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POESIA VISUAL NAS RUAS DE SALVADOR: 
“EXPONDO EM OUTDOOR” E “EXPONDO EM BUSDOOR”. 
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RESUMO: Este artigo apresenta, através dos relatos do processo criativo e dos resultados 
alcançados nos projetos “Expondo em Outdoor” e “Expondo em Busdoor: palavra-imagem 
em movimento” realizados nas ruas de Salvador, Bahia, questões para reflexão sobre a 
relação palavra-imagem nas artes visuais e a ocupação com produção artística do espaço 
urbano, utilizando-se de mídias comumente ocupadas pela publicidade.  
 
Palavras-chave: palavra-imagem, poesia visual, arte urbana. 
 
 
ABSTRACT: This article presents, through the reports of the creative process and the 
results achieved in the projects "exposing in billboard and" exposing in Busdoor: Word-image 
moving "performed on the streets of Salvador, Bahia, questions for reflection about the 
relative word-image in the Visual Arts and the occupation with artistic production of urban 
space using media commonly occupied by advertising.  
 
Key-words: Word-image, visual poetry, urban art. 
 
 
 

Este artigo apresenta, através dos relatos do processo criativo e dos resultados 

alcançados nos projetos “Expondo em Outdoor” e “Expondo em Busdoor: palavra-

imagem em movimento” realizados nas ruas de Salvador, Bahia, questões para 

reflexão sobre a relação palavra-imagem nas artes visuais e a ocupação com 

produção artística do espaço urbano utilizando-se de mídias comumente ocupadas 

pela publicidade. As obras criadas para essas exposições decorrem do que venho 

pesquisando, experimentando e materializando em produção artística autoral. 

Identificadas como poesias visuais, foram concebidas a partir de palavras e 

fragmentos ou curtíssimas frases, em geral presentes em meus três livros 

publicados: “Pequeno Livro de Reembolso”, “Palavras Trocadas” e “Ímã”. 

A busca nesse percurso de pesquisa e criação artística é a redução dos limites 

existentes entre o visual e o literário com atenção às possibilidades de ampliação de 

significados, pelos atributos imagéticos existentes na palavra e os textuais na 

imagem, mas fundamentalmente na transversalidade das linguagens.  
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Como temática, as questões da vida urbana contemporânea; como desejo, as 

aproximações e ampliação de encontros entre pessoas; como linguagem, as artes 

visuais; como forma, as poesias visuais; como essência, o humor e a poesia. 

Compartilhar essa produção a milhares de pessoas no espaço público, em um 

outdoor e pelos ônibus nas ruas de uma metrópole, foi uma oportunidade de 

perceber a importância da atuação como artista visual nesses espaços que têm sido 

ocupados predominantemente para o convencimento ao consumo. 

A caminho 

Sou identificado e me situo profissionalmente como um artista visual e designer 

gráfico que utiliza as palavras, os sons e as imagens como elementos constantes e 

fundamentais para as criações.  

Pound (1970) insistia na afirmação de que a poesia está mais 
próxima da visualidade e da música do que da linguagem verbal. D. 
Pignatari (1974) também chamou o poeta de designer da linguagem 
e defendeu a tese de que o poema é um ícone. De fato, é na poesia 
que os interstícios da palavra e da imagem visual e sonora sempre 
foram levados a níveis de engenhosidade surpreendentes. 
(SANTAELLA e NÖTH, 2005, p. 69) 

Escrevo como um artista visual e, como artista visual, a palavra escrita está cada 

vez mais presente.  

Segundo a experiência criativa do artista, dramaturgo, poeta e 
cineasta Jean Cocteau, que alavancava um leque amplo da criação, 
‘escrever, para mim, é desenhar, entrelaçar as linhas de maneira que 
se façam escritura, ou dentrelaçá-las de um jeito que a escritura vire 
desenho’, evidenciando as fronteiras sutis entre desenhar e escrever. 
(DERDYK, 2007, p. 23) 

Em 2000, a palavra já ocupava um espaço significativo em minha produção artística 

visual. Depois de algumas experiências, apresentei em 2002 com a designer Dani 

Antoniazzi, “Uma palavra” (Fig. 01) na Galeria Acbeu (Associação Cultural Brasil-

Estados Unidos), em Salvador, Bahia. O projeto foi desenvolvido como uma grande 

instalação ocupando todos os espaços do local (paredes, teto, vidros, rodapés, 

fachada, saídas de ar, piso). Uma série de objetos variados com soluções as mais 

distintas possíveis tendo por base a palavra. A seguir, trechos do texto de 

apresentação da exposição: “As palavras têm mais que um significado. Multiplicam-
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se em sentido e expressão no espaço e no tempo. Cultivamos nesta exposição a 

palavra escrita de diversos modos, na expectativa de estimular a sensibilidade de 

quem estiver aqui conosco. Palavra como modo de ver, como opinião e afirmação.” 

 

Fig. 01: R. Guimarães e D. Antoniazzi, Uma palavra, 2002. Foto: Xico Diniz. 

Desse período até 2014, segui pesquisando e produzindo artisticamente a partir das 

questões presentes na relação palavra-imagem. Na mistura, uma espécie de escrita 

imagética e desenho literário. O mestrado e a publicação dos três livros entre 2008 e 

2010 representam um momento de sistematização de algumas descobertas 

conceituais e abertura de possibilidades criativas. Ainda que continuasse criando 

objetos e instalações nesse sentido, o que se evidencia em profusão são as poesias 

visuais. 

Para a produção dessas obras privilegio o uso da tecnologia digital. “O Brasil teve a 

sorte de contar desde cedo com um contexto favorável à inserção do computador na 

criação artística, graças primeiramente à discussão aberta aqui pela poesia concreta 

[...]” (MACHADO, 2007, p. 51). 

Como a frase que apresentei no livro Palavras Trocadas: “A porta do meu ateliê tem 

entrada USB” (GUIMARÃES, 2009), o meu local de trabalho como designer gráfico 

passou a ser o mesmo como artista visual, composto de cadeira, mesa, computador, 
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acessórios e livros. Assim, passei a utilizar mais efetivamente alguns softwares 

gráficos para dar forma também às minhas proposições artísticas. 

Um exemplo é a poesia visual “Sublimação”.  

  

Fig. 02: Ricardo Guimarães, Sublimação, Imagem digital, 2009. 

O que escrevi para a abertura de uma exposição sobre a obra: “A sublimação para a 

física é a transição da fase sólida para o vapor. Para a psicanálise é o processo 

inconsciente que consiste em desviar a energia da libido para novos objetos, de 

caráter útil. Aqui, a SUBLIMAÇÃO percorre caminhos a partir de sua semântica 

através de alterações e acréscimos gráficos com pretensões artístico-poéticas com 

humor. A lima e a maçã são o mote para essa brincadeira sonora, formal e sígnica, 

na busca do limiar entre o proibido e o possível. Bom apetite!” 

Essa peça se configura entre o simbólico e o icônico. Pode nos capturar pela 

simplicidade das formas e pela evidência figurativa das imagens representadas. O 

espaço é verbal-poético e visual-pictórico. O tempo que sugere a leitura convive com 

o espaço da imagem. 

As palavras com as imagens incorporadas se segmentam e são lidas 
também dessa forma. Com o “sub” inferior e com o “subli” sublinhado 
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acrescentam-se significados semânticos, mas também formais com a 
quebra da linearidade das palavras, ainda que permaneçam lidas da 
esquerda para a direita. Obra composta por fotografias, elementos 
gráficos e texto escrito, está nas interseções e amalgamamentos, o 
seu sentido. (GUIMARÃES, 2010) 

Para maior compreensão desse e de outros experimentos utilizei-me do pensamento 

semiótico de Charles Sanders Peirce através, principalmente, de seus conceitos 

sistematizados por Lucia Santaella e de autores que lidam com as questões 

relacionadas ao diálogo palavra-imagem, notadamente nas artes visuais. 

Com o uso de citações, trocadilhos, metáforas e outros recursos visuais e textuais; 

identifico alguns pontos de contato com o verbivocovisual proposto por James Joyce 

e presente na essência da proposta da poesia concreta. Experimentações próximas 

às realizadas por Julio Plaza em suas traduções intersemióticas, quando exercitava 

a passagem da textualidade para a visualidade.  

As letras constroem as palavras, as linhas permitem figurar as coisas, mas as letras 

são feitas de linhas. Nesse intermédio palavra-imagem seguiram em movimento 

minhas criações artísticas. Em vez de segmentação, divisão e afastamento; 

incorporação, encontros e junções. 

A aparição da letra no espaço do quadro e a exploração da 
visualidade da letra na poesia estão ligadas, portanto, a vários 
fatores: a dissolução dos limites precisos entre as linguagens 
artísticas, sendo que as categorias artísticas têm se misturado cada 
vez mais, com a aproximação entre as artes; a desconstrução das 
categorias tradicionais tem feito com que escrita e desenho se 
encontrem; a questão do movimento pendular na arte, que tem 
levado os artistas a buscar a visualidade da letra, reafirmando a 
origem visual da escrita. Palavras, letras, grafismos, caligrafias, 
escrituras, manuscritos, poemas, graffiti, desenhos, design, o livro: 
imagem da escrita, escrita da imagem (VENEROSO, 2002, p. 87). 

Micro e outdoor 

Para os “Projetos Expondo em Outdoor” e “Expondo em Busdoor: palavra-imagem 

em movimento”, a estrutura para a construção das peças, em sua maioria, teve 

origem nas produções e pesquisas, aprofundadas com a dissertação de Mestrado 

“Ímã: apalavrando imagens, imaginando palavras” de 2010, realizada no Programa 

de Pós-Graduação em Artes Visuais, Mestrado em Artes Visuais, linha de Processos 

Criativos, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e nas 
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curtíssimas frases que publiquei em três livros: 2008: Pequeno Livro de Reembolso, 

2009: Palavras Trocadas (também em Braille) e em 2010: Ímã, todos pela Editora 

Etera.  

Quando parto das palavras isoladas, fragmentos delas ou pequenas 
frases para desenvolver as obras visuais, o propósito inicial está em 
criar um discurso, aproveitando-se dos fonemas, compreendo o 
léxico, procurando ampliar o sentido semântico, alterando a forma e 
resignificando a palavra através dessas alterações. (GUIMARÃES, 
2010) 

Como uma espécie de contraponto entre a criação e formatação dessas obras no 

restrito espaço de visualização do monitor de um computador, e pelo desejo de 

compartilhamento desses trabalhos poético-artísticos além dos circuitos das galerias 

é que surgiu a ideia de ocupação do espaço público. A escolha a seguir, foi a de 

utilizar de outro modo os meios que invadem nossos olhares nos tentando 

convencer ao consumo. São espaços que já ocupava indiretamente como designer 

em soluções visuais para a ampliação da venda de produtos e serviços dos clientes. 

Um aspecto facilitador para propor uma exposição, em outdoor e depois em 

busdoor, foi a minha experiência e o conhecimento dos processos de produção e 

veiculação nessas mídias. Também, como nativo e morador de Salvador, o 

entendimento da dinâmica da cidade para a escolha de local (outdoor) e percursos 

(busdoors) para a realização desses projetos.  

Do aprimoramento da ideia ao acontecimento do evento, muitas etapas foram 

cumpridas. Entre a inscrição, a aprovação e a liberação das verbas para execução 

dos projetos com financiamento público existe um tempo longo que exige um 

planejamento atento às condições adversas previstas. A opção foi de trabalhar com 

um grupo reduzido de profissionais e estabelecer um cronograma bem flexível. 

À sua espera 

O “Expondo em Outdoor” foi fruto de seleção pelo Edital Matilde Matos de 2009, 

promovido pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb-BA), financiado pelo 

Fundo de Cultura, e se materializou em 2010/2011 em um outdoor situado no bairro 

do Rio Vermelho.  
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Como uma exposição em capítulos, a cada sete dias, uma nova poesia visual foi 

apresentada, em um total de dez peças.  

A escolha da estrutura central de um outdoor triplo decorreu da intenção de 

evidenciar as propostas diferenciadas entre compartilhar poesias visuais e anunciar 

produtos e/ou serviços. 

Da inicial percepção do público, nas duas primeiras semanas, como um teaser 

(recurso publicitário onde se omite a identificação do produto para provocar a 

curiosidade do público a um lançamento iminente) às posteriores, estranheza e 

expectativa com as peças que viriam a seguir, a exposição teve grande repercussão. 

Um dos sintomas desse resultado positivo foi a procura espontânea por parte da 

imprensa para registros e entrevistas. Pela natureza do outdoor como veículo de 

comunicação, o Expondo em Outdoor foi uma exposição que se autodivulgou.  

Em um dos diálogos com a imprensa foi possível inclusive registrar o momento de 

troca semanal das poesias visuais. Importantes, para a dinâmica de uma 

reportagem, para a visibilidade da empresa que produziu e aplicou as peças e para 

mim, no sentido da compreensão por parte dos “visitantes” da dinâmica de 

construção do projeto. 
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Fig. 03: Ricardo Guimarães, troca das poesias visuais, 2010, Foto: R. Guimarães. 

A participação do público se ampliou mais ainda com a apresentação pela internet 

das imagens das obras da semana anterior e por um concurso que promovi 

premiando, com reproduções impressas das obras, em formato de “minioutdoors” 

(adesivo vinil sobre placa de poliestireno) e em camisetas, os participantes 

escolhidos que enviaram desenhos, fotos, peças digitais, vídeos, poesias, pinturas 

etc. baseados nas obras expostas. 

Algumas pessoas me relataram que meses após o fim do “Expondo em Outdoor” 

permaneciam na esperança de encontrar novas poesias visuais no mesmo ou em 

outro outdoor pelo trânsito caótico da cidade.  

Apresentar poesias visuais no formato nove por três metros com o acesso sem 

portas, a muitos, nas ruas, foi uma possibilidade de experimentar uma nova 

dimensão de diálogos e sensibilizações. O motor para ativação desse processo 

foram as inquietações, com os sentidos das coisas (Fig. 04), com a nossa relação 

com o tempo (Fig. 05) e com outras tantas pautas da nossa vida cotidiana urbana 

contemporânea. 

 

Fig. 04: Ricardo Guimarães, sem título, 2011, Foto: Andréa Viana. 
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Fig. 05: Ricardo Guimarães, poesia visual, 2010, Foto: Andréa Viana. 

Indo atrás 

O “Expondo em Busdoor: palavra-imagem em movimento”, projeto selecionado pelo 

Edital Setorial de Artes Visuais 2012 (Funceb-BA), foi um desdobramento do projeto 

anterior. Se no “Expondo em Outdoor” as obras estavam acessíveis a quem 

transitasse próximo ao local, no “Expondo em Busdoor” as poesias visuais 

transitavam conduzidas por motoristas de ônibus pela cidade ao encontro do 

público. 

Esse projeto foi também, uma etapa de passagem de minha produção artística com 

imagens estáticas para as em movimento. Nesse caso, é a obra estática em 

movimento, como uma ironia. 

Cerca de dois milhões de pessoas tiveram contato, ao longo de quatro quinzenas, 

com as oito “crônicas visuais” da vida urbana contemporânea com intenções 

humoradas, poéticas e artísticas que circularam em quarenta ônibus. 

Os adesivos impressos com as obras foram aplicados na parte externa dos ônibus 

abaixo dos vidros traseiros. São os busdoors identificados como outbus. 



 
 

1311 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

 

Fig. 06: Ricardo Guimarães, Sem título, 2012, Foto: Andréa Viana. 

Por uma questão de segurança contra assaltos no interior dos transportes coletivos 

urbanos de Salvador, não é permitida a ocupação desses vidros. 

Para o registro da exposição foi necessária uma logística de acompanhamento com 

as empresas de ônibus, conhecimento do trajeto, compreensão da dinâmica do 

trânsito de Salvador, e procedimentos para a segurança do trabalho fotográfico.  

Uma das poesias visuais expostas (Figura 06) é um exemplo que ilustra a 

característica do meu trabalho artístico. Partindo de uma imagem conhecida foram 

feitas alterações preservando sua identificação original, mas deixando visíveis as 

mudanças e estabelecendo um diálogo que se pretende humorado com textos que 

se aproximam de legendas. A obra se fez unindo o jeito de falar baiano, o ritmo que 

identifica ou estereotipa a cidade/estado, o símbolo que é a bandeira do estado e a 

modificação feita do triângulo branco que nos transporta aos ícones universais de 

“Play” e “Pause”.  

O sentido se faz no todo e o objetivo é que faça todo o sentido estar posto nas 

traseiras dos ônibus circulando por muitos bairros da cidade. 
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Fig. 07: Ricardo Guimarães, Retroperspectiva, 2013, Foto: Andréa Viana. 

O acompanhamento foi realizado, da confecção dos adesivos, à aplicação nas 

garagens das empresas de ônibus, à abertura para a população com a circulação 

pela cidade. 

Como no “Expondo em Outdoor”, fiz uso das redes sociais para acompanhamento 

da repercussão da exposição. Pelos muitos contatos feitos no decorrer desse 

trabalho, com os comentários, curtições e compartilhamentos, estabeleceu-se um 

trânsito, do analógico nas ruas da cidade ao virtual da rede mundial de 

computadores. 

Ao final de ambos os projetos foram produzidos e distribuídos catálogos. 

Ponto de encontro 

Os significados foram se constituindo, da origem das ideias à materialização das 

poesias visuais, às características do suporte, técnica utilizada e formato, ao local 

por onde se apresentaram, à sequência das peças, aos comentários e sensibilização 

do público. Foram múltiplos movimentos que possibilitaram aproximações entre as 

pessoas através do compartilhamento dessas criações em intenções artístico-

poéticas. 
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Com esses dois projetos; no outdoor fixo, à espera da passagem do público; ou nos 

deslocamentos dos ônibus guiados por seus motoristas; cumpri pela via artística, 

mais uma etapa de experimentos com a palavra e a imagem.  

A palavra e a imagem não estão sozinhas. O que procuro está nas esquinas. Nos 

encontros e afastamentos, no hibridismo e nas rupturas, na materialidade e na 

imaginação, no silêncio e nas buzinas; no humor e nas normas, na efemeridade 

material e no registro virtual, na comunicação e na arte, na origem e na cópia do 

meu jeito, e no trânsito e ponto, de segmento. 

 

REFERÊNCIAS 
 
DERDYK, Edith, org.. Disegno. Desenho. Desígnio. São Paulo: Ed. SENAC, 2007. 
 
FERRARA, Lucrecia D’Aléssio. Leitura sem palavras. São Paulo, Ática, 2007. 
 
GUIMARÃES, Ricardo. Palavras trocadas. Salvador: Ed. Etera, 2009. 
______ Ímã: apalavrando imagens, imaginando palavras. Salvador, 2010. 128f. 
Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) – Escola de Belas Artes, UFBA, Salvador, 2010 
 
MACHADO, Arlindo. Arte e mídia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. 
 
SANTAELLA, Lúcia e NÖTH, Winfried. Imagem. Cognição, semiótica, mídia. São Paulo: 
Ed. Iluminuras ltda., 2005. 
 
VENEROSO, Maria do Carmo de Freitas. Caligrafias e Escrituras: Diálogo e Intertexto 
no Processo Escritural nas Artes no Século XX. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da 
UFMG, v. 5, p. 81-89, dez. 2002. Disponível em: http://www.letras.ufmg.br 
 

 

Ricardo Guimarães 
Ricardo Guimarães é mestre em Artes Visuais (PPGAV – MAV – EBA - UFBA), Designer 
Gráfico (EBA - UFBA) e Arte-Educador (UCSal). É Professor Assistente da UNIVASF e 
pesquisador da relação palavra-imagem nas artes visuais. Foi consultor da UNESCO no 
Projeto do Livro Digital Acessível MecDaisy. Publicou três livros: Pequeno Livro de 
Reembolso em 2008, Palavras Trocadas em 2009 e Ímã em 2010. 


