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RESUMO

Este trabalho propõe discutir os efeitos de sentido produzidos pelos cartazes
urbanos lambe-lambe a partir da hipótese que são diferenciações (desvios) na forma
de se comunicar e se apropriar do espaço em que estão inscritos, ou seja, são
desvios no discurso dominante. A investigação sobre o nosso objeto de estudo, o
cartaz lambe-lambe, busca problematizá-lo dentro da lógica das transformações do
espaço urbano a partir do século XIX, onde o indivíduo se viu inserido em um
cotidiano repleto de novas situações com intensa produção de sentidos. Se a cidade
contemporânea insere o indivíduo em uma lógica de contínuo movimento, se faz
necessário que se desenvolva novas maneiras de se comunicar dentro das
condições instituídas pelo urbano. Nesse sentido os locais de trânsito passam a
serem espaços potenciais para a comunicação, e novas estratégias e ferramentas
passam a serem elaboradas.

Palavras-chave: Cartaz lambe-lambe; comunicação; arte urbana.

ABSTRACT

This paper proposes to discuss the effects of sense produced by urban posters
lambe-lambe on the assumption that differentiations (deviations) in the form of
communicating and appropriate of the space that they are subscribed, in other
words, are deviations in the dominant discourse. The investigation about our study
subject, the lambe-lambe posters, search to problematize it within the logic of
transformations on the urban space starting from the XIX century, where the
individual saw itself insert in a daily routine full of new situations with intense
production of senses. If the contemporary city enters the individual in continuous
motion logic, it is necessary to develop new ways to communicate with individuals
under the conditions imposed by the urban way. In this sense the traffic is now being
potential space for communication, and new strategies and tools are now developed.

Keywords: posters lambe-lambe; comunication; urban art.
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INTRODUÇÃO

As grandes cidades contemporâneas apresentam uma diversidade de signos,
que concomitantemente ordenam e direcionam fluxos, localizam lugares e também
estimulam desejos através da publicidade manifesta. O nosso eixo de investigação
são efeitos de sentidos produzidos pela comunicação visual situadas nos espaços
urbanos de trânsito, primordialmente, a rua. Essas visualidades diariamente nos
alcançam e, de alguma forma, nos provocam. A cidade em movimento passa a
caracterizar permanentemente novos contextos e as mensagens expostas nesses
itinerários tem potencial estratégico.
Reconhecemos a cidade como lugar de comunicação, onde diferentes grupos
sociais constituem-na e são constituídos. A vida urbana modifica-se constantemente,
uma vez que os modos de organização e ocupação do espaço estão sempre em
mutação. Os diferentes grupos fazem uso e se apropriam dos espaços públicos
urbanos de formas distintas, produzindo movimentos ininterruptos.
Pesquisamos uma forma específica de comunicação visual, os cartazes do
tipo lambe-lambe, pôster artístico que geralmente aparecem fixados em espaços
públicos das grandes cidades. Consideramos que essas produções tem natureza
intercambiável entre a arte e comunicação, pois apresentam características
estilísticas de ambos os campos e agregam estratégias comunicativas. Essas
estratégias buscam promover a articulação e a organização desta mídia e o público.
E essa noção só é possível a partir das novas aberturas da arte e da amplificação
dos ‘canais’ da comunicação na contemporaneidade.
Há no contexto das grandes cidades outro domínio também conhecido como
lambe-lambe. Trata-se de fotógrafos anônimos, populares e intuitivos, que
desenvolvem suas atividades profissionais, em cabines especialmente preparadas
para a atividade, espalhadas por calçadas e praças das cidades. O caráter
instantâneo, popular, de improviso e de aguçada sensibilidade são algumas das
características que unem esses dois domínios.
Pretendemos explorar os efeitos de sentido dos cartazes lambe-lambe a partir
da hipótese que são diferenciações (desvios) na forma de se comunicar e se
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apropriar do espaço que estão inscritos. Ou seja, são desvios no discurso
dominante. Adotamos o conceito de desvio por entender que são manifestações que
se situam fora das instituições dominantes, uma arte que não está atrelada a
padrões estéticos consagrados. “A palavra desvio serve para indicar o caminho que,
devido ao impedimento na passagem ou para diminuir espaço e tempo de percurso,
foge à rota comum; em suma: um atalho” (MELENDI, 2005, p.41). É nesse sentido,
como um atalho, que indivíduos e/ou grupos, inscrevem suas expressões na
paisagem urbana, como um fenômeno insurgente. É o aspecto transgressor que faz
dessas manifestações desvios.
A investigação sobre o nosso objeto de estudo, o cartaz lambe-lambe, busca
problematizá-lo dentro da lógica das transformações do espaço urbano a partir do
século XIX, onde o indivíduo se viu inserido em um cotidiano repleto de novas
situações com intensa produção de sentidos. Se a cidade contemporânea insere o
indivíduo em uma lógica de contínuo movimento, se faz necessário

o

desenvolvimento de novas maneiras de comunicar com os indivíduos dentro das
condições instituídas pelo urbano. Nesse sentido os locais de trânsito passam a
serem espaços potenciais para a comunicação, e novas estratégias e ferramentas
passam a serem elaboradas. É com base nessas prerrogativas que pretendemos
discorrer sobre as inscrições urbanas lambe-lambe.
No capítulo 1, Inscrições visuais nos espaços de trânsito, propomos percorrer
por conceitos, abordagens e métodos com que dialogamos neste trabalho. Nossos
referenciais teóricos partem de uma noção de comunicação como um processo de
troca simbólica que pressupõe uma interlocução, que se efetiva através das escritas,
dos gestos, dos sons e das imagens. Onde os sentidos expressa e ao mesmo tempo
constitui as relações dos sujeitos com os outros e com o mundo.
Como buscamos explorar os efeitos de sentido provocados pelos cartazes
lambe-lambe, buscamos alguns referenciais na semiologia, como Roland Barthes e
Algirdas Julien Greimas. Esses autores propõem um sentido mais amplo de
semiologia, em que, segundo Barthes, “o simbolismo (que deve ser compreendido
como um discurso geral relativo à significação) não é mais concebido [...], pelo
menos como regra geral, como uma correspondência regular entre significantes e
significados”. (BARTHES, 1993, p. 261).
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Assim, o conceito de texto se torna substancial, segundo Greimas (1979) toda
situação pode ser analisada se for lida como texto, e o significado se revela pela
transformação da linguagem. “Qualquer que seja a natureza do significante ou o
estatuto hierárquico do conjunto significante considerado, o estatuto de sua
significação se encontra situado num nível metalinguístico em relação ao conjunto
estudado” (GREIMAS, 1979, p.23). Nesse sentido, nossa proposta é “parar e olhar”
para os lambe-lambes, e investigar sua especificidade dentro do conjunto. Diante do
fluxo de imagens, tendemos a interpretar essa massa visual como um todo, no
entanto, exige-se uma perspectiva relacional a fim de estabelecer as grandezas na
profundidade do texto.
Outra questão semiológica proposta por Greimas, que se torna relevante
neste trabalho, é a compreensão que as funções de significação podem ser
reduzidas a um número bem menor e, ainda assim, dar conta das transformações da
narrativa. Isso nos possibilita investigar os efeitos de sentido do nosso objeto a partir
de um modelo mais econômico de funções, com um maior grau de abstração e
maior força heurística. Pretendemos explorar os efeitos de sentido dos cartazes
lambe-lambe a partir da hipótese que são diferenciações (desvios) na forma de se
comunicar e se apropriar do espaço que estão inscritos.
As formas discursivas dominantes são, em certa medida, as formas
predominantes, tanto em relação a sua potência persuasiva, quanto pelo poder de
determinar o que é aceito ou não em uma sociedade. Consideramos os cartazes
lambe-lambes como desvios das formas discursivas dominantes por serem
modalidades de mídia que, de alguma forma, fogem do discurso globalizado e
globalizante do consumo e originam-se, em grande parte, de rumores das periferias
sociais e culturais. Funcionam como uma ‘contra-voz’ do “discurso emitido pela
mídia de massa ou que não encontram nela eco ou expressão”, dessa forma, “se
apropriam ilegalmente dos espaços disponíveis na cidade para ganhar notoriedade”
(SODRÉ, R., 2006, p. 5).
Buscamos também nesse capítulo delimitar a noção de comunicação visual
que estamos adotando, uma vez que, comunicação visual é um termo genérico e
amplo. Para Bruno Munari, por exemplo, comunicação visual são informações e
mensagens que são enviadas através de símbolos e elementos físicos para um
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determinado observador (MUNARI, 1997, p.65-71) e essas mensagens estão
contidas no símbolo referente, a comunicação visual.
Como propomos analisar os efeitos de sentido produzidos pelos cartazes
lambe-lambe, é necessário abordar como se dá a interação social através de
mensagem.

Há

uma

multiplicidade

de

modelos,

abordagens

e

conceitos

comunicacionais, o que nos colocou diante do desafio de analisar nosso objeto
dentro das epistemologias do campo da comunicação. Optamos por apresentar três
teorias, ora complementares, ora excludentes, para assim explorar implicações mais
significativas que considera as particularidades e a atualidade dos cartazes lambelambe. A concepção de comunicação como disputa é a que mais se aproxima da
nossa abordagem – dessas produções como um desvio no discurso dominante. No
entanto, achamos pertinente apresentar também os modelos de comunicação como
transporte e como diálogo, para uma apreensão menos excludente e totalitária.
No capítulo 2, Técnica e arte na rua, apresentamos um breve histórico sobre o
cartaz urbano. Enfatizamos seu desenvolvimento no contexto francês de fin de
siècle, quando os cartazes evoluíram e se multiplicaram juntamente com a indústria
do entretenimento. No século XIX, no contexto europeu, houve a difusão da junção
de textos e ilustrações em uma mesma folha de papel. Essa incorporação de
elementos artísticos fez com que o cartaz alcançasse maior projeção entre os
mercadores europeus. Com o tempo e o desenvolvimento de técnicas, o cartaz foi
se sofisticando, tornando no fim do século XIX uma poderosa estratégia de
publicidade, somado a um status artístico, que o fez um produto cobiçado por
estetas colecionadores.
No entanto, essas produções, apesar de incorporarem atributos artísticos,
rompem com algumas estruturas hegemônicas. Há uma aproximação entre os
cartazes promocionais da Belle Époque, produzidas por artistas como Jules Chéret e
Henri Toulouse-Lautrec, e as manifestações contemporâneas de arte urbana dos
lambe-lambes. Os lambe-lambes, de certa forma, carregam a bagagem histórica das
primeiras manifestações dos cartazes de rua, que eram produtos de um caráter
libertário e transgressor dos artistas em relações aos padrões socioculturais
estabelecidos na época. Esses artistas produziam arte fora da tradição,
“desenvolvendo outros parâmetros, sem o respaldo de um modelo estético que
viabilizassem suas obras” (BUENO, 2010, p. 28). No entanto, a forma lambe-lambe
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que pesquisamos são manifestações contemporâneas, fruto de atitudes e
questionamentos atuais.
Buscando

apreender nosso

objeto

como

um

fenômeno

artístico

e

comunicativo atual, percorremos sobre as condições de possibilidade tanto do
campo artístico, como do campo da comunicação, que contribuíram para o
rompimento com determinados condicionamentos históricos e para a inauguração de
novos valores e práticas estéticas que possibilitaram o desenvolvimento e expansão
das inscrições artísticas urbanas.
No terceiro e último capítulo, A cidade como espaço de linguagem e pesquisa
em comunicação, buscamos percorrer sobre o espaço em que o cartaz lambe-lambe
se inscreve, a cidade. Mas especificamente a cidade contemporânea, lugar da
diversidade, fragmentação e complexidade.

Destacaremos algumas dessas

visualidades inscritas na cidade de Goiânia, nosso campo de análise, uma metrópole
regional em que são abundantes os fluxos humanos, comerciais e simbólicos, onde
há uma profusão de signos comunicacionais com conteúdos variados, de origem e
estéticas diversas. Goiânia pode ser considerada um dos paradigmas do urbanismo
moderno brasileiro. No entanto, sua forma urbana recebeu mutações, substituições,
recortes, sobreposições, colagens e agregações. A cidade, como as pessoas que a
atravessam, está em constante movimento e acomodação.
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CAPÍTULO 1

INSCRIÇÕES VISUAIS NOS ESPAÇOS DE TRÂNSITO

Já se disse que passamos da condição de
cidadãos a transeuntes, o que indica o sentido
efêmero da vida urbana nos dias de hoje.
Lúcia Lippi de Oliveira, 2002.

Na Atenas contemporânea os transportes coletivos chamam-se metaphorai.
Para ir de casa ao trabalho, por exemplo, toma-se uma metáfora. Metáfora é a
palavra ou expressão que produz sentidos figurados por meio de comparações
implícitas. Todos os dias as metáforas, no seu sentido ampliado, atravessam e
organizam lugares. Reúnem em um só conjunto frases e itinerários – os percursos
de espaço (CERTEAU, 1998). As grandes cidades contemporâneas apresentam
uma diversidade de signos, que concomitantemente ordenam e direcionam fluxos,
localizam lugares e também estimulam desejos através da publicidade manifesta.
Caminhando pelas ruas, transitando em uma condução, não importa, as
visualidades urbanas nos alcançam e de alguma forma provoca-nos. O movimento é
o modus operandi do espaço urbano. E as mensagens expostas nesses percursos
tem potencial estratégico.

1.1 CONCEITOS, ABORDAGENS E MÉTODOS
O nosso eixo de investigação está nos efeitos de sentidos produzidos pela
comunicação visual situadas nos espaços urbanos de trânsito, primordialmente, a
rua. Reconhecendo a cidade como lugar de comunicação, onde diferentes grupos
sociais constituem-na e são constituídos. A vida urbana modifica-se constantemente,
uma vez que os modos de organização e ocupação do espaço estão sempre em
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mutação. Os diferentes grupos fazem uso e se apropriam dos espaços públicos
urbanos de formas distintas, produzindo movimentos ininterruptos.
Com os avanços advindos das tecnologias de informação e comunicação,
estamos convivendo cada vez mais com a multiplicidade de signos, símbolos,
palavras e imagens distribuídas e difundidas estrategicamente nesses percursos.
Entre essas visualidades estão às manifestações artísticas realizadas em espaços
públicos, denominadas como ‘arte urbana’. Centraremos nossa investigação em um
tipo específico de arte urbana, os cartazes lambe-lambe. Consideramos a forma
lambe-lambe que investigamos – um tipo de pôster artístico que geralmente
aparecem fixados em espaços públicos – tem natureza intercambiável entre a arte e
a comunicação. E essa noção só é possível a partir das novas aberturas da arte na
contemporaneidade e da amplificação dos ‘canais’ da comunicação.
Concebemos, nesta pesquisa, comunicação como um processo de troca
simbólica que pressupõe uma interlocução, que se efetiva através das escritas, dos
gestos, dos sons e das imagens. Onde os sentidos expressa e ao mesmo tempo
constitui as relações dos sujeitos com os outros e com o mundo.
Roland Barthes, em seu estudo Semiologia y Urbanismo, proferido em uma
conferência em 19672, discorre sobre a noção que a cidade “é um discurso, e esse
discurso é efetivamente uma linguagem: a cidade fala para os seus habitantes,
falamos da nossa cidade, a cidade onde vivemos, simplesmente por habitá-la, por
atravessá-la, por observá-la3.” (BARTHES, 1993, p. 260-261). No entanto, essa
imagem da cidade como linguagem nos coloca diante do desafio de significá-la de
forma não metafórica. Barthes lança o problema: “Como mudar da metáfora para a
análise quando se fala da linguagem da cidade?” (BARTHES, 1993, p. 261).
Os apontamentos de Barthes (1993) nos direcionam a mudar da metáfora
para descrição de significação. É importante destacar que o autor deixa claro que
não intenciona evocar procedimentos para o invento de uma semiologia urbana,
mesmo por que, segundo ele:

2

Conferencia organizada por el Instituto Francés del Instituto de História y Arquitetura de la Universidad de
Napolés.
3
Texto original: La ciudad es un discurs, y este discurso es verdadeiramente un linguaje: la ciudad habla a sus
habitantes, nosotros hablamos a nuestra ciudad, la ciudad en que nos encontramos, sólo con habitarla,
recorrerla, mirarla.
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Isto pode parecer que tais procedimentos consistiriam em
desassociar o texto urbano em unidades, para em seguida
distribuir essas unidades em categorias formais, e, mais
adiante, encontrar as regras de combinações e de
transformações para essas unidades e para esses modelos4.
(BARTHES, 1993, p. 261)

A proposta de Barthes perpassa por um sentido mais amplo de semiologia.
No final dos anos de 1960 e nos anos de 1970, já se notava uma modificação na
“paisagem” semiológica. A primeira observação do semiólogo francês é que o
“simbolismo (que deve ser compreendido como um discurso geral relativo à
significação) não é mais concebido [...], pelo menos como regra geral, como uma
correspondência regular entre significantes e significados”. (BARTHES, 1993, p.
261).
Ana Fani Alessandri Carlos (1992) apresenta uma noção de urbano que
conflui com a concepção barthiana.

A ideia de urbano transcende aquela mera concentração do
processo produtivo stricto senso; ele é um produto do processo
de produção num determinado momento histórico, não só no
que se refere à determinação econômica do processo
(produção, distribuição, circulação e troca), mas também
determinações sociais, políticas ideológicas, jurídicas que se
articulam na totalidade da formação econômica e social. Desta
forma, o urbano é mais do que o modo de produzir, é também
um modo de consumir, de pensar, sentir, enfim, é um modo de
vida (CARLOS, 1992, p. 26-27).

Partimos de uma noção semiológica, pautada em Roland Barthes e Algirdas
Julien Greimas, que se define como passagem de um estado anterior a um estado
posterior. Esses autores produzem teorias que quando correlacionadas podem
4

Texto original: Es probable que estos procederes consistian en disociar el texto urbano em unidades, luego
em distribuir estas unidades en clases formales y, em tercer lugar, en encontrar las reglas de combinácion y
transformácion de estas unidades y estos modelos.
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completar a outra, promovendo embasamentos teóricos para debater nosso objeto
de estudo.
Centraremos foco no estudo acerca das questões em torno à significação que
é definida a partir do conceito de texto. Segundo Antonio Vicente Pietroforte (2007),
“texto pode ser definido como uma relação entre um plano de expressão e um plano
de conteúdo” (PIETROFORTE, 2007, p.11). Nessa relação plano de conteúdo
refere-se ao significado do texto e o plano de expressão refere-se “à manifestação
desse conteúdo em um sistema de significação verbal, não-verbal ou sincrético5”
(PIETROFORTE, 2007, p.11).
A teoria da significação proposta por Algidar Julien Greimas é substancial em
nossa abordagem, este considera que toda situação pode ser analisada se for lida
como texto. Em Semântica Estrutural (1979) esse autor desenvolve um método para
a descrição do sentido, construindo uma base teórica que possibilite a análise.
O significado se ‘revela’ a partir da transformação da linguagem – tomando
um exemplo do próprio Greimas e arriscando uma analogia; ao desenvolver um
comentário sobre uma obra de arte, o falar sobre isso pressupõe a existência de um
conjunto de significante (forma gráfica + som). Essa relação proferida a partir da
imagem pela fala constitui uma metalinguagem. Citando Greimas, “assim, qualquer
que seja a natureza do significante ou o estatuto hierárquico do conjunto significante
considerado, o estatuto de sua significação se encontra situado num nível
metalinguístico em relação ao conjunto estudado” (GREIMAS, 1979, p.23). Para
Greimas a semiótica é essa metalíngua, operando entre a descrição e a análise.
Dessa forma, o método se constitui pela descrição de uma linguagem dada,
ou seja, a metalinguagem que toma o objeto a ser analisado e o estabelece como
corpus explorando as regras de sua composição. Em um primeiro momento capta-se
o aspecto sensorial do texto – o plano de expressão, a partir dessa aproximação
com o texto exige-se a operação racional e categorial a fim de estabelecer as
grandezas na profundidade do texto. Esse método de análise busca estabelecer
além do quadro superficial e aparente as unidades mínimas do sentido.

5

Os sistemas verbais são as línguas naturais e os não-verbais, os demais sistemas, como música e as artes
plásticas. Os sistemas sincréticos, por sua vez, são aqueles que “acionam várias linguagens de manifestação”
(GREIMAS e COURTÉS, s.d.: 426) (PIETROFORTE, 2007, p.11).
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Em Semiótica Figurativa e Semiótica Plástica (2004), Greimas discute a
natureza do significante pictórico e plástico, debruçando-se no processo de geração
de sentido da semiótica visual. Para nossa proposta de investigação, esse texto é de
grande interesse. Buscaremos na esteira teórica greimasiana absorver sua
dimensão conceitual, buscando aplica-las em nossas análises. Temos consciência
das limitações desse método de análise, e buscaremos no decorrer da pesquisa
pontuá-las e buscar outros aportes metodológicos que complementem nossa
análise.
Para Greimas, a mais simples frase já é um pequeno ‘drama’, implicando
processos, atores e circunstâncias (RICOEUR, 2010, p.89). Nesse sentido Greimas
faz uso do termo actante, que em suas próprias palavras, são “os seres ou as coisas
que, a título qualquer e de um modo qualquer, ainda a título de meros figurantes e
de maneira mais passiva possível, participam do processo” (TESNIÈRE apud
GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 20). Greimas percebe que as funções de
significação podem ser reduzidas a um número bem menor e, ainda assim, dar
conta das transformações da narrativa.
Assim, consideramos que uma das contribuições de Greimas à nossa
pesquisa consiste em nos possibilitar que centremos foco nas investigações sobre
os efeitos de sentido do nosso objeto a partir de um modelo mais econômico de
funções, com um maior grau de abstração e maior força heurística. Pretendemos
explorar os efeitos de sentido dos cartazes urbanos lambe-lambe a partir da
hipótese que são diferenciações (desvios) na forma de se comunicar e se apropriar
do espaço que estão inscritos, ou seja, são desvios no discurso dominante.
Maria Angélica Melendi, professora e artista plástica argentina, radicada no
Brasil, escreve sobre o objetivo dos trabalhos do grupo Poro. Este grupo atua desde
2002 com a realização de intervenções urbanas e ações efêmeras, dentre as quais
os cartazes lambe-lambes, buscando, segundo eles, levantar questões sobre os
problemas das cidades através de uma ocupação poética e crítica dos espaços.

Apontar sutilezas, criar imagens poéticas, trazer à tona aspectos da
cidade que se tornam invisíveis pela vida acelerada nos grandes
centros urbanos, estabelecer discussões sobre problemas da cidade,

21

refletir sobre as possibilidades de relação entre os trabalhos em
espaço público e os espaços expositivos “institucionais” como
galerias e museus, lançar mão de meios de comunicação popular
para realizar trabalhos, reivindicar a cidade como espaço para a arte.
O Poro enumera assim seus objetivos. Cientes da impossibilidade da
transgressão na atual predominância do capital globalizado, suas
estratégias de ação agem num campo de resistência crítica em
relação à cultura institucional. Poderíamos assimilar essas práticas
ao sentido de subcultural, proposto por Hal Foster6. As práticas
subculturais, para o autor, diferem das práticas contraculturais dos
anos 60, na medida em que as primeiras, antes de propor um
programa revolucionário próprio, recodificariam os signos culturais.
(MELENDI, 2005, p.39)

Figura 1: Poro. Cartazes: Por outras práticas e espacialidades, Belo Horizonte: 2010. In:
http://poro.redezero.org/ver/cartazes/ Acesso em: 05/05/2015.

6

Foster, Hal. Recodificação; arte, espetáculo, política cultural. Trad. Duda Machado. São Paulo: Casa Editorial
Paulista, 1996. p.223.
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Figura 2: Poro. Cartaz. In: https://nessaruatemumrio.wordpress.com/dia-a-dia/sabado-30-outubro2010/poro/ Acessado em: 05/06/15.

Os objetivos descritos das intervenções urbanas do grupo Poro nos situam no
universo de ação de manifestações cujo objetivo é provocar um desvio, uma fuga do
lugar comum. Apropriamo-nos desse conceito de desvio da antropologia social, que
utiliza dessa noção para tratar de comportamentos que não adequam as normas
vigentes e não são aceitas pela maioria dos indivíduos de uma determinada
sociedade. A contribuição desses estudos é relativizar as abordagens carregadas de
preconceito e intolerância e produzir um conhecimento não comprometido do
fenômeno (VELHO, 2003).
Adotamos o conceito de desvio ao tratar dos cartazes lambe-lambes no
sentido de ser esta uma manifestação fora das instituições dominantes, uma arte
que não está atrelada a padrões estéticos consagrados. “A palavra desvio serve
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para indicar o caminho que, devido ao impedimento na passagem ou para diminuir
espaço e tempo de percurso, foge à rota comum; em suma: um atalho” (MELENDI,
2005, p.41). É nesse sentido, como um atalho, que indivíduos e/ou grupos,
inscrevem suas expressões na paisagem urbana, como um fenômeno insurgente. É
o aspecto transgressor que faz dessas manifestações desvios. Iremos tratar dessas
questões de forma mais ampla nos capítulos seguintes, no entanto, para o
momento, é importante definir que são essas produções “desviantes” o nosso objeto
de estudo.
Nesta pesquisa não trataremos da questão autoral. O objetivo é analisar os
efeitos de sentido dessas produções inscritas na rua. Uma das características de
subversão dessas produções é serem, em grande parte, anônimas ou parcialmente
anônimas. Pode haver, em alguns casos, alguma espécie de signos ou assinaturas
que possam identificar um grupo de pessoas, mas raramente, uma pessoa isolada.
A outra perspectiva que trabalhamos é a do estranhamento. O estranhamento
como metodologia de trabalho parte da busca “pelo afastamento do senso familiar
sobre os elementos do cotidiano, uma busca do insuspeito existente dentro do
comum que surge antecedendo a “obra”” (BECKER, 2012, p.93). De forma geral, o
estranhamento dentro desta pesquisa é muito mais uma forma de abordagem do
objeto do que um método de análise. Diante do fluxo de imagens tendemos a
interpretar essa massa visual como um todo. Nossa proposta é “pararmos e
olharmos” para os lambe-lambes e investigar sua especificidade dentro do todo.
Nosso aporte teórico foi definido a partir do fenômeno comunicacional que
propomos investigar, buscando a partir do nosso objeto teorias e metodologias que
comportassem alguns transvios propostos. Há uma abertura para métodos de outros
campos de saber, buscando uma abordagem transdisciplinar.
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1.2 COMUNICAÇÃO VISUAL

Transitando por ruas e avenidas de uma cidade como Goiânia pode-se
apreender uma diversidade de imagens. Se olhar para o céu avista-se as mais
diversas formas de nuvens. Nas ruas há o movimento dos carros, ônibus, motos
compartindo com os pedestres ávidos em também movimentar. Notam-se os
paredões formados pelas fachadas dos prédios e neles fixados uma diversidade de
mídias da publicidade exposta. Tudo isso é comunicação visual, tudo que vemos,
das nuvens aos cartazes fixados estrategicamente nos espaços de trânsito.
Mas como definir o que se entende por “comunicação visual” partindo dessa
noção generalizada onde é praticamente qualquer imagem que podemos olhar?
Cada imagem que vemos carrega em si valores diferentes e produz informações
distintas ligadas diretamente ao contexto em que estão inseridas. O artista e design
italiano Bruno Munari sugere duas variáveis possíveis em meio a essa profusão de
imagens: a comunicação visual pode ser casual ou intencional (MUNARI, 1997, p.
67).
A comunicação visual casual não é necessariamente planejada, as imagens
não foram criadas com a intenção de comunicar uma mensagem concreta. Um
sujeito ao olhar o céu e ver que o tempo está firme, que não vai chover, pode ter
uma infinidade de perspectivas ligadas majoritariamente com suas expectativas
pessoais. Essa contingência da comunicação visual casual possibilita a existência
de múltiplas interpretações.
Já a comunicação visual intencional corresponde às imagens que foram
criadas com o intuito de comunicar uma mensagem objetiva, produzidas com base
em estratégias que procuram direcionar o sentido da interpretação. Utiliza-se de
uma linguagem própria, que se estrutura através dos signos visuais que permitem
organizar e codificar a mensagem a ser transmitida. Segundo Munari, ao contrário
da comunicação casual a comunicação intencional “deveria ser recebida na
totalidade do significado pretendido pela intenção do emissor” (MUNARI, 1997, p.
67).
Nesta pesquisa trataremos de comunicação visual intencional. No entanto, é
necessário problematizá-la e estabelecer os limites e possibilidades que o conceito
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de

“intencionalidade” infere

nesse

estudo.

Partimos

do

entendimento

de

comunicação visual proposto por Munari, como informações e mensagens que são
enviadas através de símbolos e elementos físicos para um determinado observador
(MUNARI, 1997, p.65-71). Considera-se, assim, que um emissor emita mensagens e
que um receptor as receba. No nosso caso essas mensagens estão contidas no
símbolo referente, a comunicação visual. Essa relação que num primeiro momento
pode parecer simples e direta torna-se complexa quando consideramos que o
observador é ativo nesse processo.
Para Munari, mesmo que a mensagem visual seja bem projetada, de tal modo
que evite qualquer deformação durante a emissão, encontrará no próprio receptor
outros obstáculos:

Cada receptor, e cada um de modo diferente, possui algo que
podemos definir como filtros, através dos quais a mensagem
terá que passar para ser recebida. Um desses filtros é o
caráter sensorial. Exemplo: Um daltônico não vê certas cores,
e assim as mensagens baseadas exclusivamente na
linguagem cromática são alteradas, quando não anuladas.
Outro filtro pode ser definido como funcional, dependente das
características psicológicas constitutivas do receptor. Exemplo:
É evidente que uma criança de três anos analisará
determinada mensagem de maneira muito diferente da de um
indivíduo mais maduro. Um terceiro filtro, que poderia ser
definido como cultural, deixará passar só as mensagens que o
receptor reconhecer, isto é, as que fazem parte de seu
universo cultural. Exemplo: Muitos ocidentais não reconhecem
a [algumas] música oriental como música porque ela não
corresponde às suas normas culturais; para eles, a música
“deve ser” a que sempre conheceram desde crianças, e não
outra coisa. (MUNARI, 1997, p.68-69)

Os filtros, relacionados por Munari, de caráter sensorial, funcional e cultural
não são necessariamente desconexos, “podem se dar inversões e contaminações
recíprocas” (MUNARI, 1997, p. 69). Considerando os exemplos apresentados por
Munari podemos apreender que a recepção de comunicação visual, mesmo as
mensagens estrategicamente desenvolvidas – estratégias de produção que visam
direcionar sentidos, delinear objetivos, projetar interpretações – não chega de forma
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direta e sem interação do receptor. Para Massimo Canevacci, o observador
seleciona, organiza e dá significado ao objeto ou signo observado, e isso volta ao
objeto ou signo na medida em que o define, o enquadra e delimita (CANEVACCI,
2004, p. 37).
Essa perspectiva é interativa, o que rompe com modelos de comunicação que
não consideram o receptor como agente no processo comunicativo. Os modelos de
comunicação procuram esclarecer como se dá a “interação social através de
mensagens” (GERBNER apud SERRA, 2007, p. 9), assim sendo, a comunicação
entre pessoas. Segundo Manuel João Vaz Freixo “um modelo procura [...] mostrar
os principais elementos de qualquer estrutura ou processo e as relações entre
elementos, possibilitando assim o seu estudo” (FREIXO, 2006, p. 337). No que
tange os modelos de comunicação há uma pluralidade, de modo geral, problemática.
Uma das razões dessa dificuldade seria justamente a multiplicidade das teorias de
comunicação, segundo Luiz C. Martino “bastaria, para tal constatação, limitarmo-nos
a percorrer índices das várias instituições universitárias que versam sobre o tema; se
quisemos só nomear os autores que enfatizam uma tal multiplicidade e
problematicidade, a lista seria quase interminável” (MARTINO apud SERRA, 2007,
p. 33).
Outra

questão

problemática

seria

as

proposições

generalizantes

apresentadas pelos modelos. Concordamos com Inês S. V. Sampaio, no sentido
que,

[...] os modelos minimizam a diversidade dos fenômenos da
comunicação ao operarem com o predomínio de noções
exclusivistas (consenso ou conflito, sistemas ou agentes, etc.)
em detrimento de perspectivas complementares, que sejam
capazes de dar conta das diferenças dos processos
comunicacionais, sem eliminá-las. (SAMPAIO, 2001, p.21)

De forma que, optamos por percorrer três concepções de comunicação que
acreditamos que nos auxiliará a analisar nosso objeto de estudo. O que propomos
não seria um sincretismo sem critério, mas o reconhecimento da complexidade dos
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fenômenos comunicacionais e a busca por um olhar mais específico que reconheça
a natureza de suas diferenciações, e no que tange nosso objeto de estudo, sua
atualidade.

1.3 COMUNICAÇÃO COMO TRANSPORTE, COMO DIÁLOGO E COMO
DISPUTA

“A noção de comunicação recobre uma multiplicidade de sentidos”
(MATTELART, MATTELART, 2005, p. 9). E por essa razão, há sempre novas vozes
e interesses incutidos na investigação dos processos comunicativos. Armand e
Michéle Matterlart (2005) ainda nos fala sobre a

(...) pluralidade e [...] dispersão desse campo de observação
cientifica que, historicamente, se inscreveu em tensão entre as
redes físicas e imateriais, entre o biológico e o social, a
natureza e a cultura, os dispositivos técnicos e os discurso, a
economia e a cultura, as perspectivas micro e macro, o local e
o global, o ator e o sistema, o individuo e a sociedade, o livrearbítrio e os determinismos sociais. A história das teorias da
comunicação é a história das separações e das diversas
tentativas de articular ou não os termos do que frequentemente
surgiu sob forma de dicotomias e oposições binárias, mais do
que de nível de análise. Invariavelmente, em contextos
históricos diversos, sob formulações variadas, essas tensões e
antagonismos, fontes de exclusão, não deixaram de se
manifestar, dividindo escolas, correntes e tendências.
(MATTERLART; MATTERLART, 2005, p. 10).

Diante dessa multiplicidade de abordagens, modelos e conceitos nos
encontramos diante do desafio de analisar nosso objeto dentro das epistemologias
do

campo

da

complementares,

comunicação.
ora

Optamos

excludentes,

para

por

apresentar

assim

explorar

três

teorias,

implicações

ora
mais

significativas que considera as particularidades e a atualidade dos cartazes lambelambe. A concepção de comunicação como disputa é a que mais se aproxima da
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nossa abordagem – dessas produções como um desvio no discurso dominante. No
entanto, achamos pertinente apresentar os modelos de comunicação como
transporte e como diálogo, para uma apreensão menos excludente e totalitária.
Os modelos de base linear estão entre os mais influentes. Tiveram como uma
de suas origens a engenharia7, com os estudos sobre transmissão de informação,
principalmente meios eletrônicos de informação como, por exemplo, o telégrafo. A
partir dessa abordagem “mecanicista” consolidaram-se termos como emissor,
receptor, canal e mensagem, tão caros até hoje aos estudos dos processos
comunicativos. Segundo Canevacci, sobre o modelo de comunicação linear, “diz-se
geralmente, que a cultura viaja numa única direção: da fonte, por um canal, até o
receptor passivo, num determinado contexto histórico” (CANEVACCI, 2004, p. 37).
Esses modelos tem em comum o pressuposto de que,

(...) a comunicação surge como transmissão de uma
mensagem ou um conjunto de mensagens entre um emissor e
um receptor, cujas funções estão dissociadas; essa
transmissão ocorre num único sentido, ou seja, do emissor
para o receptor. Daí esses modelos serem considerados
lineares. (CRUZ, 2010).

Os modelos mais relevantes de base linear são os de H. Lasswell e o de C. E.
Shannon e W. Weaver, segundo Freixo, esses modelos “dissociam as funções do
emissor e do receptor e apresentam a comunicação como sendo a transmissão de
mensagem entre dois pontos e um único sentido” (FREIXO, 2006, p. 339). Sendo
assim, a linearidade e unidirecionalidade desse modelo não admite receptor ativo, os
papéis do emissor e do receptor são independentes, excluindo a efetividade das
relações sociais, culturais e situacionais presentes no ato comunicativo.
A comunicação é entendida como um processo de “transporte” de informação
de um ponto X (emissor) a um ponto Y (receptor). A informação é codificada em
sinais por um emissor que será transmitido através de um canal (a mídia) para um
7

Admitindo que a comunicação esteja presente nas diversas áreas epistemológicas, os modelos de comunicação
possuem origem em ciências diversas.
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receptor que decodificará a informação. Desse modo a comunicação é restringida a
uma questão de “transporte”, e emissor e receptor como codificador e decodificador.
Não há nenhuma consideração sobre as capacidades cognitivas dos agentes
comunicacionais.
Esse modelo de transmissão de sinais se torna relevante em nossa pesquisa,
principalmente, por nos alertar sobre a especificidade da comunicação social. Como
nos fala Sampaio, o modelo matemático ao ser apropriado no campo das ciências
humanas, para refletir processos de comunicação social, “apresenta deficiências
expressivas acerca da compreensão dos agentes comunicacionais, do conceito de
informação e dos ‘meios’ de comunicação” (SAMPAIO, 2001, p.3). Não pretendemos
reforçar preconceitos entre os campos. Reconhecemos a profusão do pensamento
matemático, no entanto, a abordagem referida, não alcança a complexidade do
processo comunicativo.
Outra compreensão de comunicação se coloca nas perspectivas da dialogia.
Esses modelos problematizam, entre outras questões, a efetividade dos agentes
comunicacionais no ato comunicativo. Um dos modelos de comunicação dialógicos
seria os de base cibernética. Esses modelos assumem a ‘reação dos destinatários’
como parte fundamental da comunicação. Segundo Freixo, os modelos cibernéticos
“são todos aqueles que integram a retroação ou o feedback como elemento
regulador da circularidade da informação” (FREIXO, 2006, p. 347). Nobert Weiner,
que é considerado o “pai” da cibernética, publica em 1949 o livro Cybernetics or
Control and Communication in the Animal and Machine, onde discorre que a
organização da sociedade deverá ser feita a partir de uma nova matéria-prima, a
informação (MATTELART, 1997, p. 66). Para Weiner a sociedade só poderá ser
entendida por meio dos estudos das mensagens, e não apenas a comunicação entre
homem e homem, mas também entre homem e máquina, e entre máquina e
máquina. Ainda segundo Weiner, o modelo cibernético vem contestar o modelo
linear e “transmissivo” da teoria de Shannon (WEINER apud SERRA, 2007, p.103).

[...]

estes modelos distinguem-se dos lineares por
considerarem o ato comunicativo não como um processo de
transmissão de mensagens num único sentido, mas em que
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existe verdadeira interação entre emissor e receptor, onde este
último também se torna emissor ao reagir à mensagem
(retroação ou feedback). Também é de referir que, na troca de
mensagens, existem barreiras ao nível de significação,
barreiras físicas, culturais e de percepção. (CRUZ, 2010).

Esses modelos se tornam relevantes e inovadores por considerarem no ato
comunicativo a preponderância do feedback. Não há aqui a independência entre
emissor e receptor do modelo linear. Há uma interdependência retroativa, ou seja, a
reação dos destinatários é parte fundamental. Assim, o ato comunicativo acontece
na interação entre emissor e receptor, diferentemente do processo linear que
considera a transmissão de mensagens de forma unidirecional. Nesses modelos de
comunicação o receptor ao reagir à mensagem também se torna emissor (retroação
ou feedback), rompendo com a noção de linearidade e unidirecionalidade.
Como se pode notar, emissor e receptor são elementos interdependentes
dentro do ato comunicativo. A ideia de retroação implica, entre outras coisas, como
há uma afetação mútua, desqualificando a ideia de “monólogo” do modelo linear em
direção a uma noção de diálogo. “No ato comunicativo, o emissor também adapta o
conteúdo da sua mensagem de acordo como o feedback que vai recebendo do seu
interlocutor, mesmo que se trate apenas de uma simples expressão facial” (CRUZ,
2010). Outro fator importante que amplia a percepção dos elementos comunicativos
é considerar as implicações que as barreiras ao nível da significação, barreiras
físicas, culturais e de percepção produzem na comunicação. Como anteriormente
descrito, Munari (1997) reconhece essas barreiras e as descreve como filtros ao
referir-se a comunicação visual.
Estão entre os mais representativos modelos de comunicação influenciados
pela cibernética de Nobert Weiner os estudos de Wilbur Schraamm (Modelo de
Comunicação Interpessoal) e Jean Cloutier (Modelo Circular). J. Paulo Serra nos fala
que, ainda na linha do modelo de Weiner, a comunicação é concebida por esses
autores como ““troca de informação”, isto é, como um conjunto de inputs e de
outputs entre os sistemas de “caixas negras” e o meio, revelando-se como centrais
os fenômenos cibernéticos de feedback e da homeostasia8” (SERRA, 2007, p. 1278

Capacidade do sistema de manter equilíbrio.
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128). Nesse sentido, ao considerar o receptor e o emissor como “caixas negras” o
estudo dos elementos do ato comunicativo se restringe a entrada (input) e saída
(output) de informação, ignorando as reações internas, ou seja, “os seus
componentes, regras e mecanismos de funcionamento específicos” (SERRA, 2007,
p. 128).
Um ponto importante a ser ressaltado é que os modelos de comunicação de
base cibernética assimilam o feedback e a retroação como elementos reguladores
da circularidade da informação. Uma interseção entre a teoria de Wiener e Shannon
se dá justamente no fato de entenderem a questão da comunicação como uma troca
maquínica de informação. Segundo Serra,

[...] também em Wiener, como em Shannon, a questão da
informação não tem minimamente a ver com a questão do
sentido, mas antes com o funcionamento maquínico e
estatístico dos dispositivos comunicacionais que alimentam os
sistemas, e nomeadamente, os sistemas sociais – pelo que
todos os problemas, todas as “disfunções” são, em última
análise, resultantes da deficiente troca de informação entre os
diversos elementos e os diversos níveis, e nada que não seja
possível corrigir injetando mais e melhor tecnologia no
processo. (SERRA, 2007, p. 106)

Visto isso, para o modelo cibernético a transmissão de mensagem também é
a ideia mestra da comunicação. A questão dialógica é considerada como mais uma
ferramenta de controle e adequação para uma transmissão de informação otimizada.
No entanto, sendo a retroação e o feedback os elementos centrais e reguladores da
circularidade da informação, esses modelos tornam-se problemáticos quando não há
uma interação direta entre emissor e receptor (comunicação interpessoal), reduzindo
ou eliminando qualquer possibilidade de resposta.
Apresentamos em linhas gerais dos modelos de base cibernética, no entanto,
há outros modelos de concepções dialógicos muito expressivos para as teorias
contemporâneas de comunicação. Ainda em linhas gerais, esses modelos se
confluem em alguns aspectos. Um desses aspectos seria a centralidade conferida à
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linguagem verbal e a interação face a face. Isso por si só tornam esses modelos
deficientes para reflexões acerca de processos de comunicação contemporâneos,
que caracterizam pela pluralidade de linguagens e a potencialidade e abrangência
da comunicação visual.
Há nesses modelos uma ênfase na transmissão de mensagens, em
detrimento ao contexto de efetivação das interações, ou seja, as condições históricosociais. As condições de possibilidade de comunicação se fixam, nesses modelos, à
própria dinâmica da linguagem, não considerando, com o mesmo empenho, “os
aspectos concretos de sua efetivação, tais como a dimensão institucionalmente
mediada dos processos de comunicação, os conflitos de interesses e as questões
de poder que neles repercutem” (SAMPAIO, 2001, p.8). Se a comunicação dialógica
visa um entendimento consensual, o que desvirtua esse fim é tratado como
patologia. Uma crítica de Niklas Luhmann contesta a aplicabilidade dessa tese 9:
“pode-se comunicar também para marcar o dissenso, pode-se querer o conflito, e
não existe nenhuma razão concludente para se tomar a busca de consenso como
mais racional do que a busca do dissenso” (LUHMANN, 1995, p. 119 apud
SAMAPAIO, 2001, p.9).
Outro ponto negligenciado por esses modelos dialógicos seria ao que se
refere aos aspectos emocionais. O modelo cibernético, por exemplo, considera os
agentes comunicativos como “caixas negras”, desconsiderando que “em todo
processo de comunicação está imbricada uma série de elementos emocionais que
operam de modo influente na definição de uma agenda temática e na avaliação das
questões abordadas” (SAMPAIO, 2001, p. 9). Ao não considerar as inferências
contextuais e subjetivas esses modelos se aproximam aos modelos de transporte de
informação (modelo linear).
Na contramão dos modelos dialógicos voltados para o entendimento
consensual10, o sociólogo francês Pierre Bourdieu compreende, como um dos eixos
da sua sociologia dos bens simbólicos, o processo de comunicação como uma
disputa simbólica pelas “nomeações legítimas”. Para Bourdieu (1989), ao ser

A crítica de Luhmann se refere mais especificamente à ideia de ‘racionalidade comunicativa’ de Jügen
Habermas.
10
Sobre a compreensão do entendimento como sendo o objetivo central da comunicação, Bourdieu escreve:
“Nessa tradição idealista, a objetividade do sentido do mundo define-se pela concordância das subjetividades
estruturantes (senso = consenso)” (BOURDIEU, 1989, p. 8).
9
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considerado pelos modelos dialógicos apenas o processo de transmissão de
mensagens, ignorando as condições de possibilidade e institucionais, omitir-se-ia do
processo da comunicação a indubitabilidade das relações de poder. Sobre isso
Bourdieu argumenta que “os ‘sistemas simbólicos’, como instrumentos de
conhecimento e de comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque
são estruturados” (BOURDIEU, 1989, p. 8). Nesse sentido, as forças formadoras do
ato comunicativo, ainda segundo Bourdieu, “são, de modo inseparável, sempre,
relações de poder que dependem, na forma e no conteúdo, do poder material e
simbólico acumulado pelos agentes (ou pelas instituições) envolvidas nessas
relações” (BOURDIEU, 1989, p. 11).
Nesse sentido, para Bourdieu, os estudos sociológicos deter-se-iam em
questões referentes ao poder simbólico. Produzindo assim, o desvendamento de
faces mais críticas, ultrapassando a mera compreensão da competência linguística,
para a apreensão de um capital simbólico, tais como, por exemplo: “substituindo
noções de gramaticalidade por aceitabilidade, de relações de comunicação por
relações de força simbólica, e a pergunta pelo sentido do discurso pela do poder e
valor do discurso” (SAMPAIO, 2001, p. 11).
Podemos admitir que Bourdieu compreendesse que as relações de poder
estão imbricadas na estrutura da própria linguagem. Recusando assim, a ideia de
entendimento

como

“capacidade

infinita

de

engendramento

de

discursos

gramaticalmente corretos”, mas um jogo de forças, “uma luta permanente pelo
estabelecimento de ‘definições’ legitimas” (SAMPAIO, 2001, p.12), um ‘mercado
simbólico’. Segundo o autor,

O poder simbólico, poder subordinado, é uma forma transformada,
quer dizer, irreconhecível, transfigurada e legitimada, das outras
formas de poder: só se pode passar para além da alternativa dos
modelos energéticos que descrevem as relações sociais como
relações de força e dos modelos cibernéticos que fazem delas
relações de comunicação, na condição de se descreverem as leis de
transformação que regem a transmutação das diferentes espécies de
capital em capital simbólico e, em especial, o trabalho de
dissimulação e de transfiguração (numa palavra, de eufemização)
que garante uma verdadeira transubstancialização das relações de
força fazendo ignorar-reconhecer a violência que elas encerram
objetivamente e transformando-as assim em poder simbólico, capaz

34

de produzir efeitos reais sem dispêndio aparente de energia.
(BOURDIEU, 1989, p. 15)

A concepção da existência na sociedade de um mercado de bens simbólicos,
tal como um mercado de bens materiais, é de fundamental importância na teoria
bourdiana. Assim, as trocas materiais resultariam igualmente em trocas de
significados e de símbolos. Há uma associação entre a noção de mercado simbólico
e o conceito de campo, que para Bourdieu, “aos vários campos correspondem
mercados específicos, sendo a lógica de funcionamento de cada mercado definida
pelo campo que o delimita” (SAMPAIO, 2001, p.12). A própria busca pela
compreensão da sociedade na teoria de Bourdieu se institui em sua ‘teoria geral de
funcionamento dos campos’.
O campo, na teoria de Bourdieu, é uma noção que caracteriza a autonomia de
certo domínio de concorrência ou disputa interna. Estrutura-se a partir de dois
elementos, sendo um capital específico comum, e um processo permanente de luta
pela apropriação desse capital. A sua definição possibilita o estudo analítico do
capital específico, das dominações, quanto das práticas. Para Bourdieu, o campo
pode ser considerado tanto um ‘campo de forças’, pois constrange os agentes nele
inseridos, quanto um ‘campo de lutas’, no qual os agentes atuam conforme suas
posições, mantendo ou modificando sua estrutura (BOURDIEU, 1996).
Assim, “para que um campo funcione”, é preciso que haja objetos de disputa e
pessoas prontas para disputar o jogo, dotadas de habitus11 que impliquem no
conhecimento e no reconhecimento das leis imanentes do jogo, dos objetos de
disputa etc. (BOURDIEU, 1983, p.89 apud SAMPAIO, 2001, p.13). A possibilidade
de existência do campo se sustenta na disputa. Há sempre um movimento que
busca manter ou melhorar seu funcionamento.

11

Segundo a teoria bourdiana habitus é um sistema aberto de disposições, ações e percepções que os indivíduos
adquirem como o tempo em suas experiências sociais (tanto na dimensão material, corpórea, quanto simbólica,
cultural, entre outras). O habitus vai além do individuo, diz respeito às estruturas relacionais nas quais está
inserido, possibilitando a compreensão tanto de sua posição num campo quanto seu conjunto de capitais. “Um
habitus, como indica a palavra, é o conhecimento adquirido e também um haver” (BOURDIEU, 1989, p.61).

35

Segundo Bourdieu, na medida em que “todo ato de produção
cultural implica na afirmação de sua pretensão à legitimidade
cultural” (1989, p.108), isto é, a luta pelo monopólio da
manipulação legítima de uma determinada espécie de bens
simbólicos, estabelece-se o conflito no processo de
comunicação. Conflito este que decorre da existência de
princípios diferenciados de legitimação que estão em jogo. A
disputa fundamental é, pois, referente ao poder simbólico de
estabelecimento das distinções, cuja efetividade é reconhecida
e salientada pelo autor [Bourdieu]. (SAMPAIO, 2001, p.13)

Os agentes comunicativos não intentam apenas a compreensão, como os
modelos dialógicos defendem. Há uma busca por consentimento, convencimento e
reconhecimento. Há nesse processo um jogo de forças, onde, segundo Bourdieu, “a
língua não é apenas um instrumento de comunicação ou mesmo de conhecimento,
mas um instrumento de poder” (BOURDIEU, 2011, p.161). Os agentes
comunicativos nessa abordagem não são apenas operadores intelectuais de
codificação-decodificação, como nos modelos apresentados anteriormente, mas
agentes de uma ‘relação de força simbólica’. Como acentua Bourdieu,

(...) a ciência do discurso deve levar em conta as condições de
instauração da comunicação, porque as condições de
recepção esperadas fazem parte das condições de produção.
A produção é comandada pela estrutura do mercado ou, mais
precisamente, pela competência (no sentido pleno) na sua
relação de mercado. (BOURDIEU, 2001, p. 161-162).

A teoria de Bourdieu traz grandes contribuições para as reflexões do processo
comunicativo, em especial por interpelar sobre a questão do poder. Essa abordagem
nos possibilita “desmistificar a ingenuidade das nomeações e bens simbólicos, e
ressaltar os processos de disputa por sua legitimidade” (SAMPAIO, 2001, p.15). No
entanto, essa teoria por si só, não compreende a complexidade do processo
comunicativo, o enfoque dirigido tão somente à questão de disputa de forças é
reducionista. Nessa perspectiva que explica toda a comunicação como relação de
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poder “não há lugar para a gratuidade, a busca de consensos ou para a discussão
racional crítica” (SAMPAIO, 2001, p.15).
Ao abordar essas três concepções de comunicação, como transporte, como
diálogo e como disputa, buscamos pontuar os principais elementos que
consideraremos ao discorrer sobre o processo comunicativo. Inicialmente, como já
ressaltado, a comunicação como “transporte” nos apresenta conceitos como
emissor,

destinatário,

código,

sinal,

informação,

codificação,

decodificação,

conceitos que norteiam as analises comunicacionais até hoje, o que por si só já
comprova a atualidade e relevância desse modelo.
Os modelos dialógicos estão entre os modelos mais influentes da
comunicação, para termos uma ideia a pluralidade e longevidade dessa abordagem,
remontam à filosofia grega de Platão e Aristóteles. Apresentamos aqui apenas um
modelo, o de base cibernética. A proposição foi demonstrar como as noções
feedback e retroação inclui os agentes comunicativos como atuantes no processo.
No entanto, esses modelos, ora por considerar o emissor e o receptor como ‘caixas
negras’, ora por compreender “a centralidade da linguagem como médium
privilegiado do entendimento – daí a noção de dialogia e a compreensão do
entendimento como sendo o objetivo da comunicação” (SAMPAIO, 2001, p. 6),
também não apreendem a totalidade e complexidade do processo comunicativo.
Em busca de uma abordagem mais ampla, apresentamos alguns aspectos da
concepção bourdiana de comunicação como disputa. O diferencial dessa concepção
é romper com certa ‘idealização’ de comunicação com fins no entendimento
consensual. Bourdieu acresce à análise comunicacional o elemento poder, esta
força que torna o processo comunicativo uma disputa permanente pela legitimação.
Esta perspectiva amplia a análise para fora dos limites da transmissão de sinais,
para conjecturar as condições de possibilidade e institucionais.
Como já enfatizado, o modelo de comunicação como disputa é o que mais se
aproxima da abordagem que pretendemos. No último capítulo, buscaremos
desenvolver uma análise, a partir dessa concepção, sobre os efeitos de sentido
desviantes que os cartazes lambe-lambe podem provocar.
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CAPÍTULO 2

TÉCNICA E ARTE NA RUA
A rua é generosa, é transformadora de línguas,
matando substantivos, transformando a
significação dos termos, impondo aos dicionários
as palavras que inventa.
João do Rio

A rua é uma via de circulação. Trânsito. Quase geralmente um espaço público
que configura itinerários. É local de passagem. Destina-se a não permanência. O
que se move pode passar. Para Michel de Certeau espaço é um cruzamento de
móveis (CERTEAU, 1998, p. 202). O que nos leva, junto com ele, a diferenciar
espaço de lugar e a pensar a rua como um lugar praticado. Ao diferenciar esses
termos, não pretendemos opô-los, mas discutir questões relativas a processos
comunicativos urbanos.
O sujeito pode inserir-se no mundo através da linguagem, das práticas
comunicacionais ou caminhando pelas ruas de uma cidade. A diferenciação entre
lugar e espaço é produzida a partir da apropriação pelo sujeito. Essas interações
entre o sujeito e o mundo produzem significados e discursos. O aspecto que
pretendemos explorar são efeitos de sentidos tecidos na ‘rua praticada’. O recorte
são os cartazes lambe-lambe.
É importante conceituarmos o tipo de cartaz que direciona nosso estudo. São
cartazes artísticos, conhecidos popularmente como lambe-lambe. Admitimo-los
como uma das manifestações gráficas que se espalham pelos espaços das cidades
configurando ambientes de comunicação. Consideramos que os lambe-lambes tem
natureza intercambiável entre a arte e a comunicação. E essa noção só é possível a
partir de aspectos convergentes entre os campos da arte e da comunicação.
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Há no contexto das grandes cidades outro domínio também conhecido como
lambe-lambe12. Trata-se de fotógrafos anônimos, populares e intuitivos, que
desenvolvem suas atividades profissionais em cabines especialmente preparadas
para a atividade encontradas pelas calçadas e praças das cidades. O caráter
instantâneo, popular, de improviso e de aguçada sensibilidade são algumas das
características que unem esses dois domínios.
A investigação sobre o nosso objeto de estudo, o cartaz lambe-lambe, busca
problematizá-lo dentro da lógica das transformações do espaço urbano a partir do
século XIX, onde o indivíduo se viu inserido em um “cotidiano repleto de novas
situações com intensa produção de sentidos. Uma nova temporalidade passou a ser
vivida cotidianamente” (BEDRAN, 2010, p.2). Se a cidade moderna insere o
individuo em uma lógica de contínuo movimento, se faz necessário que se
desenvolva também novas maneiras de se comunicar com os indivíduos dentro das
condições instituídas pelo urbano. Nesse sentido os locais de trânsito passam a
serem espaços potenciais para a comunicação, e novas estratégias e ferramentas
passam a serem elaboradas.

“Existem diversas teorias sobre a origem do nome lambe-lambe, segundo uma delas, a revelação das fotos em
máquinas lambe-lambe, exigia tempo mínimo de lavagem e mínima quantidade de água. Portanto, para garantir a
qualidade do trabalho, os fotógrafos tocavam a língua nas fotos durante a lavagem para avaliar a qualidade da
fixação e da própria lavagem”. (In: https://lambelambedigital.wordpress.com/historia-dos-lambe-lambe/
Acessado em: 24/07/15).
12
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2.1 O DESENVOLVIMENTO DO CARTAZ DE RUA

FIGURA 3: Coletivo Transverso. Atenção: Isso pode ser um poema. In
http://coletivotransverso.blogspot.com.br/2012_11_01_archive.html (acessado em 31/06/15)

Não é difícil ao transitar pelas ruas das grandes cidades nos depararmos com
cartazes como o Atenção: Isso pode ser um poema (Fig. 3). Na maioria dos casos
aparecem fixados estrategicamente nos espaços de circulação. Os cartazes, em
suas mais variadas formas, fazem parte das visualidades urbanas. Eles podem ter
formas e fins distintos, mas conformam em serem “modos de inscrições em
determinados

espaços

requalificando-os

(RONCAYOLO apud PALLAMIN, 2000, p.31).

como

regiões

de

apropriação”
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Segundo Abrahan Moles (1974, p. 53), o cartaz possui algumas funções
essenciais:
1- Função de informação: cujo papel didático é mais importante, mostrando um
produto e seu preço, o lugar em que é vendido, agindo como um anúncio;
2- Função de Publicidade ou Propaganda: a qual busca persuadir a
sociedade através de uma linguagem sedutora e expressionista;
3- Função educadora: o cartaz apresenta fatores culturais importantes para a
população;
4- Função do ambiente: ele é um elemento do contexto urbano, mas isso foge
às regras, pois o cartaz não possui nenhum estilo adaptado para a colocação
nas cidades;
5- Função estética: igual à poesia, o cartaz sugere mais do que diz. A grande
regra é agradar, e isso significa possuir um valor estético. O jogo das cores,
formas, tipologias e imagens são fatores estéticos;
6- Função criadora: possui a capacidade de criar desejos e transformá-los em
necessidade que faz girar o mecanismo de consumo.

As grandes cidades contemporâneas apresentam uma diversidade de signos,
que simultaneamente “ordenam e direcionam fluxos, localizam lugares e também
impulsionam desejos através da publicidade exposta” (BEDRAN, 2010, p.2).
Caminhando pelas ruas, transitando em uma condução, não importa, as visualidades
urbanas nos alcançam e de alguma forma provoca-nos. O movimento é o modus
operandi do espaço urbano contemporâneo. E as mensagens expostas nesse
itinerário tem potencial estratégico.
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Figura 4: Cartaz de Saint-Flour, 1454. In: http://historiadocartaz.weebly.com/origens.html
Acesso em: 01/04/15.

O cartaz urbano origina como uma ferramenta de anúncio, como diz Marcus
Verghagen, de “aspecto tosco, preto-e-branco com uma imagem altamente
esquemática ou sem nenhuma imagem” (VERHAGEN, 2004, p.127). A história do
cartaz está diretamente ligada com o desenvolvimento da tecnologia, da estética e
do pensamento de cada época. As comunicações públicas existem desde os mais
remotos dos tempos. Principiando em suportes de origem mineral, como pedra ou
placas de argila, até o desenvolvimento do papel (pasta vegetal) pelos chineses. A
partir do desenvolvimento e difusão do papel, o cartaz alcançou a portabilidade
definitiva.
Segundo Newton César, “o primeiro cartaz conhecido é o de Saint-Flour (Fig.
4), de 1454, feito em manuscrito e sem imagens. Não demorou em que esse novo
meio de comunicação de estendesse a todos os interessados em divulgar ideias,
acontecimentos ou vender produtos” (CÉSAR, 2000, p.52). A concepção
apresentada por Cesar tem um recorte ocidental e renascentista. Reconhecemos
que desde o século X cartazes eram produzidos por meio de xilogravuras pelos
povos orientais. No entanto, foi apenas no século XIX que houve a difusão da junção
de textos e ilustrações em uma mesma folha de papel. Essa incorporação de
elementos artísticos fez com que o cartaz alcançasse maior projeção entre os
mercadores europeus. Com o tempo e o desenvolvimento de técnicas o cartaz foi se
sofisticando, tornando no fim do século XIX uma poderosa estratégia de publicidade,

42

somado a um status artístico que o fez um produto cobiçado por estetas
colecionadores.
É atribuída a Jules Cherét a integração entre produção artística e industrial e
o aperfeiçoamento e promoção do cartaz. Os desenhos da chérette13 que figurava
os cartazes produzidos para casas de espetáculos, como Moulin Rouge,
ultrapassaram a própria figura da dançarina, se tornando um ícone de irreverência,
alegria e libertinagem.

(...) as figuras de Chéret combinavam os atributos de
sensibilidade com um anonimato pessoal, localizando sua
função fora da personalidade, em uma máscara, digamos, e
em seu riso. Não possuindo almas, elas serviam de vetores
para sentimentos que eram despertados alhures. Seu
contentamento ligava-se ao lugar ou evento com o qual
estavam associadas, nesse caso, o Moulin Rouge: elas
simplesmente transmitiam alegria para o consumidor ou para a
plateia para a qual os gracejos eram dirigidos. Sem o
espectador, a cena não tinha começo nem fim. As chérettes
antecipavam os prazeres de consumo e os temperaram com
fantasias e sedução (VERHAGEN, 2004, p.128-131).

O cartaz, a partir de Chéret, passa a ter uma função promocional. As imagens
se tornam um convite ao consumo, não com fim exclusivo no produto, mas também
nas sensações que se pode alcançar através dele. O cartaz foi, segundo Verhagen,
“tanto uma expressão do surgimento da cultura de massa na França quanto um
catalisador no desenvolvimento de novas formas de cultura” (2004, p.132).

13

Segundo Marcus Verghagen (2004, p.127-132) Chérette foi uma dançarina com ares de ninfa que dominou os
desenhos de Jules Chéret, por isso essa denominação.
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FIGURA 5: Jules Chéret, L’Hippodrome, 4 clowns, affiche avant la lettre, lithographie couleur, 1882. ©
Les Arts Décoratifs, Paris. Photographie Jean Tholance. In
http://gabineted.blogspot.com.br/2012/07/belle-epoque-de-jules-cheret-do-cartaz.html Acesso em:
21/06/15.

No contexto francês de fin de siècle os cartazes evoluíram e se multiplicaram
juntamente com a indústria do entretenimento, causando contendas. Se no início da
sua utilização é compreendido como um exemplar midcult da pintura, reverte-se em
objeto masscult ao ter como propósito levar ao público informações e ideias de um
anunciante. Para D’Avenel, o cartaz de rua tornou-se “uma presença intrusa na cena
pública, estimulando a vaidade do homem e incitando os sentidos” (VERHAGEN,
2004, p. 133). Acusada de ausência de bom gosto, esta publicidade buscava atingir
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todos os públicos, do rico ao menos abonado, todos poderiam ser potenciais
consumidores. No entanto, o grande trunfo do cartaz urbano foi justamente o que os
mais conservadores atacavam: a potencialidade de alcançar todas as classes. Os
defensores dos cartazes – dos escritores de esquerda a imprensa anarquista –
enalteciam esse contragosto que os cartazes estampavam, chegando ao ponto de
Félix Fénéon14 recomendar aos seus leitores “que arrancassem os anúncios dos
muros onde estavam fixados para usá-los na decoração de suas casas”
(VERHAGEN, 2004, p.133).
Outra figura importante para o desenvolvimento e popularização dos cartazes
foi o artista parisiense Henri de Toulouse-Lautrec, que adotou e desenvolveu o estilo
de Chéret. Nesse contexto, a produção dos cartazes de Lautrec destacou-se pela
relevância do papel da arte na propaganda, tornando-se um dos mais importantes
divulgadores de Paris na Belle Époque, onde a busca por entretenimentos ligados
aos espetáculos e ao prazer se despontavam e ganhavam força.
É importante destacar que a arte pode ser definida também como um fazer.
Segundo Bosi (1999, p. 14 apud MEDEIROS, 2010, p. 7) “é um conjunto de atos
pelos quais se transforma a matéria oferecida pela natureza e pela cultura. Nesse
sentido, qualquer atividade humana, dentro de uma perspectiva estética, pode
chamar-se artística”.

14

Félix Fénéon foi um anarquista e crítico de arte francês (1861-1940).
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FIGURA 6:Henri de Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge, 1891.
In: http://historiadocartaz.weebly.com/origens.html Acessado em: 01/04/15.
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FIGURA 7: Henri de Toulouse-Lautrec. La troupe de mademoiselle Elandine (1895/96)
In: http://arcoweb.com.br/projetodesign/artigos/artigo-mulheres-e-boemia-01-09-2007
Acesso em: 09/07/15.

Destacamos que no contexto do século XIX, Paris transformou-se em um polo
de avanço europeu, propiciando o ambiente para o desenvolvimento dos cartazes,
que estava diretamente ligado ao crescimento econômico, social e cultural. Os
cartazes eram criados com o intuito de divulgar peças teatrais, eventos públicos e
produtos. Abraham Moles pontua que, o cartaz “teve seu crescimento no momento
em que a técnica de impressão de imagens havia efetuado progressos suficientes e
havia necessidade de passar para o receptor mais elementos em menos tempo”
(MOLES, 1974, p. 51).
Os cartazes tornaram-se uma obra de arte para as massas, em
contraposição, por exemplo, as pinturas que visavam serem contempladas apenas
por um público reduzido. As técnicas de reprodução desenvolvidas com a Revolução
Industrial e o desenvolvimento do capitalismo propiciaram o desenvolvimento da arte
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gráfica. Os artistas influenciados pelas mudanças culturais e sociais no século XIX
fora impelidos a procurar outras saídas além da arte, nos moldes estabelecidos,
para sua sobrevivência. O desenvolvimento da técnica na indústria gráfica tem forte
influência nos meios de comunicação, como também em produções de arte. A arte
passa a ter importante papel na propaganda, somando aos cartazes publicitários
elementos semânticos e estéticos, potencializando os elementos persuasivos.

2.2 SENTIDOS CONTEMPORÂNEOS DE ARTE
Os cartazes desde sua origem estiveram no ‘entre’, ora tidos como
publicidades, ora como arte, ora oblíquo. Muitos propósitos foram atribuídos aos
cartazes, no entanto seu objetivo manifesto foi o comercial. As outras atribuições
vieram a posteriori.
No caso da imagem Atenção: Isso pode ser um poema (Fig. 3, p. 28), não se
trata de uma peça publicitária, mas também não seria uma obra de arte nos cânones
estabelecidos. Consideramos uma nova forma de manifestação, artística no sentido
contemporâneo, sem valor de venda, efêmera, fora das práticas institucionais
artísticas consagradas. A denominação ‘arte contemporânea’, além de ser uma
assinalação temporal, arte produzida na atualidade, corresponde a um rompimento
em relação a categorias modernas de se produzir e conceber arte. Conceber essas
produções com base no valor visual é anacronismo, pois a arte contemporânea
extrapola a própria arte, abrindo-se para experiências e experimentações díspares.
“A arte sempre foi produzida com os meios de seu tempo”, nessa asserção de
Arlindo Machado (2010, p. 09) podemos conceber meios não apenas como
instrumentos, mas também como estado de ser e estar no mundo. As novas
tecnologias de comunicação dinamizou a experiência humana na totalidade das
práticas que a constitui: prática representativa, prática social e prática produtiva.
Conjecturando que essas práticas e os elementos que as compõem, são três faces
de uma única realidade, lançar reflexões sobre as expressões simbólicas demanda
considerar os elementos materiais e as relações sociais sincrônicas.
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Por conseguinte, a arte contemporânea apresenta-se tão singular em
referência a modelos anteriores. No contexto em que é produzida há uma
reconfiguração das relações sociais, transformação dos processos produtivos e a
emergência de novas práticas representativas. Tudo isso mediado pelas novas
tecnologias da comunicação, alterando e ampliando as formas de interação.
Nicolas Bourriaud no livro Pós-Produção: Como a arte reprograma o mundo
(2009) discorre sobre como a arte não trata mais de criação, como nos modelos e
escolas artísticas do passado, sempre em busca de inovações e superações. Hoje o
objetivo e inscrever a obra em uma rede de signos e significações já existentes.

Dito em outros termos: como produzir singularidades, como
elaborar sentidos a partir dessa massa caótica de objetos, de
nomes próprios e de referências que constituem o cotidiano?
Assim os artistas atuais não compõem, mas reprogramam
formas: em vez de transfigurar um elemento bruto (a tela em
branco, a argila), eles utilizam o dado (BOURRIAUD, 2009,
p.13).

Reconhecemos que as produções contemporâneas de arte são sintomáticas
do contexto mais amplo, respondem as mudanças que estamos vivendo na
totalidade das nossas experiências. O rompimento com a ideia de criação,
autenticidade, autoria nos remete a aumento do fluxo de informações a que temos
acesso. O excesso de ofertas nos instiga muito mais a apropriar e reconfigurar do
que criar. Trata-se de tomar as formas concretas de vida cotidiana, e coloca-las em
funcionamento.
Estamos suplantando a ideia de espectador ‘passivo’. As tecnologias de
comunicação estão cada vez mais apostando na interação, um sujeito ‘ativo’
ressignificador. Para Anne Cauquelin passamos do regime do consumo à
comunicação (CAUQUELIN, 2005, p.56). A transição do consumo à comunicação,
apresenta-se, entre outros aspectos, pelo estado de liberdade conferido a
linguagem, superando os objetivos do modelo de consumo que presume uma
relação passiva do sujeito com o produto. Há um movimento de ruptura com as
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metanarrativas que leva-nos a uma mudança em direção ao conhecimento local, à
valorização de um autoconhecimento e a consideração de que há várias
interpretações para a realidade.
A arte tende a dirigir-se às coisas do mundo a partir de signos e símbolos
oriundos do cotidiano e da cultura de massa. Nessa nova configuração, não cabe
mais a ideia de um artista gênio, com total domínio das questões formais da arte.
Hoje vivemos a ‘democratização’ do fazer artístico, segundo Luciano Trigo “qualquer
pessoa que seja designada artista é artista, qualquer pessoa que queira se sentir em
sintonia com a arte contemporânea basta aderir a ela: ninguém lhe cobrará reflexão,
análise, sequer compreensão” (TRIGO, 2009, p. 34). Essa acepção de Trigo pode
nos causar a falsa impressão de democratização de inserção ao sistema da arte,
este, porém, continua fechado, com aceno a poucos eleitos.
Paradoxalmente a rede produz uma descentralização da informação e a
maior facilidade de acesso. Também há uma desterritorialização do conhecimento,
citando Pierre Lévy (2004), causando uma (des)hierarquização e relativização dos
saberes. Essa é a lógica da rede.

Consequência: uma extrema labilidade, uma estruturação
permanente, mais próxima da topologia do que do
organograma, quer seja piramidal, linear, em árvore, quer em
estrela. Dentro dessa topologia, a importância não é concedida
a um centro, a uma origem da informação em circulação, mas
ao movimento que permite a conexão. Significa que a noção
de ‘sujeito’ comunicante apaga-se em favor de uma produção
global de comunicações. É o que designa também como
interatividade. (...) Um exemplo: as informações das quais
diferentes mídias nos fazem beneficiários não tem ‘autor’. Elas
provêm de redes interconectadas que se auto-organizam,
repercutindo umas nas outras. A autoria é uma metarrede
(CAUQUELIN, 2005, p.59-60, grifo meu).

Afasta a ideia de obra de arte como produto acabado e registro da visão do
artista, pronto para ser apreciado. Abdica-se da matéria-prima, produto bruto, tela
em branco. Inscrevem-se as apropriações, reconfigurações e programações de
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formas já existentes. “O que fazer com isso?” (TRIGO, 2009, p. 13), é a pergunta
que rege o fazer artístico.
A arte não mais se coloca como forma de expressão da subjetividade do
artista, como comunicação direta de um dado da realidade ou como “término do
processo criativo”, mas como um “local de manobras, um portal, um gerador de
atividades” (BOURRIAUD, 2009, p. 16). Há uma aproximação entre o artista, à obra
e o público, pois a arte não se realiza como produto e sim como processo. Mesmo
essa sendo uma ‘noção ilusória e utópica’.

(...) o que importa é introduzir uma espécie de igualdade, é
supor que, entre mim – que estou na origem de um dispositivo,
de um sistema – e o outro, as mesmas capacidades e a
possibilidade de uma relação igualitária vão lhe permitir
organizar sua própria história em resposta à história que acaba
de ver, com suas próprias referencias (FOERSTER apud
BOURRIAUD, 2005, p.16).

Destarte a essa configuração, a arte afasta-se dos ‘atributos’ que antes lhe
conferia autonomia e legitimação, para se subordinar a imagem que “a comunicação
pode fazer circular” (CAUQUELIN, 2005, p.74). Uma figura embreante desses
deslocamentos foi Marcel Duchamp, que no início do século XX transcendeu a ideia
de aura na obra de arte ao se apropriar de objetos do cotidiano e expô-los como
obras de arte em museus e galerias. Esse foi um dos primeiros acenos em direção à
expansão dos domínios do campo artístico. O domínio artístico na atualidade
converge com a própria sociedade, pois como fala Cauquelin, tem mecanismos de
atribuição de valores idênticos (CAUQUELIN, 2005, p.83). E como acenou
Duchamp, o modo contemporâneo de jogar esse jogo é sucumbir ao regime da
comunicação.
A ‘obra’ de arte na atualidade não é mais um objeto para contemplação. E sim
um propositor de processos comunicativos. Com a pluralidade de formas, conteúdos
e programas a arte se hibridiza, não mais se submetendo aos moldes esteticistas e
formalistas tradicionais. Se antes contida por aspectos morfológicos de uma ‘ideia’
estética, no presente há uma ‘democratização’ de vozes e discursos. Suplantou-se a
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noção kantiana de “prazer puro” que esvaziava a arte de sentido. A arte como
produção cultural e expressão simbólica, se realiza não na ‘forma objeto’, mas a
partir da relação de interação comunicacional.

2.3 ARTE URBANA

A arte visual contemporânea está vinculada ao contexto onde algumas
questões mais amplas da atualidade aparecem nas características das próprias
produções artísticas. Para Harvey (2009) é um contexto bastante complexo que a
contemporaneidade comporta no campo artístico, ora a arte sendo efêmera e
fugidia, ora sendo eterna e imutável. O cotidiano aparece nas produções artísticas
não só nos materiais, suportes e temáticas. Há produções que se inscrevem na
própria realidade. Essas produções são denominadas como arte urbana, e os
cartazes lambe-lambe estão inseridos dentro deste campo de produção e atuação.
Como vimos os cartazes urbanos não originam de questões colocadas pela
contemporaneidade. No século XIX os cartazes já incorporaram atributos artísticos e
rompem com algumas estruturas hegemônicas. O cartaz passa de apenas um
veículo comunicador de massa, para um artigo colecionável, uma peça decorativa,
uma obra de arte, um manifesto cultural ou até mesmo um meio anárquico de
expressão. Segundo Poshar e Nicolau,

Os muitos artistas que reproduziam cartazes tais como,
Alphonse Mucha, Toulose-Lautrec, Pierre Bonard, etc,
acreditavam que o pôster15 seria o único meio capaz de levar
suas obras às ruas e ao público. Contratados especificamente
para produzirem cartazes, estes deixaram sua influência de
extrema importância nas artes gráficas, especialmente, na
construção e estruturação da publicidade moderna. (POSHAR;
NICOLAU, 2011, p. 5)

15

Há uma diferenciação usual entre pôster, que teria um maior valor estético, e cartaz, que teria um maior valor
funcional.
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Há aproximações entre os cartazes promocionais de Chéret e Lautrec, e as
manifestações contemporâneas de arte urbana dos lambe-lambes. Os lambelambes, de certa forma, carregam a bagagem histórica das primeiras manifestações
dos cartazes de rua, que eram produtos de um caráter libertário e transgressor dos
artistas em relações aos padrões socioculturais estabelecidos na época. Esses
artistas produziam arte fora da tradição, “desenvolvendo outros parâmetros, sem o
respaldo de um modelo estético que viabilizassem suas obras” (BUENO, 2010, p.
28). No entanto, a forma lambe-lambe que pesquisamos são manifestações
contemporâneas, fruto de atitudes e questionamentos atuais.
Do estabelecimento de uma filosofia da arte no século XVIII à configuração
atual, o campo artístico e a obra de arte sofreram mutações tanto na forma como no
próprio sentido. A ponto de se poder afirmar “o fim de certo ciclo semântico da
palavra ‘arte’” (LEBRUN, 2006, p.327-329). Reconhecendo a amálgama entre o
domínio artístico e o meio que o circunda não há como escapar da tarefa de
repensar esse campo ampliado a partir dos novos padrões perceptivos da
subjetividade contemporânea. Há uma reformulação das relações entre o sujeito e
seu entorno, e a cultura multimidiática tem contribuído muito para isso. Dessa forma,
podemos atestar que no que confere à arte há um deslocamento da contemplação
para comunicação.
Nietzsche já no século XIX entreviu a possibilidade de substituição da
contemplação da obra de arte pela comunicação. Segundo o filósofo “nossos
sentidos se intelectualizaram; indagam o que isso significa e não mais o que isso é”
(apud LEBRUN, 2006, p. 334). Isso é sintomático de um processo amplo, onde não
é mais possível a “dicotomia entre teoria e observação” (SODRÉ, 2001),
sustentáculo da ‘ideia estética’.
O artista sob o domínio da estética foi silenciado. Como nos acentua Luzia G.
Rodrigues,

(...) a arte tornou-se prisioneira [de uma] lógica discursiva
hegemônica, precisando justificar-se através dela e de seus
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mecanismos (...) os artistas tem como porta-vozes filósofos,
poetas e pensadores que incumbiram de forjar sentidos
filosóficos para endossar os modos de criação do artista
(RODRIGUES, 2008, p.127).

Esse silenciamento do artista é reflexo da concepção de “artista gênio”, sua
obra é tão sublime que basta por si mesma. Não há linguagem que possa decifrá-la,
é um objeto de pura contemplação, há uma “repressão do verbal em favor da direta
percepção visual” (WALLIS apud RODRIGUES, 2008, p.125).
O processo de dessacralização da arte e as mudanças nos parâmetros
estéticos iniciam-se quando o artista abandona o discurso hegemônico, abdica de
seus ‘porta-vozes’ e busca sentido para sua arte pautado em sua própria voz. A
partir do início do século XX a arte busca se configurar como um campo autônomo.
Na análise de Maria Lúcia Bueno,

Em Arte Contemporânea [2005], Anne Cauquelin afirma que o
que separa a arte contemporânea da moderna não é tanto
uma mudança estética, mas sim a forma de organização social
do mundo da arte. O mundo da arte moderna seria regido pelo
mercado, enquanto o da arte contemporânea viria a operar
com base no regime da comunicação. A fronteira é a década
de 1960. O regimento do mercado numa cultura de iniciados,
em torno da comunidade do gosto, liga-se ao universo que
Bourdieu designa como campo artístico autônomo. O mundo
da arte contemporânea, fundado numa ampliação da esfera
artística, atua, assim, no sistema de redes e depende da
divulgação, levando a um comprometimento inevitável da
autonomia do campo. Um dos aspectos importantes da obra
de Cauquelin é o papel preponderante que atribui à mídia na
ordem contemporânea. (BUENO, 2010, p.40-41).

O estabelecimento do artista como sujeito de seu próprio discurso, como nos
fala Kristine Stiles, “é assumir uma posição superior ante o objeto sob observação e
transformá-lo em fato estável, passível de ser dominado” (STILES apud
RODRIGUES, 2008, p.126). A emersão de outras vozes, mesmo que seja a voz do
próprio autor, é estabelecer outra ordem do discurso. Tomando Gilles Deleuze e
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Félix Guattari seria “uma construção discursiva na qual a linguagem local seria
empregada de forma a desafiar ou perturbar estruturas de confianças solidificadas
pela linguagem dominante” (DELEUZE, GUATTARI apud RODRIGUES, p.125).
As modalidades de intervenções urbanas contemporâneas surgem na década
de 1960 na França e nos Estados Unidos. Este período é marcado pelas mudanças
na história da cultura e das artes plásticas. Mudanças essas acentuadas pelo
desenvolvimento interligado da cultura, das artes e da indústria cultural. Antes,
separados por esferas distintas, a produção, a circulação e a distribuição das obras
de arte passam a convergir, assim, mercado, instituições e artistas, em maior ou
menor grau, se ajustam em termos de influência dentro deste processo (BUENO,
2010, p. 27).
É nessa perspectiva de rompimento com a estrutura dominante e expansão
das formas e dos meios de se produzir arte que se desenvolvem e expandem as
manifestações de arte urbana, na fuga e na negação dos espaços destinados a ela,
como museus e galerias. Inicialmente não tinham nenhuma proposição artística, era
uma forma que grupos de jovens encontraram de se manifestarem “projetando a
ideia da inscrição como forma de viver a cidade como espaço de comunicação”
(SOUZA, 2012, p.19). Esse movimento foi expandindo e chamando a atenção de
estudantes de arte ou designers ganhando com isso peculiaridade artística.
Essas manifestações originam-se de uma atitude autossuficiente que estava
se estabelecendo a partir da década de 1960 nos Estados Unidos, inspirados por
todo um clima de ruptura com a ordem que motivava as novas gerações. A
originalidade e autenticidade dessas manifestações, que expandiram o seu limite de
atuação para outros campos, como no caso do design gráfico para a confecção dos
cartazes, fez essa atitude se tornar um movimento e espalhar-se mundo a fora. “A
cidade passa a ser um suporte para escrita sem delimitação de espaço, mensagem
ou mensageiro” (RAMOS, 2007, p. 1267).
O cartaz lambe-lambe são uma dentre as várias manifestações de arte
urbana. A forma mais conhecida, e também a mais estudada, é o grafite (Fig. 9).
Mas há uma diversidade de modalidades, como o estêncil (Fig. 8), os stickers (Fig.
10), intervenções (Fig. 11), instalações (Fig. 12), flash mob (Fig. 13), entre outras.
Os artistas que produzem os cartazes lambe-lambe geralmente estão envolvidos
com outras modalidades de intervenção no espaço urbano.
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FIGURA 8: Estêncil In: http://www.stencilrevolution.com/banksy-art-prints/no-future-girl-balloon/
Acesso em: 06/07/15
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FIGURA 9: Grafite In: http://eduardokobra.com/
Acessado em: 06/07/14.

FIGURA 10: Stickers . In: http://rraurl.com/cena/950
Acessado em: 06/07/15
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FIGURA 11: Intervenções. In: www.criatives.com.br
Acessado em: 06/07/15

FIGURA 12: Instalação. In: http://www.hypeness.com.br
Acessado em: 06/07/15.
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FIGURA 13: Flash Mod. In: http://intenseindividuals.com
Acessado em 06/07/15.

A arte urbana tem um caráter de intervenção, o que, em sua maioria, lida com
o conceito de site-specific, caracterizado pela indiscernibilidade entre a obra e o
lugar.

Toda obra de site-specific constrói uma situação, isto é,
estabelece uma relação dialógica e dialética com o espaço. Ao
contrário da escultura modernista que manifestava indiferença
pelo espaço ao manter-se sob um pedestal, revelando, assim,
uma ausência de lugar ou de um lugar determinado, a obra de
site-specific dá ênfase ao lugar ao incorporá-lo. Como
realidade tangível, a arte site-specific considera os elementos
constitutivos do lugar: as suas dimensões e condições físicas.
Estas obras referem-se ao contexto ao qual se inserem
oferecendo uma experiência fundada no ‘aqui-e-agora’, tendo
em vista a participação do público (responsável pela conclusão
das obras). O imediatismo sensorial (extensão espacial e
duração temporal) revela a impossibilidade de separação entre
a obra e o seu site de instalação. (CARTAXO, 2009)
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Essas obras inscritas no espaço de circulação exercem sobre o social ali
preexistente um impacto, o que faz que a arte urbana transcenda o estético e
envolva a dimensão histórico-social, pois abrangem fenômenos que extrapolam a
designação de arte. A arte urbana inspira reflexões que vão além da problemática
forma e conteúdo. Os sentidos dessas produções ultrapassam a própria
materialidade e os processos pelos quais se constituem, são efeitos complexos.
Segundo Vera Pallamin,

Os significados da arte urbana desdobram-se nos múltiplos
papéis por ela exercidos, cujos valores são tecidos na sua
relação com o público, nos seus modos de apropriação pela
coletividade. Há uma construção temporal de seu sentido,
afirmando-se ou infirmando-se.
Assim, tais práticas artísticas podem contribuir para a
compreensão de alterações que ocorrem no urbano, assim
como podem também rever seus próprios papéis diante de tais
transformações: quais espaços e representações modelam ou
ajudam a modelar, quais balizas utilizam em suas atuações
nesse processo de construção social. (PALLAMIN, 2000, p.

19).

Há uma relação direta com os transeuntes, agora público, que imersos numa
pluralidade de informações visuais e não visuais, estabelecem outras formas de se
relacionar com essas produções que se instalam, mesmo que efemeramente, nos
espaços de trânsito. Segundo Zalinda Cartaxo,

Estas obras-manifestações não possuem o seu valor estético
aderente à forma, mas sim à sua condição de acontecimentoefêmero, em que a participação do público faz-se, muitas
vezes, relevante e, simultaneamente, imperceptível. A arte
pública interage de tal modo com a realidade da cidade e os
seus fluxos que não é percebida como tal. A desmaterialização
da arte é fruto das reflexões contemporâneas sobre o seu
papel e lugar. A cidade como lugar da vida cotidiana, do
coletivo, do fluxo de ações, dos acontecimentos e
temporalidades e da acumulação histórica, oferece reflexão
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estética ao converter-se em parte das obras-manifestações de
arte pública. (CARTAXO, 2009)

Desenvolvemos neste capítulo reflexões gerais sobre alguns questionamentos
enfrentados pelas artes visuais a partir da década de 1960, que contribuíram para o
rompimento com determinados condicionamentos históricos e para a inauguração de
novos valores e práticas estéticas que possibilitaram o desenvolvimento e expansão
da arte urbana. O nosso objeto de estudo, o cartaz lambe-lambe, se inscreve dentro
das manifestações de intervenção urbana. No próximo capítulo iremos apresentar
um estudo sobre o espaço de inscrição dessas produções, a cidade.
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CAPÍTULO 3

A CIDADE COMO ESPAÇO DE LINGUAGEM DA PESQUISA EM
COMUNICAÇÃO
As coisas e os pensamentos crescem ou
aumentam pelo meio, e é aí que a gente tem de
se instalar, é sempre este o ponto que cede.
DELEUZE, Gilles. Conversações.

Nossa pesquisa, como já destacado, parte da problemática da comunicação
visual nos espaços urbanos de trânsito. Considerando os avanços advindos das
tecnologias de informação e comunicação, estamos convivendo cada vez mais com
a multiplicidade de signos, de símbolos, palavras, imagens. Quais efeitos de sentido
provocados pelas imagens que nos alcança diariamente em nossos itinerários?
Falar em comunicação visual suscita uma infinidade de formas e intenções. No
entanto, investigamos um tipo específico de visualidades, os cartazes de rua lambelambe.
A fim de alcançar os objetivos propostos por nossa questão-problema,
buscaremos percorrer sobre o espaço onde os cartazes lambe-lambe inscrevem-se,
a cidade. Mais especificamente a cidade contemporânea, lugar da diversidade,
fragmentação e complexidade. A seguir iremos abordar a questão das contínuas
transformações no que diz respeito às formas de experienciar o tempo e o espaço.
Sendo nossa proposta de pesquisa buscar perceber e problematizar os cartazes
lambe-lambe dentro das transformações do espaço urbano contemporâneo, é
imprescindível compreender que a humanidade vive contínuas transformações no
que diz respeito às formas de experimentar o tempo – cada vez mais acelerado – e
o espaço – cada vez mais flexibilizado.
Segundo David Harvey, “as ordenações simbólicas do espaço e do tempo
fornecem uma estrutura para a experiência, mediante a qual apreendemos quem ou
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o que somos na sociedade” (HARVEY, 2009, p.198). A par disso, não abordamos
tempo e espaço como categorias naturais, mas como considera Harvey, são
concepções “criadas necessariamente através de práticas e processos materiais que
servem à reprodução da vida social” (HARVEY, 2009, p.189).

3.1 A VERTICALIZAÇÃO DO TEMPO E ESPAÇO

Lewis Munford diz, na abertura de seu livro A Cidade na História, “inicia-se
esse livro com uma cidade que era, simbolicamente, um mundo: encerra-se com um
mundo que tornou, em muitos aspectos, uma cidade” (MUNFORD, 1991).
Entendemos que apreende, entre tantas outras coisas, as mudanças na maneira de
experienciar o tempo e o espaço.
Bem como Michel Foucault, em Outros Espaços16 (2005), que demonstra as
vicissitudes na forma de conceber/perceber o espaço ao longo do tempo. O espaço
concebido antes a partir de uma noção de localização, que é substituída pela
extensão, sobreposta pelo posicionamento. Mas o que causa os deslocamentos na
percepção e interpretação dessas categorias? Primeiramente, não há como atribuir
significados objetivos ao tempo e espaço sem levar em conta os processos
materiais.
Muitos são os intelectuais que têm como seu objeto de investigação as
profundas transformações da sociedade. Metáforas espaço-temporais como
transformações, rupturas, deslocamentos, continuidades, etc., são recorrentes
quando se busca entendimentos sobre a trama e a dinâmica da organização social.
Aludindo sobre os contínuos deslocamentos de sentido das categorias tempo e
espaço, logo no primeiro parágrafo de Outros Espaços (2005), Foucault fala que a
história foi a grande obstinação do século XIX. Isso permite fazer relações com uma
concepção historicista e, por que não, uma teleologia e buscar conexões com as
práticas e conceitos dessas dimensões naquele período. Segundo o geógrafo
britânico David Harvey,
16

Texto escrito por Foucault em 1967, mas só foi autorizada a publicação em 1984.

63

(...) as teorias sociais privilegiam tipicamente em suas
formulações o tempo. Elas em geral supõem ou a existência
de alguma ordem espacial preexistente na qual operam
processos temporais, ou que as barreiras espaciais foram
reduzidas a tal ponto que tornaram o espaço um aspecto
contingente, em vez de fundamental, da ação humana.
(HARVEY, 2009, p. 190)

Quando Foucault argumenta que “é no segundo princípio de termodinâmica
que o século XIX encontrou o essencial de seus recursos mitológicos” (FOUCAULT,
2005, p. 411) entendemos que se refere a essa ideia ‘de incrementação com o
tempo’, evolucionista. O tempo como categoria fundamental, dialético, contínuo –
invólucro do espaço localizado, fixo e (pré)histórico.
Seguindo com Foucault, a percepção de espaço no século XIX relacionava-se
com a noção de extensão. Que é uma noção que privilegia o tempo sobre o espaço.
A tradição teórica do período privilegia tipicamente em suas formulações o tempo,
como em Marx, Weber, Adam Smith e Marshall17, tendo o espaço um aspecto
contingente. Para David Harvey,

A teoria social sempre teve como foco processos de mudança
social, de modernização e de revolução (técnica, social,
política). O progresso é seu objeto teórico, e o tempo histórico,
sua dimensão primária. Com efeito, o progresso implica a
conquista do espaço, a derrubada de todas as barreiras
espaciais e a “aniquilação [última] do espaço através do
tempo”. A redução do espaço a uma categoria contingente
está implícita na própria noção de progresso. Como a
modernidade trata da experiência do progresso através da
modernização, os textos acerca dela tendem a enfatizar a
temporalidade, o progresso de vir-a-ser, em vez de ser, no
espaço e no lugar (HARVEY, 2009, p. 190).

17

HARVEY, 2009, p. 190.
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Voltamos para o presente, que é nosso campo de análise. Para Frederic
Jameson (2004) a característica basilar da contemporaneidade é uma ‘crise’ na
experiênci(ação) do espaço e do tempo, onde categorias espaciais sobrepõem às
categorias temporais – uma espécie de domínio do espaço sobre o tempo. Para
Daniel Bell (1978) a organização do espaço “se tornou o problema estético basal da
cultura da metade do século XX, da mesma maneira que o problema do tempo (em
Bérgson, Proust e Joyce) o foi das primeiras décadas deste século” (BELL, 1978, p.
107-111 apud HARVEY, 2009, p. 187).

Essa acepção também é admitida por

Foucault, para ele “a inquietação de hoje se refere fundamentalmente ao espaço,
sem dúvida muito mais que ao tempo; o tempo provavelmente só aparece como um
dos jogos de distribuição possíveis entre elementos que se repartem no espaço”
(FOUCAULT, 2005, p. 413).
O espaço na contemporaneidade, seguindo Foucault, é concebido a partir de
relações de posicionamento. “Estamos na época do simultâneo, estamos na época
da justaposição, do próximo e do longínquo, do lado a lado, do disperso”. A época
atual é tida mais próxima de uma “rede que interliga pontos e que entrecruza sua
trama do que de uma via que se desenvolverá através dos tempos” (FOUCAULT,
2005, p. 411-412).
O tempo nas cidades contemporâneas foge de possíveis narrativas que
desenvolvem progressivamente no tempo e no espaço. O tempo urbano
contemporâneo seria muito mais próximo de narrativas das imagens eletrônicas,
sem referência, do que com narrativas lineares. Na contemporaneidade as
narrativas estão em constantes renovações e reconstruções, um fluxo contínuo,
sobrepostas. O espaço e o tempo “se expandem e se contraem no ritmo dessa
imagem eletrônica, onde nada está completamente e tudo está há um tempo;
imagens se confundem com a cidade, com seu tempo, sua velocidade e com sua
multiplicidade caleidoscópica” (FURTADO, 2002, p.68)
Sobre essa mudança na figura narrativa, que abandona a metáfora horizontal,
que privilegiava a continuidade (ou falta desta), para uma concepção vertical,
Celeste Olalquiaga argumenta que,
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É essa extensão sintagmática que determina a relação
paradoxal da alegoria como o tempo. Pois enquanto
estruturalmente a alegoria superdetermina o significado
reiterando-o em diferentes registros, essa repetição, tal como a
doença compulsiva-obsessiva, cancela a progressão do
tempo, substituindo o significado histórico pela cenificação.
Essa transferência do tempo para o espaço é sobretudo um
resultado de exaustão dos pressupostos culturais que
ofereciam uma visão coerente, abrangente do mundo, tal como
representado basicamente na unidade simbólica entre matéria
e espirito. A ruptura da unidade simbólica transforma
radicalmente a experiência, uma vez que esta não mais se
conecta a um significado transcendente, abstrato. Em vez
disso, a experiência torna-se intensa e material, buscando a
confirmação de sua existência no presente e no concreto.
Apenas as manifestações mais explícitas satisfazem esse
desejo, dando ensejo a uma figuração que encontra na
alegoria sua perfeita expressão. Após deixar para trás a noção
de totalidade, a alegoria preenche o vácuo subsequente com a
multiplicação de significantes. (OLALQUIAGA, 1998, p. 48).

É nessa lógica que as imagens na contemporaneidade se reproduzem e
multiplicam. Na falta de uma crença no significado existencial, busca-se preencher
esse vazio referencial quantitativamente, “garantindo que nenhum espaço seja
deixado em branco para que a ansiedade não filtre através dele” (OLALQUIAGA,
1998, p. 49). Esse hiato perceptual, ainda segundo Olalquiaga, é compensado pelo
resgate de signos que remetem a tangibilidade perdida.
No caso da arte, isso de materializa na reprogramação de obras já existentes,
na ‘ocupação’ de estilos e formas historicizadas, apropriação de imagens da cultura
de massa, utilização da sociedade como um repertório de formas, ao recorrer à
moda e aos meios de comunicação. Apesar da diversidade das formas, apresentam
um ponto em comum: recorrem a formas já produzidas (BOURRIAUD, 2009). Nesse
sentido que os lambe-lambes são produtos dessa atualidade, são formas do
passado revisitadas, que recebe novos usos e novos sentidos.
A arte não trata mais de criação, como nos modelos e escolas artísticas
do passado, sempre em busca de inovações e superações. Hoje o objetivo e
inscrever a obra em uma rede de signos e significações já existentes. Posto isso,
acreditamos numa relação dialética entre arte e o ‘mundo’, onde um reprograma o
outro.
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3.2 CARTAZES LAMBE-LAMBE: DESVIOS NO ESPAÇO
Para Michel de Certeau espaço é um cruzamento de móveis (1998, p. 202). O
que nos leva, junto com ele, a diferenciar espaço de lugar e a pensar a rua como um
lugar praticado. A diferenciação entre lugar e espaço é produzida a partir da
apropriação pelo sujeito. Nesse sentido a rua se faz espaço a partir das interações
comunicacionais. Ao diferenciar esses termos, não pretendemos opô-los, mas
discutir aspectos relacionados à comunicação em sua contingência com o modo de
vida urbano. O estudo de Fábio B. Josgrilberg intitulado Cotidiano e invenção: os
espaços de Michel de Certeau (2005) apresenta a seguinte ilustração para refletir
sobre essa ideia.

A rua é um lugar fixo cheio de pontos de referencia e limites
para os pedestres – é possível ir lá, mas não por aqui, porque
o caminho está bloqueado por um muro, prédio ou outra
construção. A organização arquitetônica determina pontos
fixos, espacial e temporalmente. No entanto, a rua também
torna o caminhar possível para pedestres que, dentro de um
lugar controlado, criam seus próprios itinerários. Os pedestres,
então, transformam as ruas em lugar praticado, espaço.
(JOSGRILBERG, 2005, p. 73-74).

Dessa forma não se trata de criação no sentido stricto, mas de uso. A
possibilidade a partir de um lugar organizado articular um espaço diferenciado pelo
conjunto de relações que permite defini-lo. O espaço não tem o caráter de posse,
mas de prática. Michel de Certeau (1998) fala sobre a constante tensão com o lugar
próprio, que não caracteriza o espaço, pois este é marcado por cruzamento de
móveis, e não pela fixação. E este movimento é o efeito produzido por um conjunto
de operações que são organizadas por uma série de estratégias que controlam e
garantem estabilidade a um corpo dinâmico. Assim, ainda segundo Certeau, os
vetores de direção, velocidade e tempo devem ser considerados nas analises do
espaço (apud JOSGRILBERG, 2005, p. 74). Nas palavras de Certeau;
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Existe espaço sempre que se tomam em conta vetores de
direção, quantidades de velocidade e a variável tempo. O
espaço é um cruzamento de móveis. É de certo modo animado
pelo conjunto dos movimentos que aí se desdobram. Espaço é
o efeito produzido por operações que o orientam, o
circunstanciam, o temporalizam e o leva a funcionar em
unidade polivalente de programas conflituais ou de
proximidades contratuais. O espaço estaria para o lugar assim
como a palavra quando falada, isto é, quando é percebida na
ambiguidade de uma efetuação, mudada em um termo que
depende de múltiplas convenções, colocada como o ato de um
presente (ou de um tempo) e, modificado pelas transformações
devidas a proximidades sucessivas. Diversamente do lugar,
não tem portanto nem univocidade nem instabilidade de um
“próprio”. (CERTEAU, 1998, p. 201-202)

A noção de espaço como lugar praticado, defendida por Certeau, nos leva à
seguinte reflexão: Consideramos os cartazes lambe-lambes como uma diferenciação
(desvio) na forma de ocupação do espaço urbano. Essa noção de desvio nos leva
ao termo ‘heterotopia’, analisado por Michel Foucault na conferência Outros Espaços
publicado no Brasil no livro Ditos & Escritos II (2005). Para Foucault as heterotopias
em sua forma contemporânea aparecem como desvio, ou seja, “aquela na qual se
localiza os indivíduos cujo comportamento desvia em relação a media ou à norma
exigida” (FOUCAULT, 2005, p. 416). Seriam exemplos dessas heterotopias os
presídios, os hospícios, os asilos etc.
A noção apresentada por Foucault é divergente da noção de espaço como
lugar praticado de Certeau. Para Foucault “vivemos no interior de um conjunto de
relações que definem posicionamentos irredutíveis uns aos outros e absolutamente
impossíveis de serem sobrepostos” (FOUCAULT, 2005, p. 414). Foucault define as
heterotopias;

(...) são espécies de contraposicionamentos, espécies de
utopias efetivamente realizadas nas quais os posicionamentos
reais, todos os outros posicionamentos reais que se podem
encontrar no interior da cultura estão ao mesmo tempo
representados, contestados e invertidos, espécies de lugares
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que estão fora de todos os lugares, embora eles sejam
efetivamente localizáveis. Esses lugares, por serem
absolutamente diferente de todos os posicionamentos que eles
refletem e dos quais eles falam, eu os chamarei, em oposição
às utopias, de heterotopia (FOUCAULT, 2005, p. 415).

Nesse sentido uma heterotopia pode ser entendida como um lugar, uma
delimitação espacial, onde se efetuam práticas desviantes em relação a outros
posicionamentos. Para Foucault as heterotopias são outros espaços que se
constituem lugar a partir de suas funcionalidades diferenciadas. Uma heterotopia só
é possível por estabelecer relações de subversão com um referencial. Nas palavras
de Foucault “uma espécie de contestação simultaneamente mítica e real do espaço
que vivemos” (FOCAULT, 2005, p. 416).
Seria possível pensar uma heterotopia não pela sua diferenciação espacial,
mas a partir das formas de uso? A questão é: Um espaço pode ser considerado uma
heterotopia a partir de uma diferenciação (desvio) na forma de praticá-lo? Ou seja, a
nossa questão se desloca da delimitação espacial para as formas de apropriação.
Michel de Certeau (1998) nos autoriza a deslocar a ideia de heterotopia de
delimitação espacial para modos de praticá-lo a partir da seguinte apreensão. “Eu
gostaria de seguir alguns destes procedimentos – multiformes, resistentes, hábeis e
obstinados que fogem a disciplina sem estar por isso fora do campo em que a
mesma se exerce” (CERTEAU, 1998, p. 143).
Dessa forma admitimos os lambe-lambes como heterotopias inscritas no
espaço urbano. Um desvio no fluxo comunicacional, e não um desvio do fluxo. O
próprio Foucault admite que “as heterotopias supõem sempre um sistema de
abertura e fechamento, que simultaneamente, as isola e as torna penetráveis”
(FOUCAULT, 2005, p. 420). O caráter convergente do lambe-lambe, ‘entre’ arte e
comunicação, se dá nesse interstício, ‘entre’ uma forma de comunicação, e seu
desvio. E sua peculiaridade desviante é provocada pela sua condição também de
arte. Esse domínio confere-lhe a potencialidade de trazer a superfície outras vozes,
outros discursos, outras sensibilidades.
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CAPÍTULO 4

DESVIOS E APROXIMAÇÕES
Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer
nas leituras não era a beleza das frases, mas a
doença delas.
Manuel de Barros

Nas cidades contemporâneas são abundantes os fluxos humanos, comerciais
e simbólicos assinalados pela profusão de signos comunicacionais com distintas
origens, formas e conteúdos. Há uma variedade de estímulos visuais e de
informações proliferadas pelas ruas. Nesse sentido, consideramos os espaços
urbanos de trânsito um intenso “campo semântico” (MOLES, 1987, p.18), um lugar
de comunicação e experimentações.
Podemos destacar como característica dominante da comunicação urbana a
de caráter visual. Em uma lógica de intenso movimento, de incessante fluxo, a
imagem ganha força e potencial estratégico. Segundo Moles, a imagem é muito
mais penetrante e assimilável do que o texto (MOLES, 1987, 21). E mesmo quando
a informação se apresenta na forma textual, se torna muito mais percuciente quando
agregam valores visuais, como letras estilizadas e desenhadas, cores fortes, formas
expressivas.
É importante também ressaltar a importância dessas mensagens situadas nos
espaços de circulação. Esses processos ganham força por alcançarem um público
muito diverso e sem depender da vontade de interação dessa audiência. São essas
visualidades, estrategicamente expostas, que alcançam o público. A comunicação
visual situadas nesses espaços de trânsito participa da vida diária de todos que ali
circulam. Sendo o movimento o modus operandi da cidade contemporânea, essas
visualidades são quase imperativas.
Convergimos nossa análise nos cartazes lambe-lambe. Como já colocado,
consideramos essas produções com natureza intercambiável entre arte e
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comunicação. Pois apresentam características estilísticas de produções artísticas,
mas agregam estratégias comunicacionais. Essas estratégias buscam promover a
articulação e a organização desta mídia, o cartaz lambe-lambe, e o público.
A linguagem visual utilizada, em grande parte, busca chamar a atenção
através de estratégias visuais e semânticas que intencionam tirar o espectador do
lugar comum. É um tipo de cartaz que destoa, em seu conjunto estrutural, de
cartazes com fins publicitários, por exemplo.

FIGURA 14: Cartaz lambe-lambe In: portaldoprofessor.mec.gov.br
Acessado em 07/06/15.
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FIGURA 15: Cartaz lambe-lambe In: portaldoprofessor.mec.gov.br
Acessado em 07/06/15.

Outra estratégia que acompanha o cartaz de rua, em todas as suas formas,
desde sua origem, é seu potencial de alcançar os mais variados públicos ao
integrar-se a paisagem urbana. Nesse sentido, a concepção de Bourdieu de
comunicação como disputa, se faz pertinente. Há uma coexistência de vozes
contraditórias dentro de um mesmo espaço, o convívio de variados elementos
comunicacionais travando uma luta simbólica, não apenas pelo território da cidade,
mas também pela disputa de ideias e posições subjetivas que nela se geram
(SODRÉ, R. 2006, p. 2).
Para Bourdieu, como descrito no primeiro capítulo, os processos de
comunicação são entendidos como “uma disputa simbólica por nomeações
legitimas”. O conflito advém da existência de diferentes princípios de legitimação que
interpõem no mesmo espaço. A disputa fundamental se refere ao poder simbólico de
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estabelecimento das distinções, cuja efetividade é reconhecida e enfatizada por
Bourdieu.
No caso dos cartazes lambe-lambe, os efeitos de sentido que buscam
produzir são, na grande maioria, desvios das formas discursivas dominantes. As
formas dominantes são, em certa medida, as formas discursivas predominantes,
tanto em relação a sua potência persuasiva, quanto pelo poder de determinar o que
é aceito ou não em uma sociedade. Para Michel Foucault, o discurso dominante não
está comprometido com uma verdade absoluta e universal. Pelo contrário, é ele que
produz a verdade (logo, esta é arbitrária), que legitima certo campo de enunciados e
marginaliza outros - num processo que o autor chama de partilha da verdade
(FOUCAULT, 2012).
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FIGURA 16: Poro. Imagem... Cor, 2003-2004. In: http://poro.redezero.org/
Acesso em 09/07/15.
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FIGURA 17: Poro. Imagem... Cor, 2003-2004. In: http://poro.redezero.org/
Acesso em 09/07/15.

Segundo Canevacci, “a cidade em geral e a comunicação urbana em particular
comparam-se a um coro que canta com uma multiplicidade de vozes autônomas que
se cruzam, relacionando-se, sobrepõem-se umas às outras, isolam-se ou se
contrastam (...)” (CANEVACCI, 1997, p. 7). Os cartazes lambe-lambe compõem
essa multiplicidade, e são reconhecidas dentre as comunicações ditas marginais.
Dentro deste grupo, há uma variedade de formas e intenções que se ligam pelo fato
de que “suas materializações são, frequentemente, efetuadas fora dos meios oficiais
e institucionalizados de comunicação, o que os torna, em algum grau, marginais”
(SODRÉ, R. 2006, p. 5).
Os cartazes lambe-lambes são modalidades de mídia que, de alguma forma,
fogem do discurso globalizado e globalizante do consumo, originam-se, em grande
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parte, de rumores das periferias sociais e culturais. Funcionam como uma ‘contravoz’ do “discurso emitido pela mídia de massa ou que não encontram nela eco ou
expressão”, dessa forma, “se apropriam ilegalmente dos espaços disponíveis na
cidade para ganhar notoriedade” (SODRÉ, R., 2006, p. 5).
O caráter desviante dos cartazes lambe-lambe está justamente em trazer à
superfície discursos omitidos pela predominância do discurso dominante, tanto
quanto por buscar transviar sentidos, num jogo poético de instigar o espectador a
novas experiências e sensibilidades. Bourdieu (1989) considera que o poder de
nomear está diretamente ligado ao poder de criar. Daí seu entendimento sobre certo
caráter “mágico” na faculdade de dar significado às coisas, na medida em que,
alterar representações implica, em certo sentido, mudar as coisas. Para Bourdieu “a
língua não é somente um instrumento de comunicação ou mesmo um conhecimento,
mas um instrumento de poder” (BOURDIEU, 1989, p. 161).

4.1 INSCRIÇÕES NA CIDADE DE GOIÂNIA

A cidade como espaço semântico plural abre para diversas possibilidades de
leitura. A cidade como linguagem extrapola as representações unificadoras, “excede
toda a representação que cada pessoa faz dela. Ela [a cidade] oferece e se retrai
segundo a maneira como é apreendida” (JEUDY, 2005, p.81).
Nesse sentido apresentaremos uma seleção de imagens de cartazes lambelambe inscritos nas ruas de Goiânia, uma metrópole regional em que são
abundantes os fluxos humanos, comerciais e simbólicos, onde há uma profusão de
signos comunicacionais com conteúdos variados, de origem e estéticas diversas.
Goiânia pode ser considerada um dos paradigmas do urbanismo moderno brasileiro.
No entanto, apenas quando esse ideário é suplantado é que a arte de rua, efêmera,
avessa aos circuitos das instituições, ganha força e vez. Sua forma urbana recebeu
mutações, substituições, recortes, sobreposições, colagens e agregações. A cidade,
como as pessoas que a atravessam, está em constante movimento e acomodação.
Ruptura

é

uma

ação

própria

da

modernidade,

o

conflito

da

contemporaneidade. Como nos fala Giorgio Agamben, “contemporâneo é aquele
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que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o
escuro. Todos os tempos são para quem deles experimentam contemporaneidade,
obscuros” (AGAMBEN, 2009, p. 62). Assim essas obras se tornam contemporâneas
por nos propor desvios no discurso dominante, por nos tirar do lugar comum, por nos
instigarem a outras interpretações, por nos oferecerem a dúvida, por nos levarem ao
conflito.
Segundo a pesquisadora Nancy de Melo Batista Pereira antes da década de
1980 “não tivemos por aqui manifestações de performances, happenings,
instalações, e outras mídias contemporâneas, ou ainda trabalhos ligados à land art
e/ou arte conceitual que tivessem relevância” (PEREIRA, 2008, p. 6-7). Aline
Figueiredo, no seu livro Artes Plásticas no Centro-Oeste, fala sobre a permanência
de um laivos provinciano, que impediu uma “conscientização em torno da realidade
de Goiás ou do Centro-Oeste, seu tempo e seu espaço” (FIGUEIREDO, 1979,
p.101). Esse ‘sentimento’ produzia barreiras contra qualquer arte que não fosse
pintura, até a escultura, marcadamente acadêmica, não foi amplamente aceita, quiçá
linguagens especificamente contemporâneas.
Goiânia desde seu surgimento lida com os paradoxos de ruptura e
continuidade, tradição e novidade. Na contemporaneidade esses aparentes
antagonismos ainda persistem. Com o crescimento e transformação de Goiânia
numa metrópole regional, esse laivos provinciano onde prevaleciam “poéticas
regionalistas marcadas pela linguagem sertaneja, típicas da cidade interiorana,
arrefeceram e tornaram-se obsoletas” (PASSOS, 2009). O desenvolvimento e
crescimento de uma vida urbana, marcada pelo trânsito de ideias, informações e
pessoas, trouxe um complexo de novas referencias visuais e, como nos fala Carlos
Sena Passos, um imperativo comportamental citadino que se mesclou à cultura
rural, existente como bagagem antropológica (PASSOS, 2009).
A partir da década de 1990 há uma emergente produção contemporânea de
artes visuais. A arte urbana em Goiânia se institui nesse contexto de abertura, de
diálogo e de confronto com as produções artísticas nacionais e internacionais. A
seguir iremos apresentar alguns cartazes lambe-lambe inscritos na cidade de
Goiânia. Pela natureza efêmera dessas produções muitas das imagens aqui
apresentadas foram cedidas pelos próprios artistas, também foram feitas pesquisas
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em diversos sites e redes sociais buscando registros de produções do tipo lambelambe. Além de imagens do nosso próprio banco de dados.

4.1.1 A VEZ E A VOZ DAS IMAGENS

FIGURA 18: Free Boi. In: http://oscarfortunato.com/
Acesso em 10/07/15.
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Free Boi (Fig. 18) representa discursos desviantes inscritos na cidade através
dos cartazes lambe-lambes. Nesta pesquisa, como já ressaltado, não se refere à
questão autoral, o objetivo é analisar os efeitos de sentido dessas produções
inscritas na rua. É uma linguagem artística contemporânea, efêmera, sem valor de
venda, sem autoria clara, que busca subverter sentidos, e aflorar novas
interpretações. Entendemos essa inscrição como uma manifestação do conflito
tradição e ruptura, urbano e sertanejo, contemporaneidades que se inscrevem nas
ruas de Goiânia, e que são reflexos de questões profundas na própria questão
identitária local.
Essa imagem faz uma paródia com um importante e conhecido frigorífico
localizado no entorno da cidade de Goiânia. A marca Friboi, que pertence ao grupo
JBS, terceira maior empresa de alimentos do mundo. Paródia, numa definição
simples e funcional apresentada pelo dicionário de literatura Brewer ”significa uma
ode que perverte o sentido da outra ode” (apud SANTANNA, 2003, p.12). Ode
originalmente significa “um poema para ser cantado”. Dessa forma a paródia tem
uma origem musical, que acabaria por receber em literatura conotações mais
específicas (SANTANNA, 2003, p.12).
No caso da imagem Free Boi (Fig. 18) essa conotação seria do tipo verbal,
substituindo a sílaba fri (Friboi) pela palavra free (Free Boi). Free é uma palavra da
língua inglesa que pode ser traduzida para o português como livre, gratuito, isento.
Free Boi, num sentido literal, significa Boi Livre, o que já é um desvio total de sentido
em relação à Friboi, um frigorífico, que entre as atividades desempenhadas está a
de matar bois. Há uma série de efeitos de sentidos desviantes que esse lambelambe pode suscitar. Desde questões mais literais, relacionadas à própria
iconografia, como questões contextuais, que pode trazer a superfície questões
intrínsecas relacionadas à experiência e erudição individual.
A polissemia dos cartazes lambe-lambes faz com que as ‘chaves de leitura’
não cessem, possibilitando ampliação, reelaboração e deslocamentos contínuos.
Compondo com os símbolos e signos gráficos da paisagem urbana assentindo uma
diversidade interpretativa e gerando processos comunicativos.
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FIGURA 19: Pessoas soltas. In: http://oscarfortunato.com/
Acesso em :10/07/15.

“Uma arte com pronúncia goiana, que reside na fluidez entre o que se é, o
que se faz e o que se vê. [...] No cartaz apenas duas palavras: "Pessoas Soltas",
mas nas entrelinhas, inúmeras possibilidades” (FERNANDEZ, s/d).

Esse cartaz

inscrito na cidade de Goiânia pode suscitar uma infinidade de sentidos. Pessoas
soltas

transitando

pela

cidade.

Pessoas

soltas,

livres.

Pessoas

soltas,

desprotegidas. Há uma provocação para uma pausa mental, um deslocamento sutil
de sentidos. O encontro com essa experiência artística desviante é percebê-la no
fluxo da cidade. Pessoas soltas, o desafio semântico está lançado.
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FIGURA 20: O

lixo cria montanhas. Inscrições Lambe-Lambe / Stickers em Goiânia.
(foto: Marcelo Peralta)

Uma das questões abordadas nesta pesquisa foi sobre como na
contemporaneidade alguns artistas investem na renovação de linguagens e estéticas
que sustentam no cotidiano como estratégia de experiência. “As condições para uma
experiência estética parecem, a princípio, tão precárias quanto a chance de “uma
experiência” na vida ordinária” (CARVALHO, 2011, p.195).
O lixo cria montanhas (Fig. 20) traz a própria realidade para compor a
provocação lançada. O cotidiano extrapola o tema, se torna parte da obra. A obra
estabelece uma relação “dialógica e dialética” (CARTAXO, 2009) com o espaço,
considerando os elementos constitutivos do lugar, referindo-se ao contexto ao qual
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está inserida. A obra não se separa do lugar (site-specific), ela acontece nessa
relação. Nesse sentido transcede o estético abarcando fenômenos que extrapolam a
própria designação de arte.
Os ‘sacos pretos’ já fazem parte da visualidade de grandes cidades.
Realidade paradoxalmente permanente e transitória. Na cidade os sacos são logo
coletados, para tão logo serem substituídos por outros e outros, num fluxo
ininterrupto. O lixo cria montanhas interage com a realidade da cidade provocandonos a perceber seus fluxos e suas consequências. Para onde vai todo esse lixo?
Criar montanhas.
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FIGURA 21: No meio do caminho tinha uma pedra de crack. In: http://oscarfortunato.com/
Acesso em :10/07/15.

Os versos de Carlos Drummond de Andrade são acrescidos de uma palavra:
“crack”. Isto basta para o cartaz lambe-lambe No meio do caminho tinha uma pedra
de crack suscitar outros efeitos de sentidos contextualizados com o submundo das
ruas. Em pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)18, entre o fim de
2011 e junho de 2013 em 23 capitais brasileiras e o Distrito Federal, apontam que

18

Pesquisa na íntegra: http://bit.ly/1f1poQ2

83

são cerca de 370 mil usuários de crack e similares nas capitais brasileiras. Outro
dado revelado pela pesquisa é que 80% dos usuários utiliza a substância em
espaços públicos.
A ‘pedra’, como a droga é vulgarmente chamada, está sendo consumida cada
vez mais e por mais pessoas. Existem algumas regiões na cidade de Goiânia em
que o consumo na rua e a circulação de usuários são mais intensos. No entanto, é
algo que está disseminado por toda a cidade. No meio do caminho tinha uma pedra
de crack chama a atenção para essa realidade presente/ausente. Essas pessoas
usuárias da droga que circulam pelas ruas, algumas vezes pedindo nos sinais,
consumindo a droga nas esquinas ou até cometendo delitos em busca de dinheiro
para manutenção do vício, se tornam uma ‘pedra no caminho’ da ‘sociedade’.
A arte urbana estabelece uma relação com o espaço público, muitas vezes,
repercutindo as contradições, relações de poder e conflitos que o constituem. No
caso o lambe-lambe No meio do caminho tinha uma pedra de crack faz referência a
essa realidade, em grande parte das vezes, mascarada, e os usuários da droga,
geralmente, invisibilizados.
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FIGURA 22:.Eu sou o marginal botafogo In: http://oscarfortunato.com/ Acesso em :10/07/15.
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Os cartazes lambe-lambes se proliferam pelos espaços urbanos transmitindo
mensagens que podem assimilar questões oriundas da experiência local, retratando
demandas e especificidades dos espaços onde circunscreve. Eu Sou o Marginal
Botafogo (Fig.22) expressa essa dialética entre os cartazes e a realidade da cidade.
A Marginal Botafogo é uma importante via expressa de Goiânia. Espaço de
trânsito. É um dos símbolos da urbanização da cidade. Concreto e asfalto
simbolizam o ideário de urbanidade que arrefece o laivos provinciano que ainda
empenha-se em superar. Goiânia ainda vive com esse paradoxo entre o rural e a
metrópole. Orgulham-se dos paredões de prédios, dos viadutos, dos córregos
represados por concreto, do asfalto suplantando a natureza. Isso simboliza exceder
o passado de ‘atraso’. Eu Sou o Marginal Botofago, expressa, entre tantos possíveis
efeitos de sentido, a construção do ideário de modernidade pautada nessas
materialidades.
‘Eu sou o marginal’ paradoxalmente afirma e nega esse ideário. O artigo
definido ‘o’ promove um desvio interpretativo. A via está à margem do córrego
Botafogo, mas ‘o marginal’ está à margem da sociedade. Foi excluído ou prefere
viver fora dela? É uma questão aberta. Cria outros sentidos, traz a superfície
discursos omitidos, instiga a novas experiências e sensibilidades. ‘O Marginal
Botafogo’ é o próprio cartaz lambe-lambe, promovendo efeitos de sentidos
desviantes.
Como nos fala Michel de Certeau, “eu gostaria de seguir alguns destes
procedimentos – multiformes, resistentes, hábeis e obstinados que fogem a
disciplina sem estar por isso fora do campo em que a mesma se exerce”
(CERTEAU, 1998, p. 142). E é penetrando na própria realidade que os cartazes
lambe-lambe promovem os efeitos de sentido desviantes, heterotopias inscritas no
espaço urbano produzindo desvios no fluxo comunicacional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A investigação sobre o nosso objeto de estudo buscou problematiza-lo dentro
das condições de possibilidade atuais, convergindo em três pontos: a arte
contemporânea, as novas tecnologias de comunicação e as transformações do
espaço urbano.
Empenhamos em construir um referencial teórico que nos viabilizasse
problematizar nosso objeto, o cartaz lambe-lambe, analisando convergências entre
os campos da arte e da comunicação. Há poucos referencias teóricos que exploram
as convergências
contemporaneidade,

desses campos,
conforme

dentro

abordamos.

das condições instituídas pela
Dessa

forma,

a

pesquisa

que

apresentamos traz questões pouco exploradas, apontamentos embrionários para
pesquisas futuras.
O cartaz lambe-lambe é um produto desta atualidade. A arte na
contemporaneidade apresenta-se em um complexo de práticas, entre elas as que
criticam a sua institucionalização, busca escapar de rótulos e à especificidade dos
meios. A historiadora Rosalind Krauss desenvolve a noção de campo ampliado,
segundo a autora, “a práxis não é definida em relação a um determinado meio [...]
mas sim em relação a opções lógicas dentro de um conjunto de termos culturais,
para os quais vários meios [...] possam ser usados” (1984, p. 90).
Krauss discorre sobre a ampliação das possibilidades da arte na
contemporaneidade. O artista pode atuar transitando entre diferentes suportes e
mídias. No caso do nosso objeto, o cartaz lambe-lambe, tem natureza
intercambiável entre a arte e a comunicação. Apresentam características estilísticas
de produções artísticas, mas agregam estratégias comunicacionais. Essas
estratégias buscam promover a articulação e a organização desta mídia, o cartaz
lambe-lambe, e o público.
Como nos diz Milton Santos, a “cada sistema temporal o espaço muda”
(SANTOS, 2001, p. 51). Apreendemos a experiência contemporânea nas cidades a
partir de uma nova lógica na concepção do espaço e do movimento. David Harvey
compreende o tecido urbano “como algo necessariamente fragmentado, um
“palimpsesto” de formas passadas superposto umas às outras e uma “colagem” de
usos correntes, muitos dos quais podem ser efêmeros” (HARVEY, 1992, p. 69). A
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cidade passa por grandes rearranjos espaciais e de uso que contribuem para uma
redefinição das relações espaço-temporais. A nova configuração apresenta-se como
uma soma de partes, que mesmo apresentando similaridades, trazem em seu
conjunto algo desconexo.
As nossas próprias experiências relacionadas ao tempo e ao espaço na
contemporaneidade, como se pontuou, assinala que estamos num período
caracterizado pela mudança, numa transição e transmutação entre formas já
superadas e formas ainda em processo de delineação. O movimento é o modus
operandi dessa trama de extensa multiplicação da produção e fluidez de elementos
construídos e distribuídos no espaço. O espaço se apresenta com menor índice de
barreiras. Pessoas, objetos e informação se ‘propagam’ com maior fluidez. Há
trânsito de ideias, signos, acontecimentos, serviços e capital, extravasando os
limites locais.
Cada vez mais temos maior acesso a essas produções, que paradoxalmente
se tornam mais rapidamente obsoletas. Essa fluidez é sentida em nossas práticas
cotidianas, com bem observa Gillo Dorfles, “novos edifícios acabados de construir
para avistar junto deles outros já em vis de demolição: basta considerar a
variabilidade da moda feminina, das modas artísticas, literárias, poéticas...”
(DORFLES, 1965, p. 221). A velocidade dos processos implica uma afetação
generalizada, provocando nos modos de vida outro ritmo, alterando a relação entre
as pessoas. Inaugura-se a época do heppening e do descartável, não apenas sobre
produtos, mas nas relações interpessoais, nos lugares, manifestações culturais e
valores.
Na sociedade atual, padrões de sociabilidade, há muito sedimentados (ou
talvez pouco problematizados), estão em indiscutível modificação. Estamos imersos
em novas formas de sociabilidade. Segundo Jean Baechler (1996), sociabilidade é a
capacidade humana de estabelecer redes, através das quais as unidades de
atividades, individuais ou coletivas, fazem circular gostos, paixões, opiniões, etc.
Tendo em vista que são, sobretudo, os processos comunicacionais os mediadores
das dinâmicas sociais e as novas tecnologias da comunicação tem fundamental
importância nas novas formas de sociabilidade.
Segundo Muniz Sodré (2002) a sociedade contemporânea está inserida em
um espaço midiatizado, o que significa dizer que a comunicação, regida pelas novas

88

tecnologias e moldada pelo virtual, passa a ser produtora de sentidos sociais. Nas
palavras de Sodré “midiatização (...) é a articulação do funcionamento das
instituições sociais com a mídia” (SODRÉ, 2001, p. 36). Essas novas tecnologias
alteram a nossa percepção espaço-temporal, uma vez que a simultaneidade,
instantaneidade, e globalidade19 geram novas formas de perceber, cogitar e registrar
o mundo.
Consideramos as tecnologias de comunicação e informação como redes de
poderes, que como diz J. Paulo Serra, assumiram “nas nossas sociedades, um
papel tão decisivo que é praticamente impossível passar (e pensar) sem elas”
(SERRA, 2007, p.1). Mas é importante ressaltar que o que existe são relações de
poder. Segundo Roberto Machado “o poder não é um objeto natural, uma coisa; é
uma prática social e, como tal, constituída historicamente” (MACHADO, 1998, p. X).
As relações de poder apresentam-se em formas díspares, heterogêneas, em
constante transformação.
Foucault desenvolve essas questões em seu projeto genealógico, em
demonstrar que não existe sociedade livres de relações de poder, e que as
individualidades são construídas por um intenso processo entre poderes e saberes
para se tornar uma relação consigo (self). Nas análises foucaultianas é notório a
existência de uma rede de micropoderes que atravessam toda a estrutura social. O
poder é tido como uma prática social manifesta por um conjunto de relações. Assim
se exerce como uma relação que opera entre os pares, há sempre uma negociação
entre as forças, pois, como argumenta Foucault, nenhum poder que fosse somente
repressor poderia se sustentar por muito tempo, as pessoas se rebelariam em algum
momento. Segundo ele,

Trata-se [...] de captar o poder em suas extremidades, lá onde
ele se torna capilar; captar o poder nas suas formas e
instituições mais regionais e locais, principalmente no ponto
em que, ultrapassando as regras de direito que organizam e
delimitam, ele se prolonga, penetra em instituições, corporificase em técnicas e se mune de instrumentos de intervenção
material, eventualmente violentos (FOUCAULT, 1998, p. 182).

19

Expressão de Muniz Sodré, SIG (simultaneidade, instantaneidade, globalidade).
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É o fim das visões totalizantes. O poder se pulveriza em micropoderes. Em
termos de espaço, as resistências passam a ser localizadas, e as ações cada vez
mais regionalizadas. Isso significa que o poder se exerce em uma série de
mecanismos, muitas vezes passando despercebidos por nós. E é nesse sentido é
que reconhecemos o poder estratégico dos lambe-lambes urbanos.
O espaço urbano, ao longo da história, foi e continua sendo cenário de
manifestações culturais e artísticas. Na contemporaneidade a cidade deixa de ser
apenas um palco para as manifestações culturais e artísticas, para ser tema e
suporte. Surge na década de 1960 à ideia de obra integrada ao ambiente, novas
posturas e procedimentos fizeram principiar o que hoje entendemos como arte
contemporânea. As manifestações de arte urbana surgem no contexto internacional
com a falência do projeto de modernidade e a vontade de restauração da
subjetividade na arte.
As produções contemporâneas procuram reavaliar os espaços institucionais
de exposição artísticas, buscando novos lugares e, consequentemente, promovendo
novas manifestações estéticas. Os espaços públicos se tornam uma possibilidade, e
a rua, espaço impuro e ‘contaminado’ pela vida real, se torna um lugar de inscrição
dessas experiências visuais. Segundo Cartaxo,

A adoção destes espaços da vida cotidiana revela a vontade
de reaproximação entre o sujeito e o mundo. A arte pública
terá papel relevante neste processo, tendo em vista a sua
inserção na cidade (agora lugar-realidade) e a sua relação
direta e imediata com os transeuntes (agora o público de arte).
Estas obras-manifestações não possuem o seu valor estético
aderente à forma, mas sim à sua condição de acontecimentoefêmero, em que a participação do público faz-se, muitas
vezes, relevante e, simultaneamente, imperceptível. A arte
pública interage de tal modo com a realidade da cidade e os
seus fluxos que não é percebida como tal. A desmaterialização
da arte é fruto das reflexões contemporâneas sobre o seu
papel e lugar. A cidade como lugar da vida cotidiana, do
coletivo, do fluxo de ações, dos acontecimentos e
temporalidades e da acumulação histórica, oferece reflexão
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estética ao converter-se em parte das obras-manifestações de
arte pública. (CARTAXO, 2009)

Consideramos que os cartazes lambe-lambes, dentre as outras manifestações
de arte urbana, evidenciam uma dialética existente entre a cidade e seus moradores:
as inscrições encontradas pelos espaços de trânsito das cidades representam uma
tentativa de fazer parte do cenário das metrópoles, como também evidenciam a
necessidade de se retratarem demandas e especificidades advindas da própria
vivência urbana.
Essas manifestações se alastram pelos espaços de trânsito, transmitindo
mensagens que assimilam questões oriundas da própria experiência na cidade. Os
lambe-lambes constituem um importante canal por meio do qual se expressam as
impressões, individuais ou de um determinado grupo, que não representa o discurso
dominante, sobre o mundo. Assim, os lambe-lambes contribuem em remodelar a
cidade e dá a ela um caráter de comunicação compartilhada, de recepção de novos
significados, tensões e mudanças.
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