e apropriação em suas  produções. As entrevistas foram analisadas  

com intuito de que alguns trechos fossem utilizados nos relatórios.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

2020 e 2021 ofereceram situações bastante pontuais para a produção de artistas interessados na 
conexão direta com o espaço público e urbano. Assim, reconhecendo a necessidade de se caminhar pelo 
espaço da cidade como um fator-provocador inicial da maioria dos meus por conta da pandemia da 
COVID-19. Então estabeleci um pprojetos,  notei que estava muito longe dessa prática cotidiana, rograma 
de ação que denominei de “Pedaladas notívagas”, no qual determinei  que no decorrer de dez dias, 
durante o período da noite, eu deveria partir pedalando da minha casa por um caminho desconhecido, por 
pelo menos 20 minutos, e voltar para casa com ao menos um objeto coletado da rua.  
 
 O objetivo é, sobretudo, retomar a prática mais essencial para minha produção como uma forma de 
alimentar meu arsenal criativo buscando brechas de contato com o espaço público em períodos e 
espacialidades que me ofereciam menor risco diante do vírus que se espalhava, mas também busco 
estabelecer relações durante essas derivas, entre corpo e cidade, as microrresistências em detrimento a 
espetacularização urbana, e arte e urbanismo.  . A noite me instiga e as “pedaladas notívagas” me 
lembram desse sentimento que se dissolveu após quase dois anos de isolamento social. O projeto partia 
assim do encontro com objetos e materiais e da coleta. A partir do que foi coletado, objetivo desenvolver 
algum objeto final que sintetize de forma material, essas pedaladas, para que então possa apurar as 
diferentes possibilidades de trabalhos que partem do conceito de apropriação de materiais obtidos na rua. 
 
O trabalho que desenvolvi em seguida parte da mesma premissa:  percorrer a cidade atento a o que ela 



tem a oferecer. Trata-se  de uma ação realizada também no município de Campinas e denominada de 
“Mapa da fruta: BUEIROS”. A ação consiste no mapeamento prévio de árvores frutíferas pelo bairro 
próximo à Universidade e se desenrola no desenvolvimento de uma placa [fig. VII] com a seguinte frase 
inscrita: “Bueiros de tampa roxa - Indicam caminhos até árvores frutíferas.” A cor roxa  inicialmente foi 
escolhida por ser uma coloração não habitual em placas de sinalização urbana e também por se destacar 
em contraste com o asfalto. Seu uso me proporciona a  identidade do projeto que, deste modo ganha esta 
espessura de significados também dada pela cor, pela  possibilidade de identificação perceptiva do projeto 
de arte em fluxo urbano, assim indicado, a partir da cor .  
 
A ação começa a partir da procura pela placa ideal para ser apropriada e utilizada, situação que demanda  
várias semanas de caminhadas pela cidade, sempre atento às que poderiam servir ao projeto. Assim é 
que a metodologia utilizada em meus trabalhos  evidencia-se : tudo se dá a partir de um “role”, que 
geralmente acarreta em uma apropriação. Deste modo, pela percepção ativada e pela ação sobre parte 
da materialidade requisitada para o trabalho artístico é que volto à rua, com um tipo de interação que se 
dá na forma de provocação ou ressignificação.  
 
Há aqui a intenção de estimular o transeunte dessas ruas a mudar sua rotina  para encontrar uma fruta, 
se alimentar de graça, ou apenas  para que conheça um novo caminho.  Além disso, entendo que o 
projeto os convida também a olhar para baixo, em busca de tampas de bueiro roxas e a perceber a 
beleza que muitas vezes passa despercebida sob nossos pés, ao mesmo tempo que acredito que 
também sugiro a outras pessoas que permaneçam atentas ao que está no alto, pois lá que encontrarão 
as árvores e seus respectivos frutos. 
 

CONCLUSÕES: 

O Antes, considero como sendo o lugar específico escolhido para posicionar a obra e toda a 
situação que se acomoda ao redor. O depois, é quando a intervenção está inserida no espaço  
gerando seus respectivos questionamentos, e o depois do depois seria o momento após a 
retirada da intervenção e a movimentação e reflexões proporcionadas pela mesma. Ao aplicar 
as ideias na rua, passo a notar a movimentação gerada a partir do que foi  inserido lá, desde a 
forma com que lidavam com os objetos dispostos no ambiente, tanto quanto a vivência no 
próprio local, e então, quando desfeita a ocupação, quais são os resquícios deixados para trás.  
 
Todas as ações passaram por esse processo de interação com o ambiente em que foram 
feitas, gerando os mais diversos entrelaçamentos entre corpo e cidade, transeunte e rua, 
caminho e caminhante, deixando cada vez mais claro que quem percorre esses trajetos tem a 
capacidade de manipula-los e transforma-los de acordo com as necessidades desse público. A 
cidade proporciona ferramentas para que se possa transformar a mesma, e a arte pode mostrar 
um caminho para que isso se efetive. 
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