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RESUMO

Este trabalho investiga a visualidade da imagem publicitária de rua através de um de 

seus suportes midiáticos: o cartaz. Genericamente definido, na atualidade, como mídia 

exterior, o cartaz se apresenta em uma grande variedade de formatos, obtidos por meio 

de diferentes técnicas de produção. Nesse contexto, situando a cidade do Rio de Janeiro 

como cenário central para o desenvolvimento do estudo, esta pesquisa traça a trajetória 

do cartaz  ao  longo dos  anos  e  suas  novas  formas  adquiridas  no contemporâneo.  A 

análise apresenta desdobramentos sobre a apreensão da imagem do cartaz, a partir de 

depoimentos recolhidos com usuários da cidade e, dessa maneira, discute a produção de 

novos sentidos provocados por sua visualidade em interlocução com o espaço urbano.

Palavras-chave: espaço urbano; visualidade; imagem da publicidade.
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ABSTRACT

This work investigates the visual of the advertising image of the streets through one of 

their media vehicles, the poster. Usually defined as outdoor media, at the present time, 

the poster comes in a great variety of formats, obtained through different production 

techniques. In this context, placing the city of Rio de Janeiro as the central scenery for 

the development of this study, the research clears the path of the poster throughout the 

years and their new acquired forms in the contemporary. The analysis unfolds the way 

the image poster is apprehended by the citizens, starting from interviews and, in this 

way, discusses the production of new senses provoked by its visual in interface with 

urban space.

Keywords: urban space; visual; advertising image.

8



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Fig. 1 – Jornal do Commercio, 20/07/1841, fonte: MIB /NITERÓI .......................pág.72

Fig. 2 – Jornal do Commercio, 19/07/1843, fonte: MIB/NITERÓI ........................pág.73

Fig. 3 – A Província de São Paulo, 16/11/1889, fonte: MIB/NITERÓI .................pág.76

Fig. 4 - Capa de A semana Ilustrada, 1844, fonte: AFBN/B ...................................pág.77

Fig. 5 – Anúncio no Jornal do Commercio, 1875, fonte: AFBN/B .........................pág.78

Fig. 6 – Augusto Malta, 1915, fonte: AGCRJ .........................................................pág.95 

Fig. 7 – Coleção Augusto Malta, 1927, FMIS/RJ ...................................................pág.95

Fig. 8 - Raul Pederneiras, 1924, fonte: AFBN/B .....................................................pág.96

Fig. 9 – Raul Pederneiras, 1924, fonte: AFBN/B ....................................................pág.97

Fig. 10 - Rio em Flagrante, em 1907, fonte: FCRB ................................................pág.97

Fig.11 - Henrique Bernardelli, 1909, fonte: MNBA ..............................................pág.102

Fig.12 - Eliseu Visconti, 1920, fonte: MNBA .......................................................pág.102

Fig. 13 – Coleção Augusto Malta, 1922, fonte: FMIS/RJ .....................................pág.105

Fig. 14 – Coleção Augusto Malta, fonte: FMIS/RJ ...............................................pág.105

Fig. 15 – Coleção Augusto Malta, 1928, fonte: FMIS/RJ .....................................pág.107

Fig. 16 – Raul Pederneiras, 1928, fonte: AFBN/B ................................................pág.111

Fig. 17– Augusto Malta, 1920,  fonte: AGCRJ .....................................................pág.111

Fig. 18– Augusto |Malta, 1928, fonte: AGCRJ .....................................................pág.112

Fig. 19 – Cartaz, 1929, fonte: AFBN/B .................................................................pág.112

Fig. 20 – Cartaz, fonte: AFBN/B ...........................................................................pág.112

Fig. 21 – Coleção Augusto Malta, Largo da Carioca, fonte: FMIS/RJ .................pág.112

Fig. 22 – Cartaz, fonte: FMIS/RJ ..........................................................................pág.114

Fig. 23 – Cartaz, fonte: APERJ .............................................................................pág.114

Fig. 24 – Cartaz, fonte: APERJ .............................................................................pág.114

Fig. 25 – Cartaz, fonte: AFBN/B ..........................................................................pág.115

9



Fig. 26  - Av. 13 de Maio, fonte: FMIS/RJ ...........................................................pág.117

Fig. 27  - Rua São José,  fonte: FMIS/RJ ..............................................................pág.117

Fig. 28 – Cartaz, Revista PN, 1957, ANMP ..........................................................pág.118

Fig. 29 – Cartaz, Revista PN, 1957, ANMP ..........................................................pág.118

Fig. 30 - Cartaz, Revista PN, 1954, fonte: ANMP ................................................pág.119

Fig. 31 e 32 -  Cartazes, Revista PN, 1957, fonte: ANMP ....................................pág.119

Fig. 33 e 34 -  Cartazes, Revista PN, 1953, fonte: ANMP ....................................pág.119

Fig. 35  - Anúncio, Revista PN, 1957, fonte: ABMP ............................................pág.120

Fig. 36 -  Anúncio, fonte: 1953, ABMP ................................................................pág.120

Fig. 37 -  Cartazes, Revista PN, 1954, fonte: ANMP ............................................pág.121

Fig. 38 e 39 - Luminosos, Revista PN, 1955, fonte: ANMP .................................pág.122

Fig. 40 - Painel, Revista PN, 1957, fonte: ANMP .................................................pág.123

Fig. 41  - Painel, Revista PN, 1957, fonte: ANMP ................................................pág.123

Fig. 42  - Placa de propaganda, Revista PN, 1957, fonte: ANMP .........................pág.123

Fig. 43 e 44 - Oficina de cartazes, Revista PN, 1953, fonte: ANMP ....................pág.125

Fig. 45  - Cartazes, Revista PN, 1957, fonte: ANMP ............................................pág.126

Fig. 46  - Outdoor, Revista PN, 1969, fonte: ANMP ............................................pág.130

Fig. 47  - Outdoor, Revista PN, 1977, fonte: ANMP ............................................pág.130

Fig. 48  - Bóias flutuantes, Revista Propaganda, 1975, fonte: ANMP ..................pág.132

Fig. 49 e 50  - Outdoors conjugados, 1989, fonte: arquivo pessoal .......................pág.135

Fig. 51  - Outdoor c/ aplique,1989, fonte: arquivo pessoal ...................................pág.135

Fig. 52  - Cartaz lonado, 2007, fonte: arquivo pessoal ......................................... pág.137

Fig. 53a, 53 b, 53 c,   - Cartaz em banca, 2007, fonte: arquivo pessoal ................pág.138

Fig. 54 a - Cartaz em mobiliário/termômetro, 2007, fonte: arquivo pessoal ........pág.139

Fig. 54 b - Tabuleta e homem-sanduíche, 2007, fonte: arquivo pessoal ...............pág.139

Fig. 54 c - Totem, 2007, fonte: arquivo pessoal ....................................................pág.139

Fig. 54 d - Banner, 2007, fonte: arquivo pessoal ...................................................pág.139

Fig. 54 e - Busdoor, 2007, fonte: arquivo pessoal .................................................pág.139

Fig. 55 a – Lambe-lambe, 2007, fonte: arquivo pessoal ........................................pág.140

Fig. 55 b - Painel, 2007, fonte: arquivo pessoal ....................................................pág.140

Fig. 55 c – Outdoor em papel, 2007, fonte: arquivo pessoal .................................pág.140

Fig. 55 d - Banner, 2007, fonte: arquivo pessoal ...................................................pág.140

Fig. 55 e – Outdoor em papel e em lonado, 2007, fonte: arquivo pessoal .............pág.140

Fig. 55 f – Fachada, 2007, fonte: arquivo pessoal .................................................pág.140

10



Fig. 55 g - Busdoor, 2007, fonte: arquivo pessoal .................................................pág.140

Fig. 55 h – Carro com envelopamento, 2007, fonte: arquivo pessoal ...................pág.140

Fig. 56 a – Painel letreiro, 2007, fonte: arquivo pessoal .......................................pág.141

Fig. 56 b – Painel em parada de ônibus, 2007, fonte: arquivo pessoal ..................pág.141

Fig. 56 c – Carro com adesivo, 2007, fonte: arquivo pessoal ................................pág.141

Fig. 56 d – Portal motado, 2007, fonte: arquivo pessoal .......................................pág.141

Fig. 56 e – Lambe-lambe, 2007, fonte: arquivo pessoal ........................................pág.141

Fig. 56 f – Cartazes em empenas, fonte: arquivo pessoal ......................................pág.141

Fig. 56 g – Caminhão com envelopamento, 2007, fonte: arquivo pessoal ............pág.141

Fig. 56 h – Outdoors, 2007, fonte: arquivo pessoal ...............................................pág.141

Fig. 57 a – Cartaz à noite, front-light, 2007, fonte: arquivo pessoal .....................pág.142

Fig. 57 b, 57 c, 57 d – Painéis em empenas, 2007, fonte: arquivo pessoal ............pág.142

Fig. 58 a, 58 b – Barcas com envelopamento, 2007, fonte: arquivo pessoal .........pág.143

Fig. 58 c – Letreiro luminoso, 2007, fonte: arquivo pessoal .................................pág.143

Fig. 58 d – Painel em fachada, 2007, fonte: Raimundo Bandeira de Mello ..........pág.143

Fig. 59  – Letreiro lonado, 2007, fonte: arquivo pessoal .......................................pág.144

Fig. 60  – Outdoor conjugado, 1995, fonte: Central do Outdoor ...........................pág.150

Fig. 61  – Outdoor, 1995, fonte: Central do Outdoor ............................................pág.151

Fig. 62 – Cartaz, 2003, fonte: arquivo pessoal ......................................................pág.152

Fig. 63 – Cartaz cópia heliográfica, 2007, fonte: arquivo pessoal .........................pág.160

Fig. 64 e 65 – Grafites, 2003, 2007, fonte: arquivo pessoal ..................................pág.163

Fig. 66 e 67 – Galeria do Poste, 2002, fonte: arquivo pessoal ...............................pág.163

Fig. 68 e 69 – Painéis do Projeto Prefeitura Arte, 2007, fonte: arquivo pessoal ...pág.164

Fig. 70 e 71 – “São Paulo, um retrato urbano”, 2004, fonte: Carlos Goldgrud .....pág.165

Fig. 72 e 73 – Gráficos, 2008, fonte: autora ..........................................................pág.173

Fig. 74 – Gráfico, 2008, fonte: autora ...................................................................pág.175

Fig. 75 – Gráfico, 2008, fonte: autora ...................................................................pág.181

11



LISTA DE SIGLAS

ABP – Associação Brasileira de Propaganda

AFBN/B – Acervo da Fundação da Biblioteca Nacional- Brasil

AGCRJ – Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

ANMP – Associação Nacional Memória da Propaganda

APAERJ – Associação dos Fiscais de Atividades Econômicas do Município do Rio de 

Janeiro

APERJ – Arquivo Púbico do Estado do Rio de Janeiro

CO – Central do Outdoor

CONAR – Conselho de Auto-regulamentação Publicitária

FCRB – Fundação Casa de Rui Barbosa

FENAPEX – Federação Nacional das Empresas de Publicidade Exterior

FMIS/RJ - Fundação Museu da Imagem e do Som do Estado do Rio de Janeiro

IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística

MIB/Niterói – Museu da Imprensa Brasileira – Niterói

MNBA – Museu Nacional de Belas Artes

Revista PN – Revista Publicidade e Negócios

SEPEX-RJ – Sindicato das Empresas Exibidoras de Mídia Exterior do Estado do Rio de 

Janeiro

12



SUMÁRIO
VISUALIDADE DA IMAGEM PUBLICITÁRIA DE RUA EM INTERLOCUÇÃO 
COM O ESPAÇO URBANO............................................................................................1
VISUALIDADE DA IMAGEM PUBLICITÁRIA DE RUA EM INTERLOCUÇÃO 
COM O ESPAÇO URBANO............................................................................................2

Niterói, 2008..................................................................................................................2
VISUALIDADE DA IMAGEM PUBLICITÁRIA DE RUA EM....................................3
INTERLOCUÇÃO COM O ESPAÇO URBANO............................................................3
Profa. Dra. Ana Lucia Enne ..............................................................................................3
Profa. Dra. Marialva Barbosa............................................................................................3
Prof. Dr. Renato Gomes Cordeiro ....................................................................................3
Prof. Dr. João Maia............................................................................................................3
_________________________________________.........................................................3
Profa. Dra. Simone Pereira de Sá .....................................................................................3
AGRADECIMENTOS......................................................................................................6
1 INTRODUÇÃO............................................................................................................15

1.1 Algumas considerações sobre a metodologia adotada..........................................22
2 VISUALIDADES URBANAS.....................................................................................26

2.1 A cidade delineando espaço e tempo.....................................................................26
2.2 Cultura urbana e cidade moderna..........................................................................32
2.3 O olhar do artista sobre a cidade...........................................................................44
2.4 As mudanças no cotidiano.....................................................................................47
2.5 O cartaz de rua: técnica e arte no cotidiano ..........................................................56

3 O CARTAZ NO BRASIL MODERNO.......................................................................67
3.1 Cultura impressa e linguagem visual na construção da identidade de nação .......67
3.2 Da República à cidade moderna............................................................................80
3.3 O Rio moderno: reflexos na imagem da cidade....................................................86
3.4 Os cartazes de rua e a evolução da linguagem da publicidade .............................98

4 O CARTAZ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO...................................................113
4.1 Do cartaz de rua ao outdoor: evolução da mídia ao longo dos anos...................113
4.2 Tipologia do cartaz contemporâneo ...................................................................137
4.3 O conceito de mídia exterior...............................................................................148
4.4 O suporte mensurado: legislação e órgãos reguladores.......................................154

5 ALÉM DA MENSAGEM, A IMAGINAÇÃO: UMA POSSIBILIDADE................158
5.1 O cartaz e a sociedade.........................................................................................158
5.2 A pesquisa de campo, métodos e práticas...........................................................169
5.3. Análise dos dados...............................................................................................174
5.4. Interpretação dos conteúdos: algumas conclusões.............................................188

5.4.1 Objetivo geral: a opinião do público sobre o cartaz de rua e sua representação 
social......................................................................................................................188
5.4.2. Objetivo específico: identificar os processos de desmembramento do 
conteúdo da mensagem do cartaz de rua ..............................................................192

13



6 CONCLUSÃO............................................................................................................198
REFERÊNCIAS............................................................................................................207
Arquivos pesquisados....................................................................................................212
APÊNDICES.................................................................................................................213

14



1 INTRODUÇÃO

O acelerado desenvolvimento das técnicas ao longo do século XX, aliado ao 

liberalismo econômico que ocidentalizou grande parte da cultura mundial, deu origem a 

novas  relações  sociais  identificadas  com o  mundo  globalizado,  que  tem,  entre  suas 

características,  não somente o múltiplo,  mas também o simultâneo.  A racionalização 

universal  produzida pelos meios  de comunicação é capaz de nos tornar cidadãos do 

mundo, com acesso rápido a grandes distâncias e a interlocuções entre linguagens muito 

distintas. Principalmente nos centros urbanos, é comum a proliferação de linguagens 

híbridas,  com  interferências,  anulações  ou  recriações  de  processos.  A  cultura  de 

consumo possui uma posição de destaque nesse processo de globalização cultural, e a 

linguagem da publicidade reforça essa universalização, pois confere às suas mensagens 

valores reconhecidos mundialmente. Apoiados em fortes alicerces da indústria cultural, 

produtos e idéias tornam-se signos, desejos e emblemas materializados: a publicidade 

faz a mediação entre a produção e o sujeito. Assim, o cotidiano das cidades é invadido 

pela  linguagem  publicitária,  que  impõe  sua  visualidade  como  um  dos  fatores 

condicionantes no espaço contemporâneo. É possível perceber a ordenação contínua das 

mensagens  publicitárias  vivenciadas  nas  ruas  das  grandes  cidades,  que  pretendem 

provocar o indivíduo e situá-lo como leitor dos vários sinais emitidos. Esses sinais estão 

nas  marcas,  nos  letreiros,  nas  frases  de  impacto,  nas  gigantescas  personagens  das 

imagens  publicitárias,  que  buscam,  intensamente,  um  diálogo  com  o  ambiente  das 

cidades e com o público: uma semiótica urbana. 

Este trabalho pretende investigar a visualidade da imagem publicitária de rua 

por meio de um de seus suportes midiáticos – o cartaz –, em interlocução com o espaço 

urbano, e isso requer,  a princípio,  determinar  com clareza os limites  desse olhar.  O 

cartaz  de  rua,  que  se  apresenta  em uma grande  variedade  de  suportes,  definido  na 

contemporaneidade como mídia exterior, é um dos mais antigos meios da linguagem 

publicitária. Apesar de a história mostrar formas distintas de comunicação pública, que 

não  deixam de  ser  registros  das  primeiras  expressões  de  uma  linguagem de  mídia 
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exterior – como foram os brasões e insígnias bordados ou gravados, com a função de 

traduzir identidades de reinos e poderes, ou as mensagens genéricas à população com 

papiros desenhados ou tabuletas gravadas, ou mesmo os impressos tipográficos oficiais 

fixados ao ar livre –, é com a cidade moderna que o cartaz se desenvolve como uma 

nova linguagem estetizada, voltada para a comunicação urbana. Ao surgir na França, no 

século XIX, e para servir  ao indivíduo urbano, o cartaz,  ao longo de sua trajetória, 

expressou  intensamente  as  transformações  culturais  geradas  por  novos  costumes 

relacionados ao cotidiano urbano.

Configurada à luz das novas concepções de civilidade e progresso, a cidade 

moderna  direcionou  não  somente  uma  nova  arquitetura  de  fluxos,  atendendo  às 

necessidades de locomoção do público, de ampliação da indústria e do comércio, como 

também, e principalmente, gerou novos comportamentos modelados sob a regência do 

urbano. A vida moderna, ao ser mediada por uma experiência sensorial que a cidade 

passou a promover, sobre diversas categorias e cotidianamente, inseriu o indivíduo em 

um turbilhão de novidades, em que os espaços de consumo e lazer ganharam outras 

dimensões  e  materialidades.  Aos  olhos  da  cidade  moderna,  a  multidão  anônima  foi 

transformada em público, e convergiu para ela uma linguagem tão ágil e estimulante 

quanto o seu cotidiano.

Sem negarem tais transformações, as aplicações da arte e da indústria gráfica 

exerceram um papel fundamental como elementos mediadores entre as classes urbanas, 

ao produzirem novos formatos para narrativas que se voltaram com grande abrangência 

para o popular. Na época em que os periódicos e folhetins organizaram suas narrativas 

sob a ótica da popularização da informação, levando em consideração novos aspectos 

demandados  pela  cidade,  o  cartaz  de  rua  também  fez  uso,  com  desenvoltura,  das 

características  do  ambiente  urbano  para  desenvolver  uma  linguagem  dinâmica  e 

inovadora, ao incluir com muita objetividade o jogo lúdico de informações associadas 

aos apelos emocionais.

O fenômeno urbano que, no século XIX, atingiu as grandes cidades do mundo, 

aproximando-as  em  determinados  aspectos  e  costumes  cotidianos,  no  Brasil  fez-se 

notar, efetivamente, apenas no século seguinte, com a reorganização da cidade do Rio 

de Janeiro, a capital federal, como um espelho de modernidade para a nação. Porém, 

durante o século XIX, após a vinda da família real para o Brasil, os periódicos foram o 

principal meio impresso para a circulação de idéias e formaram um dos pilares para a 

construção não só da identidade  da nação que urgia,  como para a  formação de um 
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imaginário urbano, ao dialogarem diretamente com características de um novo cotidiano 

em  formação.  Nos  periódicos,  gradativamente,  uma  linguagem  visual  gráfica  se 

desenvolveu, fazendo uso dos recursos técnicos da época, em que constam também os 

primeiros  anúncios  publicados,  que  abriram  espaço  para  o  desenvolvimento  da 

linguagem da publicidade brasileira.

O alargamento da cultura impressa, no século XX, sobre diferentes suportes, 

reforçou as urbanidades geradas pelo novo modelo de cotidiano da capital federal, onde 

o cartaz de rua consta como um meio que além de apresentar uma específica e dinâmica 

manifestação, caracterizou-se por diferentes materialidades representativas do repertório 

imagético de uma sociedade urbana em formação.

Hoje, a cidade do Rio de Janeiro, não mais como capital federal, porém ainda 

como um dos  mais  importantes  centros  culturais  do país,  reflete  com intensidade  a 

polifonia urbana,  característica das grandes cidades contemporâneas,  com expressões 

multiculturalistas provenientes do liberalismo econômico, da globalização cultural e da 

alta tecnologia. A imagem da cidade é perpassada pela imagem da publicidade de rua. 

Como  um  elemento  do  mobiliário  urbano,  o  cartaz  de  rua  (ou,  como  é  definido 

genericamente na atualidade, mídia exterior) apresenta-se em uma grande variedade de 

formatos,  obtidos  através  de  diferentes  técnicas  de  produção,  como  os  painéis 

impressos,  montados,  iluminados  ou  eletrônicos.  Alguns  são capazes  até  mesmo de 

produzir movimento,  sonoridade e outros efeitos especiais.  E, ainda, o que dizer das 

incríveis  apropriações  possibilitadas  pelo  processo  de  impressão  chamado 

envelopamento,  com  que  se  pode  cobrir,  por  meio  de  adesivos,  as  mais  variadas 

superfícies,  transformando  automóveis,  barcas  e  trens  em  verdadeiros  cartazes 

ambulantes. São novos suportes que mapeiam e circulam nossos cotidianos. Em uma 

linguagem de símbolos e significados, a mensagem publicitária se expande dentro da 

cidade.

Quando  decidi,  ainda  jovem,  estudar  a  imagem,  no  curso  de  comunicação 

visual, foi como se tivesse sido fisgada por uma fruição do espaço urbano como fonte 

subjetiva de percepções e significados, detentor de uma imagem que circula, mexe e, 

principalmente,  remexe  com  quem  a  quer  ver,  capaz  de  promover  deslocamentos 

internos no observador. A partir de então, os caminhos escolhidos me levaram a práticas 

e aperfeiçoamentos, e agora, como professora no curso de Comunicação em Publicidade 

e  Propaganda  da  Universidade  Federal  Fluminense,  ao  compartilhamento  dos 

conhecimentos  adquiridos.  O  doutorado  neste  tema  buscou  unir  minha  primeira 
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formação,  de  programadora  visual,  a  uma  demanda  atual,  voltada  para  estudos 

específicos em comunicação social. Há algum tempo, tenho ministrado disciplinas que 

contemplam  o  fazer  criativo  na  linguagem  publicitária,  principalmente  em  mídia 

impressa. Observações sobre o espaço urbano com as interferências da publicidade têm 

sido  tema  de  aulas  que  buscam discutir  o  olhar  inventivo  pertinente  à  publicidade 

criativa, suas ousadias e limites.

Na  dissertação  de  mestrado  em  Artes  Visuais,  procurei  desenvolver  um 

trabalho que já apontava para as interferências criativas no espaço urbano. Agora, com a 

temática  escolhida  –  o  cartaz  de  rua  como  suporte  pertencente  à  linguagem  da 

publicidade –, pretendo debruçar-me sobre uma investigação pouco usual na pesquisa 

científica.  Creio que a publicidade,  como uma disciplina que envolve técnica,  arte e 

produção, possui canais diferenciados de locução e merece, interdisciplinarmente, um 

olhar crítico. Investigar a imagem publicitária através do  cartaz, em uma interlocução 

com o espaço urbano, tem como objetivo ampliar o entendimento sobre a visualidade 

provocada  por  esta  linguagem,  enfocando  as  especificidades,  variantes  e  possíveis 

renovações do cartaz de rua como um suporte midiático contemporâneo.

A  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  eleita  como  cenário,  atende  

à  especificidade  do tema urbano,  porém exige  contornos específicos  que serão aqui 

explicados em duas considerações essenciais para o desenvolvimento desta pesquisa. A 

primeira envolve as relações entre o espaço urbano e os espaços da publicidade nele 

inseridos.  Cada vez mais,  os  espaços da rua,  nomeados,  catalogados  e privatizados, 

reduzem  as  possibilidades  para  a  livre  expressão.  A  dualidade  do  urbano 

contemporâneo,  como espaço para a multiplicação de experiências  e/ou anulação de 

respostas, é um fato a ser investigado. Ao considerar o espaço da publicidade um entre-

espaço criado por ela mesma, pois não se liga a TV ou o rádio para assistir a comerciais, 

nem se  sai  à  rua  para  olhar  anúncios,  é  possível  afirmar  que  ela  é  uma  atividade 

invasora por natureza e desinteressante para o senso comum. Porém, este entre-espaço é 

um fato, e, inegavelmente, ele é absorvido. Por isso, uma das questões colocadas aqui 

busca  responder  que  papel  ocupa  a  publicidade  de  rua  no  contemporâneo.  Que 

subjetividades,  hoje,  ainda  podem  ser  demandadas  por  esse  suporte  midiático,  se 

observado ao longo da sua trajetória? Quais interseções ou recortes possíveis põem em 

xeque os territórios público e privado no espaço urbano contemporâneo, provocados 

pela visualidade da imagem publicitária?
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A  segunda  consideração  se  volta,  especificamente,  para  as  condições  de 

apreensão do cartaz de rua no contemporâneo. Diante da abundância de sinais emitidos 

no intenso fluxo das ruas, as condições para a sobrevivência da imagem publicitária, em 

meio  ao  constante  movimento  da  cidade,  não  seriam as  mesmas  que  promovem  a 

anulação de seu conteúdo especificamente como mensagem publicitária? Explicando 

melhor essa hipótese, poderia dizer que, para se fazer valer, a mensagem publicitária 

contemporânea  aplicada  ao  campo  exterior  é  marcada  por  atributos  visuais  muito 

intensos.  Estão  superexpostos  modelos  de  beleza,  objetos  de  desejo ou paradisíacas 

paisagens, em composições cromáticas cuidadosamente bem produzidas, que instigam 

nossos  sentidos  em  reproduções  de  alta  qualidade.  Nesse  contexto,  pretende-se 

investigar a hipótese de que os atributos sedutores necessários para chamar a atenção do 

leitor no intenso fluxo da cidade são os mesmos que acabam por produzir o afastamento 

em relação ao conteúdo da mensagem, traduzindo à visualidade da imagem publicitária 

de rua uma característica que chamo de  imagem autônoma, acionando deslocamentos 

provocados pelo imaginário e pela afetividade do leitor.

A pesquisa  se  desenvolveu  a  partir  de  dois  segmentos  complementares:  1) 

sobre  o  espaço  urbano  e  as  urbanidades  geradas;  2)  sobre  o  cartaz  de  rua  e  suas 

interlocuções.

Tentando cercar esses dois segmentos, o Capítulo 2, “Visualidades urbanas”, 

apresenta,  primeiramente,  a  cidade  contemporânea  em  sua  possível  multiplicidade 

cotidiana. As questões que se referem à pluralidade urbana são apresentadas, sobretudo, 

por meio de autores como Renato Ortiz e Octavio Ianni, que demonstram a condição 

contemporânea  causada  pela  globalização  cultural,  capaz  de  promover  sociedades 

mescladas na dinâmica dos intercâmbios realizados. 

Entendendo  o  espaço  urbano  como  fonte  de  representações  e  cenário  de 

diferentes expressões, a questão adquire desdobramentos sobre a visualidade temporal 

representada no múltiplo cotidiano, o espaço urbano delineado não somente pelo seu 

mobiliário,  mas  por  um  contínuo  e  variado  fluxo,  com  andamentos  sobrepostos 

traduzindo tempos diferentes, conjugados ou não. Sendo assim, principalmente sobre os 

pensamentos de David Harvey,  Marc Augé, Stuart Hall e Pomian, a relativização do 

tempo-espaço é explorada. Nessa abordagem, uma possibilidade criativa proveniente da 

caleidoscópica  visualidade  da  cidade  indica  o  cruzamento  entre  os  pensamentos  de 

Michel de Certeau e Nestor Canclini.
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A partir disso, considerado como raízes do contemporâneo, trato do histórico 

da  cidade  moderna  e  das  transformações  culturais  que  se  firmaram  a  partir  das 

urbanidades  geradas.  Para  apresentar  os  novos  comportamentos  que  passaram  a 

configurar  o  cotidiano  como  urbanidades  geradas,  retomo,  especialmente,  Richard 

Sennett, George Simmel e Marshall Berman, que expressaram relevantes pensamentos a 

propósito das transformações inferidas. E principalmente com Walter Benjamin, abordo 

a  fruição  do  espaço  urbano  mediada  por  instrumentos  delineadores  das  novas 

tecnologias empregadas, como a fotografia e os novos meios de impressão, produzindo 

novas subjetividades. Recorro ainda aos fundamentos da história da arte, com Giulio 

Argan,  e,  sobretudo,  às  considerações  de  Jonathan  Crary  e  Martin  Barbero,  para 

representar a contribuição do olhar do artista unindo técnica e arte na construção de uma 

visualidade própria do urbano. Em paralelo, o cartaz comercial de rua é apresentado 

como um suporte repleto de novidades, que, inserido na cidade, passou a ser uma forte 

expressão demarcadora de uma modernidade refletida, como mostrado, principalmente, 

nas falas pontuadas de Marcus Verhagen e Érika Rappaport.

No Capítulo 3, “O cartaz no Brasil moderno”, para uma análise da inserção da 

linguagem do cartaz de rua no Brasil, foi preciso, primeiramente, demonstrar como a 

cultura impressa, durante o século XIX, contribuiu na construção de uma identidade de 

nação brasileira e em que medida ela apresentou sobre seus suportes os primeiros passos 

no desenvolvimento de uma linguagem visual gráfica.  Para isso,  fiz,  em acervos da 

cidade, uma pesquisa iconográfica sobre periódicos, publicações de época e fotografias, 

em associação às considerações apresentadas, sobretudo, por Nelson Sodré no percurso 

histórico  da  imprensa  brasileira.  A  partir  daí,  são  mostradas  algumas  urbanidades 

adquiridas  através  do  espelhamento  da  modernidade  parisiense  na  reformulação  da 

cidade  capital  da  nação  brasileira  no  século  XX,  assim  como  na  formação  de  um 

imaginário urbano numa sociedade em processo de urbanização.  Autores como Rosa 

Maria Araújo, Marly Motta, Nicolau Sevcenko, José Murilo de Carvalho, entre outros, 

contribuem para  a  discussão em torno  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro  como moderna 

capital  federal e seus reflexos no cotidiano.  Fragmentos comentados de Machado de 

Assis, João do Rio e Paulo Mendes de Almeida são trazidos para contextualizar o Rio 

de Janeiro da época, apresentado como um espaço borbulhante de novas experiências 

cotidianas,  quer  pelos  novos meios  de  transporte,  quer  pelas  ruas  movimentadas  de 

gente e mercadorias. Com isso, os novos comportamentos exigiram uma comunicação 

distribuída  sobre  novos  formatos,  nos  quais  a  linguagem  da  publicidade  brasileira 
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efetivamente  se  instaurou  e  apresentou  um  grande  desenvolvimento  nas  primeiras 

décadas.  A  cidade  traduzida  através  desses  formatos  recentes  de  comunicação  está 

demonstrada, principalmente, nas discussões de Flora Sussekind, Nelson Schapochnik e 

Ricardo Ramos, intercaladas com o material recolhido em acervos iconográficos que 

pretendem, dessa forma, traduzir a visualidade de uma cidade em transformação.

O Capítulo 4, “O cartaz na cidade do Rio de Janeiro”, trata especificamente da 

evolução  do  cartaz  como  mídia  ao  longo  dos  anos.  Com a  pesquisa  realizada  em 

acervos, procurei apresentar uma trajetória do cartaz de rua na cidade do Rio de Janeiro 

desde os anos 1930 até a atualidade. Busco, através dos cartazes e sua materialidade, 

uma interlocução da história da linguagem publicitária brasileira com a cidade. Neste 

capítulo, desenvolvo uma pesquisa de campo, traçando um inventário da tipologia do 

cartaz  contemporâneo  por  meio  de  registros  fotográficos  e  demonstrando  os  vários 

formatos encontrados nas ruas da cidade, definidos com mídia exterior, considerando 

também informações  levantadas  em empresas  expositoras  quanto  a  sua distribuição, 

produção e custos. O suporte é mensurado por meio da legislação vigente, dos órgãos 

reguladores e das pesquisas de mercado até então realizadas. Historicamente, a evolução 

da linguagem da publicidade brasileira como técnica e arte é apresentada pelos autores 

João Carrascoza, Ricardo Ramos, Cláudio Pereira e Mario de Camargo. A visualidade 

da publicidade de rua também foi apresentada como um conceito de mídia exterior, e 

autores  que  tratam  da  aplicação  e  percepção  da  imagem  são  comentados  em 

interlocução com o tema, como Abraham Moles, Allen Hurlburt e Donis A. Dondis.

O  Capítulo  5,  “Além  da  mensagem,  a  imaginação:  uma  possibilidade”, 

desenvolve-se a partir de uma abordagem sobre as condições propícias que o espaço 

urbano oferece à proliferação de lugares de impermanência definidos por práticas de 

ocupação. O assunto é apresentado, principalmente, com as discussões de Kevin Linch, 

Marc Augé e Michel de Certeau. Inserido nas práticas cotidianas, o cartaz é apresentado 

como  uma  linguagem  urbana  assimilada,  expoente  de  interferências  provocadas  no 

espaço urbano. Nesse caso, o que está em jogo é sua possibilidade transgressora em 

relação aos padrões institucionalizados  a serviço de uma grande mídia.  As posições 

recorrentes  sobre  o  tema  encontradas,  sobretudo,  nos  discursos  de  Naomi  Klein  e 

Abraham Moles, são ilustradas com exemplos extraídos do cotidiano.

Ainda neste capítulo, a autonomia da imagem publicitária de rua, anteriormente 

apresentada  como  hipótese,  é  investigada  em  uma  pesquisa  de  campo  que  busca 

diagnosticar  o  cartaz  de rua como fonte  de subjetividades.  Como método,  utilizei  a 
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pesquisa de opinião através da aplicação de questionários e entrevistas com o público, 

com o objetivo de estabelecer as devidas conexões entre cartaz, público e percepção.

Os  dados  levantados,  posteriormente  tabulados  e  analisados,  procuraram 

verificar, especificamente, a hipótese que se refere à autonomia da imagem publicitária 

de rua. A partir daí, a pesquisa se desenvolveu obedecendo às propostas do segundo 

segmento,  que pretende  responder  sobre  as  possibilidades  subjetivas  encontradas  na 

visualidade da imagem publicitária de rua, apostando na interlocução entre o espaço 

urbano e o cartaz.  Alguns tópicos foram elaborados  a partir  da análise das opiniões 

levantadas, de forma a traduzir o cartaz de rua como uma forte representação cotidiana 

formadora de um imaginário urbano. Para isso, recorro novamente às reflexões teóricas 

sobre  a  imagem desenvolvidas  em Abraham Moles,  além de  autores  como  Jacques 

Aumont,  Roland  Barthes  e  Philip  Kotler,  que  já  discursaram  a  respeito  das 

representações  cotidianas,  imagem  e  subjetividade,  em  possíveis  conexões  com  a 

imagem da publicidade de rua.

1.1 Algumas considerações sobre a metodologia adotada

Para  o  desenvolvimento  dos  capítulos,  foi  preciso  recorrer  a  diferentes 

estratégias  metodológicas  que fossem capazes de cumprir  a trajetória  do estudo. Ao 

contrário  do  vasto  levantamento  bibliográfico  que  fundamenta  as  questões  urbanas 

relacionadas ao tema, como modernidade e cidade,  a literatura especializada sobre o 

cartaz de rua é praticamente inexistente.  Aliado a isso, de imediato,  o cartaz de rua 

apresenta algumas dificuldades impostas  por sua inerente condição efêmera,  afinal  é 

produzido para se expor ao desgaste do sol, das chuvas e dos ventos. Sendo assim, para 

o levantamento histórico, a pesquisa recorreu a um levantamento iconográfico realizado 

junto aos acervos da cidade, em busca de fontes primárias e secundárias que pudessem 

marcar a presença do cartaz no Rio de Janeiro, através de imagens da cidade, em que 

vestígios  de cartazes  fixados  em tapumes,  muros  e  painéis  fossem resgatados  como 

registros históricos. 

Além da pesquisa iconográfica, para que a tipologia do cartaz contemporâneo 

na cidade do Rio de Janeiro pudesse ser levantada, realizei uma pesquisa de campo com 

registros fotográficos e as devidas descrições do ambiente observado.
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E, finalmente, fiz uma pesquisa de opinião para levantamento de dados, com a 

aplicação  de questionários  e entrevistas.  No Capítulo 5,  explicito  detalhadamente  os 

procedimentos  metodológicos  adotados.  A  escolha  da  pesquisa  de  opinião  como 

pesquisa qualitativa apresentou-se como a mais indicada para tentar desvendar códigos 

pertinentes ao cartaz de rua, com objetivos específicos para atender a verificação da 

hipótese.

No entanto, considero importante abordar algumas dificuldades encontradas no 

desenvolvimento,  já  apontadas  nas  pesquisas  de  campo  voltadas  para  sociedades 

urbanas, conforme as discussões de alguns autores. 

Como a pesquisa de sociedades urbanas busca desvendar parte dos códigos que 

constituem determinados grupos e ritos, desvendando aquilo que passa rotineiramente 

diante dos olhos de quem habita os centros urbanos, Da Matta (1978, p. 28) observa 

que, nesse caso, quando a pesquisa social volta-se para a própria sociedade em que se 

vive, não sendo observada uma prática primitiva, exige-se do pesquisador um exercício 

específico, capaz de

[...]  tirar  a  capa de  membro  de uma  classe  e  de  um grupo social 
específico  para  poder  –  como  etnólogo  –  estranhar  alguma  regra 
social  familiar  e  assim  descobrir  (ou  recolocar,  como  fazem  as 
crianças  quando  perguntam  os  porquês)  o  exótico  no  que  está 
petrificado  dentro  de  nós  pela  reificação  e  pelos  mecanismos  de 
legitimação. (DA MATTA, 1978, p. 28).1

A  pesquisa  qualitativa,  que  inclui  observação  participante,  entrevistas  e 

contato  direto  do  pesquisador  com seu  objeto  de  estudo,  compreende  também o 

envolvimento  emocional  do  autor.  A  imparcialidade  do  pesquisador  herdada  da 

ciência,  quando se trata  de  pesquisa social,  torna-se relativa,  pois,  mesmo que a 

investigação  seja  voltada  para  uma  sociedade  familiar  ou  exótica,  envolverá  a 

subjetividade  interpretativa  do  autor,  por  mais  que  ele  se  arme  contra  os  seus 

sentidos. No entanto, esta visão sobre o envolvimento do investigador não diminui o 

valor da pesquisa, mas, ao contrário, muitas vezes a enriquece. Da Matta (1978, p. 

27)  chama  esse  diálogo  interno  do  autor  e  suas  observações  de  Anthropological 

Blues.

Por  Anthropological  Blues se quer cobrir e  descobrir,  de um modo 

1 O autor usa as noções de reificação e legitimação como Berger e Luckmann, em A construção social da 
realidade. Petrópolis: Vozes, 1977.
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mais  sistemático,  os  aspectos  interpretativos  do ofício  de  etnólogo. 
Trata-se  de  incorporar  no  campo  mesmo  das  rotinas  oficiais,  já 
legitimadas  como  parte  do  treinamento  do  antropólogo,  aqueles 
aspectos  extraordinários,  sempre  prontos  a  emergir  em  todo  o 
relacionamento humano. (DA MATTA, 1978, p. 27).

Eunice  Durham  (1986,  p.  26),  ao  abordar  esta  questão,  reflete  sobre  as 

dificuldades  encontradas  quando  observamos  o  que  nos  é  familiar,  pois  o  olhar 

estrangeiro  sobre  o  exótico  oferece  algumas  vantagens,  tornando  a  pesquisa  mais 

objetiva que subjetiva. Para ela, pesquisas que se dão no mesmo universo cultural de 

seus investigadores buscam interações simbólicas e tendem a ser mais subjetivas. Um 

dos  fatores  apontados  pela  autora  é  que,  como  a  comunicação  oral  não  apresenta 

dificuldades, ela é predominante, e acaba “ofuscando a observação do comportamento 

manifesto”.

Ainda sobre este assunto, Gilberto Velho (1978, p. 39) explica que, nos estudos 

de  antropologia,  mesmo  naqueles  voltados  para  as sociedades  urbanas,  as  categorias 

exótico e  familiar podem estar  associadas.  “O  que  vemos  e  encontramos  pode  ser 

familiar, mas não é necessariamente conhecido, e o que não vemos e encontramos pode 

ser exótico, mas até certo ponto conhecido”. E ainda acrescenta que, nos estudos do 

urbano, é preciso estranhar o familiar.

As observações dos autores estudados quanto às dificuldades encontradas em 

uma pesquisa, em relação a temas familiares dentro de sociedades urbanas, tornaram-se 

muito pertinentes aqui. Posso dizer que, diante da familiaridade e do envolvimento com 

o  tema,  incorri,  primeiramente,  na  “ilusão  do  pesquisador”,  apontada  como  um 

obstáculo à pesquisa: “Quanto maior for a familiaridade que o pesquisador tenha em 

relação  àquilo  que  ele  está  pesquisando,  maior  poderá  ser  sua  ilusão  de  que  os 

resultados sejam óbvios numa primeira visão” (GOMES, 1999, p. 68). 

Quando me debrucei sobre as avaliações dos primeiros questionários aplicados, 

deparei com respostas que, a princípio, me pareceram frustrantes e aquém das minhas 

expectativas.  Ficaram  estampadas  em  minha  decepção  a  cidadã  transeunte,  a 

programadora  visual  e  a  professora  da  área  de  publicidade  e  propaganda,  que  me 

colocam  muito  próxima  ao  tema  –  o  cartaz  de  rua  –,  um  objeto  de  investigação 

pertencente  à  sociedade  urbana  e  tão  cotidianamente  comum.  Por  isso,  foi  preciso 

sistematizar  um comportamento,  com o necessário  distanciamento,  para uma análise 

crítica  do  objeto  de  pesquisa,  além  de  reformular  o  questionário,  permitindo  um 

desdobramento maior da questão, para obter resultados satisfatórios.
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Quanto ao trabalho de campo propriamente dito, também gostaria de apresentar 

algumas observações que fiz durante as entrevistas. Em primeiro lugar, foi importante 

reconhecer – e creio que isso possa ajudar a futuros pesquisadores de campo iniciantes 

como  eu  –  que  nada  como  começar o  trabalho  de  campo.  No início,  essa  fase  da 

pesquisa  em que  seria  preciso  abordar  as  pessoas  na  rua,  em trânsito,  com toda  a 

imprevisibilidade que a rua é capaz de oferecer, sendo o desconhecido a sua principal 

personagem, me causava muito desconforto, em razão do meu temperamento: eu me 

sentia  um tanto tímida  para realizar  essa tarefa.  Porém,  no decorrer  das entrevistas, 

minha ansiedade foi se reduzindo e, dessa forma, permitindo que o diálogo e a troca 

aflorassem.

Em segundo lugar, adotar uma postura neutra diante do tema, além de objetivar 

uma  sistematização  comportamental  para  resultados  mais  satisfatórios,  como  disse 

anteriormente, também foi fundamental para que o entrevistado se sentisse à vontade 

para expressar sua opinião. Ao abordá-lo, apresentava-me como uma pesquisadora da 

Universidade Federal Fluminense que estava realizando uma pesquisa sobre publicidade 

de rua e perguntava se o entrevistado gostaria de responder algumas perguntas sobre o 

tema, deixando-o livre para uma possível recusa. Porém, surpreendentemente, apenas 

quatro pessoas não aceitaram. De uma maneira geral, o público foi muito receptivo e 

todos gostaram muito de expressar suas opiniões. Alguns me desejavam “boa sorte” ou 

ainda diziam coisas como “vamos ver quem vai ganhar esta corrida da comunicação 

versus poluição”.  Outros  me  ofereceram  emprego,  disseram  que  eu  ia  longe  ou 

sugeriram iniciativas para um melhor funcionamento da cidade. Foi, sem dúvida, um 

período divertidamente enriquecedor.

A partir  desses dados,  creio que foi  possível realizar  um trabalho capaz de 

contribuir  para  uma  reflexão  que  conforme  assinalado,  tem  sido  muito  pouco 

contemplada.
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2 VISUALIDADES URBANAS

2.1 A cidade delineando espaço e tempo

Não  é  difícil  imaginar  as  grandes  cidades  contemporâneas  como  espaços 

experienciados  de  diferentes  narrativas.  A  versatilidade  do  contemporâneo  que  se 

expressa  no  cotidiano  das  grandes  cidades  nos  transporta  muito  além da  moda  das 

roupas e cabelos, encontrada nas ruas ou nos ritmos e músicas que embalam o nosso 

dia-a-dia.  Os  processos  de  globalização,  principalmente  os  manifestados  através  da 

mundialização  da  cultura  pelos  possantes  meios  de  comunicação,  promovem 

intercâmbios curiosos que podem nos surpreender.

A princípio, parece que a racionalização universal confere uma homogeneidade 

aparente à imagem ao nosso redor e é capaz de nos tornar cidadãos do mundo. Esse 

aspecto da cidade-mundo pode ser facilmente visualizado no cotidiano se um indivíduo, 

ao acordar, escova os dentes com Crest, veste roupas Benetton, pede o almoço no China 

in Box e, à noite, assiste a filmes de Martin Scorcese. A cultura de consumo possui uma 

posição de destaque nesse processo de globalização. Os mesmos objetos são partilhados 

por  diferentes  indivíduos  de  diferentes  nações:  objetos  iguais  habitam  diferentes 

cotidianos, em uma cultura do tipo “internacional-popular”, como afirma Ortiz (1994, p. 

73), capaz de abranger a tudo e a todos. Mas essa homogeneidade, que parece imperar 

nas  diferentes  nações,  projetando-as  como  imagens  pasteurizadas  de  um  mundo 

pequeno, na verdade se agrega a outras formas,  traduzindo, às cidades,  diversidades 

recriadas  de  experiências  individuais.  A  ocidentalização,  que  se  acentua  com  a 

globalização, apresenta características que acabam por definir uma “sociedade global”, 

como demonstra  Ianni  (1999, p.  76),  porém com a capacidade de recriar  um “novo 

todo”  com  ressurgências  de  toda  espécie,  inseridas  “as  partes  e  o  todo,  as 

particularidades e universalidades”:
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No  âmbito  da  sociedade  global,  as  sociedades  tribais,  regionais  e 
nacionais, compreendendo suas culturas, línguas e dialetos, religiões e 
seitas,  tradições  e  utopias, não  se  dissolvem,  mas  recriam-se.  A 
despeito dos processos avassaladores, que parecem destruir tudo, as 
formas  sociais  passadas  permanecem  e  afirmam-se  por  dentro  da 
sociedade global. Em alguma escala, todas se transformam, revelando 
originalidade,  dinamismo,  congruência  interna,  capacidade  de 
intercâmbio.  Assim,  a formação da sociedade global  pode ser  vista 
como o horizonte no qual se revela a multiplicidade das formas de ser, 
viver, sentir, agir, pensar, sonhar, imaginar. (IANNI, 1999, p. 77).

Nessa  pluralidade  é  que  são  expressas  as  formas  transformadoras,  no 

dinamismo e na originalidade da congruência dos vários mundos. A globalização, como 

uma  via  de  mão  dupla,  promove  sociedades  que  se  mesclam  na  dinâmica  dos 

intercâmbios realizados, e os grandes centros urbanos tornam-se cenários propícios à 

proliferação de signos.

A  cidade  entendida  como  uma  rede  de  interseções  entre  as  diferentes 

manifestações também encontra ressonâncias em Nelson Brissac Peixoto (2003, p. 13):

Esse  cruzamento  entre  diferentes  espaços  e  tempos,  entre  diversos 
suportes e tipos de imagem, é que constitui a paisagem das cidades.

Cidades  feitas  de  fluxos,  em  trânsito  permanente,  sistema  de 
interfaces. Fraturas que esgarçam o tecido urbano, desprovido de rosto 
e história. Mas esses fragmentos criam analogias, produzem inusitados 
entrelaçamentos.  Um  campo  vazado  e  permeável  através  do  qual 
transitam  as  coisas.  Tudo  se  passa  nessas  franjas,  nesses  espaços 
intersticiais, nessas pregas. (PEIXOTO, 2003, p. 13). 

Para se entender o espaço urbano como fonte de representações do imaginário, 

as  diferentes  manifestações  culturais  devem  estar  em  jogo.  Cenário  de  diferentes 

expressões,  nele  o  indivíduo é  submetido  aos  estímulos  que  ora  o  enraízam,  ora  o 

internacionalizam, estímulos que migram o indivíduo em seu próprio lugar. O mundo 

contemporâneo estabelece essa dualidade em que, muitas vezes, a autonomia regional 

luta contra a globalização cultural, ao mesmo tempo em que reformula seus códigos:

As  lutas  para  defender  a  autonomia  regional  ou  nacional  na 
administração  da  cultura  continuam  sendo  necessárias  frente  à 
subordinação que as empresas transnacionais buscam. Mas em geral 
todos reformulam seus capitais simbólicos em meio a cruzamentos e 
intercâmbios. A sociabilidade híbrida que as cidades contemporâneas 
induzem nos leva a participar de forma intermitente de grupos cultos e 
populares, tradicionais e modernos. (CANCLINI, 1997, p. 354). 
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Canclini enfatiza, ainda, que esses intercâmbios, essas conexões que conferem 

um  caráter  híbrido  à  cultura  contemporânea  se  apresentam  constantemente  ao 

indivíduo, principalmente o dos grandes centros urbanos, e o obriga a constatar que a 

cidade e a indústria cultural, que também alicerçam fortes mecanismos de hibridização, 

o atraem “não só como objetos de conhecimento, mas também como lugares onde se 

imagina e narra” (CANCLINI, 2005, p. 51).

Mesmo se não quisermos entender  as representações  plurais  encontradas  nos 

cotidianos urbanos como representações geradas pelas interferências da globalização 

cultural, a definição de cultura nacional tomada como cultura híbrida já compreende o 

conceito  de  multiplicidade,  no  entanto,  ela  é  percebida  pelo  indivíduo  como  uma 

cultura  unificada.  Esta  percepção  unificada,  para  Hall  (2003),  também  não  é 

representativa das diferenças, e a cultura nacional deveria ser compreendida de uma 

maneira diferente:

Em vez de pensar as culturas nacionais como unificadas, deveríamos 
pensá-las como constituindo um dispositivo discursivo que representa 
a diferença como unidade ou identidade.  Elas são atravessadas  por 
profundas  divisões  e  diferenças  internas,  sendo ‘unificadas’  apenas 
através do exercício de diferentes formas de poder cultural. Entretanto 
– como nas fantasias do eu ‘inteiro’ de que fala a psicanálise lacaniana 
–  as  identidades  nacionais  continuam  a  ser  representadas  como 
unificadas. (HALL, 2003, p. 61-62).

E,  dessa  forma,  mesmo  que  a  cultura  nacional  seja  enfatizada  por  uma 

representação  maior  para  a  construção  de  identidade  unificada,  cotidianamente,  a 

cidade,  ao  ser  atravessada  em  nossos  percursos  diários,  revela-se  em  diversas 

modalidades de forças culturais, que se entrelaçam e tornam vasto o repertório da rede 

urbana, ainda que atrelado ao caráter conflitante intrínseco à questão.

Grandes centros urbanos, grande circulação de pessoas, grandes vias expressas. 

Parece  que  as  cidades  exigem  uma  ordenação  que  as  faça funcionar  como  uma 

máquina.  E,  nesse sentido,  a inserção do homem nessa engrenagem muitas  vezes  é 

conflitante. Um dos aspectos que refletem parte da crise das cidades são os pontos de 

esvaziamento  de  narrativas,  conforme  aponta  Augé  (1997),  com  a  crescente 

proliferação de não-lugares. O autor trata a questão como um binômio, lembrando que 

“Por lugar e não-lugar designamos, é bom lembrar, ao mesmo tempo espaços reais e a 

relação que seus utilizadores mantêm com esses espaços” (AUGÉ, 1997, p. 169). De 

acordo com ele, é possível que espaços reconhecidamente tomados como lugares para 
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uns,  para  outros  possam  tratar-se  de  não-lugares,  e  o  inverso  pode  igualmente 

acontecer.  Augé  nos  mostra  que  vivemos  uma  supermodernidade,  em  que  se 

multiplicam os não-lugares – espaços grandiosos como supermercados, e inabitados, de 

grande circulação, como as auto-estradas. E, multiplicando-se os espaços em que não se 

pratica o viver junto, o indivíduo contemporâneo experimenta com facilidade a solidão 

da existência, sem o encontro da referência ou identidade. Porém, ao indicar o constante 

estado  de  impermanência  desses  espaços,  vislumbra  novas  possibilidades  de 

configuração: “Na realidade concreta do mundo de hoje, os lugares e os não-lugares 

misturam-se,  interpenetram-se.  A  possibilidade  do  não-lugar  nunca  está  ausente  de 

qualquer lugar que seja” (AUGÉ, 1997, p. 98). 

A dualidade da questão contempla em parte uma outra característica apontada 

pelo autor sobre o mundo contemporâneo. Ao utilizar a noção de mundo, já inclui a 

residência do múltiplo em sua definição: 

Utilizando a noção de ‘mundo’ – da qual não é necessário enfatizar o 
caráter  intrinsecamente  heterogêneo  –  quisemos  essencialmente 
mostrar  que  a  dificuldade  de  uma  antropologia  dos  mundos 
contemporâneos  reside  na  necessidade  de  combinar  vários  desses 
mundos para construir um objeto. O mundo do indivíduo é perpassado 
pelo da imagem e ambos perpassam mundos como o mundo religioso 
ou o mundo político. (AUGÉ, 1997, p. 167).

Apoiado nessa mesma movimentação caleidoscópica,  Michel de Certeau,  em 

A invenção do cotidiano:  artes do fazer (1994), sugere que usos e práticas criativas 

escapam a uma ordem predeterminada e são impulsionadores de uma transformação. 

Como uma colcha de patchwork (CERTEAU, 1994, p. 46), esta imagem sugerida para 

o  cotidiano  urbano  é  bastante  adequada  e  define  a  união  de  diferentes  práticas 

encontradas no dia-a-dia, repletas de modos de criatividade. As práticas e usos criativos 

dos  espaços  da  cidade  acabam  por  transformá-los  em  diferentes  lugares.  O  autor 

pretende, assim, uma associação distinta dos termos espaço e lugar, na medida em que 

o espaço é definido “como um lugar praticado”, voltando-se para a mobilidade que está 

associada ao termo: “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”. 

Já  o  conceito  de  lugar sugere fixidez,  mesmo que por  meio  de  uma “configuração 

instantânea de posições” que o associam a uma prática (CERTEAU, 1994, p. 202).
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A experiência do espaço que o transforma em lugar, que o localiza, que o define 

como  algo  ou  alguma  coisa  a  ser  experienciada,  implica  a  discussão,  apontada 

anteriormente em Michel de Certeau, de uma outra categoria, o tempo. Bastante amplo 

em sua definição,  o tempo pode muitas  vezes  abstrair-se da razão e  relacionar-se à 

emoção; quantas vezes não nos surpreendemos com a estranha sensação de quão rápidas 

ou morosas possam ter sido horas tão marcadamente precisas? 

David  Harvey  (1994,  p.  185-292)  também  discursa  sobre  a  questão  da 

“experiência do espaço e do tempo”, partindo da premissa de que são categorias básicas 

da  existência  humana  e  de  que  o  sentido  do  tempo  se  manifesta  distintamente  em 

diferentes sociedades. E numa perspectiva materialista:

As concepções  do  tempo  e  do  espaço  são  criadas  necessariamente 
através de práticas e processos materiais que servem à produção da 
vida social. Os índios das planícies ou os nueres africanos objetificam 
qualidades de tempo e espaço tão distintas entre si quanto distantes 
das arraigadas num modo capitalista de produção. A objetividade do 
tempo e do espaço advém, em ambos os casos, de práticas materiais 
de  reprodução  social;  e,  na  medida  em  que  estas  podem  variar 
geográfica e historicamente, verifica-se que o tempo social e o espaço 
social são construídos diferencialmente. Em suma, cada modo distinto 
de produção ou formação social incorpora um agregado particular de 
práticas e conceitos do tempo e do espaço. (HARVEY, 1994, p. 189).

Dessa  maneira,  entendendo  a  temporalidade  do  contemporâneo  e  suas 

representações no urbano, percebidas por vários aspectos cotidianos através de práticas 

e processos materiais que servem à produção da vida social, mais uma vez recorro às 

definições de Hall, que procuram mostrar a abrangência da cultura nacional como uma 

série de identidades intercaladas ou superpostas, seja por suas forças internas de poder 

ou  pelo  impacto  da  globalização,  onde  o  tempo  e  o  espaço  mostram-se  como 

coordenadas básicas para os sistemas de representação. A identidade como um sistema 

de  representação, moldada  pelas  coordenadas  apresentadas  pelo  autor, é  capaz  de 

organizar imagens como “Nas tradições inventadas que ligam passado e presente, em 

mitos de origem que projetam o presente de volta ao passado, em narrativas de nação 

que  conectam  o  indivíduo  a  eventos  históricos  nacionais  mais  amplos,  mais 

importantes” (Hall, 2003, p. 72). Estarão convivendo, e isso não inclui necessariamente 

o  caráter  harmônico,  imagens  de  um  passado  resgatado  historicamente  –  como 

monumentos  de  relevância  arquitetônica  e  cultural  –  com  projeções  de  um futuro 

recém-instaurado, ou, para uma melhor definição, com objetos do presente em que se 
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incluem  o  mobiliário,  as  técnicas,  os  materiais,  a  moda  e  tantos  outros  fatores 

determinantes do aqui e agora.

Pensar que cada tempo tem sua representação e que cada indivíduo tem um olhar 

sobre  o  seu  tempo  define  a  grande  subjetividade  deste  implacável  senhor.  Pomian 

(1986, p. 219-347), ao apresentar a natureza subjetiva e, portanto, qualitativa do tempo, 

define-o como um processo de construção humana, orientado para o futuro e em uma 

“arquitetura temporal” em que estão convivendo, justa ou sobrepostos, diferentes modos 

temporais regidos pela natureza – o biológico, o físico – e pela sociedade – com suas 

diferentes  inscrições  e  práticas.  É  importante  a  observação  de  que  tais  práticas 

diferenciais em superposição em uma determinada inscrição de tempo (POMIAN, 1986) 

não se apresentam como uma especificidade do contemporâneo. Porém, há, sem dúvida, 

um alargamento desta característica nos dias de hoje, promovida pelo “tempo mundo” 

ou “tempo interface”, conforme definição de Chesneaux (1986, p. 189-205), à medida 

que  a  modernidade  insere  o  homem  em  um  presente  contínuo,  em  uma  lógica 

globalizada de produtividade contemporânea,  incapacitada de incluir  a pausa em seu 

território.

Nas  atividades  cotidianas,  os  diversos  mundos  habitados  pelo  indivíduo  de 

alguma maneira  se expandem em direção aos domínios  exteriores  e acrescentam às 

cidades diferentes narrativas. São práticas culturais que enriquecem o cotidiano urbano. 

Em um breve olhar sobre Copacabana, bairro da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, 

o  fluxo do tempo global,  o  tempo  maior,  contínuo,  que pretende  reger  uma ordem 

dominante, se mescla, mesmo sem permissão, a um tempo com características próprias, 

com  representações  marcadas  por  culturalidades  locais.  Ainda  é  madrugada  e  a 

montagem  das  barracas  das  feiras  livres  determina  o  seu  tempo  que  se  inicia. 

Paralelamente, os pescadores no canto da praia, a seu tempo, puxam a sorte na rede; o 

tempo do calçadão, à beira-mar,  cedo abriga apressados ginastas em busca de saúde 

para enfrentar mais um estressante dia de trabalho; nos vestígios de sol, os bebês se 

espreguiçam e o tempo se perde nas conversas descompromissadas das babás; no tempo 

dos idosos, a reunião nas praças traz um pouco de companhia e a memória de outros 

tempos; há o tempo alheio dos turistas e o tempo da praia ensolarada e irresistível dos 

que  se  mantém  contrários  à  aceleração  maior  do  dia.  E  nessa  superposição  de 

temporalidades  perpassam  outras  múltiplas  apreensões  temporais,  dada  a  grande 

diversidade do caráter humano no interior das concentrações urbanas.
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Dentro dessa ordenação temporal, a percepção da imagem das cidades se dá, em 

grande  parte,  por  uma  característica  que  denomino  visualidade.  O  conceito  de 

visualidade pode ser definido como o uso de projeções para se fazer ver, o que, dessa 

maneira, inclui os princípios do design aplicados aos mais variados suportes: eles estão 

na sinalização e ordenação do trânsito, por meio das regras de condição de legibilidade; 

nas  edificações  arquitetônicas,  agregando  forma  e  função  aos  espaços  criados;  nos 

projetos de urbanismo e paisagismo, que possibilitam o fluxo do homem e da máquina 

inseridos na cadência urbana; na comunicação visual das mensagens emitidas, em que 

também se inclui a mídia publicitária ao ar livre, a qual se faz presente nos espaços das 

cidades com larga expressão. São mensagens que ordenam e direcionam fluxos, situam 

lugares  e  impulsionam desejos  através  da publicidade.  Ainda assim,  as  ruas  muitas 

vezes são ocupadas por artistas, como malabaristas ou músicos, que, entre um sinal e 

outro,  transformam as ruas em palco e se apresentam em microshows. O espaço da 

grande  cidade  é  um espaço de  efervescência  em movimento  constante,  mesmo que 

alternado em diferentes intensidades.  As cidades contemporâneas apresentam-se com 

experiências  múltiplas  que  unem  técnicas  e  desejos  em  aproximações,  misturas  e 

transposições que acontecem sucessivamente nos grandes centros urbanos.

A  versatilidade  do  urbano  contemporâneo  presente  nas  análises  dos  autores 

apresentados instigou a investigação do espaço urbano como fonte de representações e 

cenário de diferentes  expressões,  em que a questão adquire desdobramentos  sobre a 

visualidade  temporal  representada  no  múltiplo  cotidiano.  Para  tal,  como  raízes  do 

contemporâneo,  retomo  os  estudos  desenvolvidos  por  alguns  autores  sobre  as 

transformações  cotidianas  visualizadas,  que  se  firmaram  a  partir  das  urbanidades 

geradas como cultura urbana na formação das primeiras grandes cidades, capazes de 

traduzir uma nova visualidade à imagem da cidade.

2.2 Cultura urbana e cidade moderna

Efetivamente, foi através das urbanidades geradas pela cidade moderna, com um 

novo  cotidiano  repleto  de  múltiplas  narrativas,  que  se  intensificaram  as  diversas 

expressões  de  visualidades  demarcadoras  do  tempo-espaço.  Porém,  mesmo em uma 

remota trajetória histórica à cidade moderna, recorro a algumas passagens que ilustram, 

significativamente, modos de visualidade aplicados ao espaço urbano. 
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Uma delas remonta à Paris medieval dos anos 1000 a 1200. Como o crescimento 

desordenado da cidade proporcionou uma malha urbana repleta de ruelas tortuosas em 

estreitos labirintos, onde as casas construídas não obedeciam a nenhuma ordenação, as 

moradias muitas vezes invadiam o espaço público a ponto de obstruir por completo a 

passagem. Em meio a essa desorganização, uma inovação arquitetônica – a abertura das 

janelas como painéis de madeira formando balcões – era capaz de expor com maior 

clareza  as  mercadorias,  como  uma  vitrine:  “Usando  as  paredes  dessa  forma,  os 

mercadores expunham as melhores opções do estoque da loja. Aos olhos do comprador 

potencial, suas superfícies transformavam-se em zonas econômicas ativas” (SENNETT, 

2003, p. 164). 

Outra modalidade apresentada por Sennett podia ser conferida nas feiras na 

Alta Idade Média. Com grande concentração de pessoas entre celebrações religiosas e 

mercados,  elas  agregavam  uma  clientela  cada  vez  maior.  Organizadas  em  pátios 

cobertos,  permitiam a exposição de uma grande variedade  de artigos  em quiosques 

enfeitados  por  flâmulas  e  outros  ornamentos.  Em meio  a  esses  quiosques,  grandes 

mesas montadas abrigavam o público, que negociava seus interesses ao mesmo tempo 

em que comida  e bebida eram servidas.  Estas feiras  e mercados  já incorporavam o 

indivíduo em uma prática rigorosamente urbana de concentração de pessoas, produtos e 

serviços variados, imprimindo uma marca de visualidade associada à época.

Uma descrição da rica Veneza em seu apogeu mercantil, no século XIV, traz 

também a idéia de visualidade, aplicada a este outro importante centro urbano naquele 

período. A abundância  e  a ostentação visual  aplicada a  alguns elementos  da cidade 

chegaram  a  ser  reprimidas  pela  crítica  cristã,  por  incitarem  o  corpo  através  da 

percepção:

A sensualidade identificava o veneziano aos olhos de toda a Europa e 
a  seus  próprios  olhos  também.  Ricamente  ornamentadas  e  todas 
igualmente  altas,  as fachadas dos palácios projetavam suas luzes e 
cores nas águas do Grande Canal; elas formavam uma rua de beleza e 
cheia  de  matizes.  No próprio Canal,  as  gôndolas  tinham coloridos 
diferentes – vermelhas,  amarelas e azuis – e deslizavam enfeitadas 
com tapeçarias e bandeiras tecidas com fios de ouro e prata.  Mais 
tarde,  obrigou-se  os  gondoleiros  a  pintá-las  de  preto.  (SENNETT, 
2003, p. 189).

Na  modernidade,  as  conquistas  do  pensamento  iluminista  se  farão  notar. 

Gradativamente, a cientificidade passou a reger determinados comportamentos e exigiu 
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reformulações no espaço urbano. Os estudos de William Harvey, em 1628, apresentam 

uma nova compreensão do corpo humano, em que a circulação do sangue, a partir da 

oxigenação promovida pelo movimento, é garantia de saúde, desbancando o princípio 

do calor do corpo inato, praticado desde a Antigüidade.  Sendo assim, as influências 

desse  novo  conhecimento  se  manifestam  no  asseio  pessoal:  o  hábito  do  banho 

freqüente,  que  fora  abolido  por  alterar  a  temperatura  do  corpo  segundo  a  antiga 

concepção  de  saúde,  passa  a  ser  incorporado  como  um  hábito  saudável,  junto  a 

vestimentas mais leves, por permitir a livre respiração da pele.

Se, para a saúde, é preciso haver locomoção e respiração, as cidades devem 

mudar.  No  século  XVIII,  as  transformações  urbanas  incluem  pavimentação  e 

escoamento de dejetos através de canais de esgoto, tornando as ruas mais limpas. Leis 

de saúde pública são impostas, delegando responsabilidades para que as vias públicas 

fossem mantidas em boas condições de uso e estendendo aos moradores o compromisso 

com a limpeza defronte suas casas. Urbanistas passaram a valorizar  a circulação da 

cidade como “artérias e veias” (SENNETT, 2003, p. 213-86) atravessadas por praças e 

jardins,  como  verdadeiros  pulmões  verdes  para  proporcionar  ao  transeunte  uma 

experiência saudável.

As  melhorias  da  cidade,  que  se  aprimorava  em  bens  e  serviços,  não  se 

estendiam aos desfavorecidos, e a desigualdade social provocava os sentidos do povo. 

A  malha  urbana  do  século  XVIII  foi  permissiva  às  concentrações  e  tumultos  que 

desaguaram na Revolução Francesa. Quase cem anos mais tarde, no século XIX, os 

projetos  urbanísticos  da  cidade  moderna  não  esqueceriam este  dado.  O prefeito  de 

Paris, o barão Haussmann, irá redesenhar a cidade levando em consideração a liberdade 

individual,  que  assegura  a  descentralização  e  o  controle  das  massas  nos  ambientes 

urbanos, associada ao novo conceito de velocidade que vai permear o homem moderno. 

Sem dúvida,  o  século  XIX  concentra  o  início  das  grandes  transformações 

mundiais que irão afetar o homem ocidental. A revolução industrial, o capitalismo e o 

avanço das novas técnicas levarão à formação das cidades modernas. Os novos meios 

de  transporte  impulsionaram a  demolição  e  a  criação  das  grandes  vias  públicas;  o 

homem foi afastado dessa circulação maior e isolado em fluxos contínuos, lineares. O 

ferro  fundido  surgiu  como  o  novo  material  utilizado  nas  construções.  As  classes 

operárias, fracionadas em bairros que se situam além da malha urbana central, isoladas 

pelas  grandes  vias  com  intenso  tráfego  de  veículos,  garantiam  o  distanciamento 

necessário.
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As principais  nações,  como  França,  Inglaterra,  Alemanha  e  Estados  Unidos, 

serão as primeiras a sofrerem estas transformações, e, de sociedades predominantemente 

rurais  no século  XVIII,  passarão  no  seguinte  a  apresentar  suas  urbanizadas  cidades 

como modelo para o mundo ocidental. A revolução urbana projetou redes de esgoto e 

abastecimento de água, demoliu as ruelas tortuosas da era medieval para construir novos 

fluxos de intensa circulação, para abrigar o novo mercado e a nova classe social – os 

burgueses  –,  e,  principalmente,  a  promessa  de  um liberalismo econômico  que  seria 

capaz de abraçar a todos. Afastando a pobreza para a periferia, as novas construções 

abrigavam as classes média e alta e espaços de lazer e entretenimento que muito se 

ajustavam  ao  novo  comportamento.  Em  pouco  tempo,  estas  cidades  tornaram-se 

capazes  de  concentrar  aspectos  antagônicos  de  forma  simultânea:  toda  a  sedução  e 

repulsa nelas contidas, toda identidade e anonimato nelas permitidas e toda a riqueza e 

pobreza  nelas  vividas.  A  pobreza,  mesmo  que,  em  grande  parte,  afastada  para  a 

periferia, não deixa de atravessar a cidade, de abastecer e servir à engrenagem que a faz 

se  mover.  O redesenho que  as  cidades  adquiriram no século XIX já  espelhava,  em 

muito, a crise do espaço urbano no contemporâneo.

Culturalmente,  parece que a cidade moderna foi elaborada com a intenção de 

separar o separável:  distinguindo,  determinando domínios,  lugares,  gestos e pessoas. 

Assim, as cidades se fragmentaram para abrigar o todo e exigiram, dessa maneira, um 

constante desenvolvimento de técnicas. Em uma hábil  análise sobre “Modernidade e 

cidades”,  Lefebvre  (1969,  p.  137-48)  aponta  que a  formação  das  cidades  modernas 

acontece  dentro  de  uma racionalização  analítica  que  pretende  nomear  seus  espaços, 

determinando ao indivíduo direções a serem seguidas: pedestres de um lado, carros do 

outro, trabalho aqui,  lazer acolá.  Diferente das antigas aldeias,  com seus espaços de 

habitações múltiplas em que as áreas de trabalho, lazer e moradia não se delimitavam 

claramente e, nem por isso, se tornavam áreas confusas: as transições ocorriam de forma 

natural.

Entre o campo, as ruas, as casas, não há corte nem confusão; passa-se 
dos campos do coração do burgo e das habitações por uma sucessão 
ininterrupta:  árvores,  jardins,  pórticos  e  pátios,  animais.  A  rua  no 
burgo  não  é  nem um deserto  nem um único  lugar  de  encontro  da 
felicidade  e  da  infelicidade,  o  único  lugar  humano.  Transição 
espontânea, ela não é um simples lugar de passagem e também não 
procura prender as pessoas com iluminações e objetos expostos. Nela 
se passeia, se conversa, se vive. (LEFEBVRE, 1969, p. 138-139).
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Ao confrontar  a  nova  cidade  com as  antigas  aldeias,  o  autor  observa  que  a 

modernidade,  ao  predeterminar  o  acontecimento  elegendo  e  nomeando  espaços 

anteriormente  espontâneos,  insere  o  indivíduo  em  um  novo  desafio:  a  experiência 

inventiva a partir de uma via de conhecimento aparentemente segmentada e rígida. Este 

novo desafio está claro em textos do início do século XX, em que Simmel (1979, p. 11-

25) explora tais desconfortos encontrados no cotidiano urbano, obrigando o cidadão à 

reivindicação  de  sua  autonomia  e  individualidade  em face  das  “esmagadoras  forças 

sociais” que a metrópole passa a promover. Estas estranhas forças dizem respeito às 

imagens  de um mundo que,  já  no projeto iluminista,  se  desagregam;  porém,  com a 

modernidade,  adquirem mais consistência,  levando a caminhos individuais  com suas 

devidas especificidades, arte, moral e ciência. Esta imagem desagregada é descrita por 

Marx  e  Engels  como  uma  estranha  sensação  de  negação  que,  com  a  experiência 

moderna, faz tudo se desmanchar no ar. 

Para  Berman  (2005),  foi  Jean-Jacques  Rousseau  quem,  antes  da  Revolução 

Francesa, apresentou a primeira voz moderna: 

Rousseau é o primeiro a usar a palavra moderniste no sentido em que 
os séculos XIX e XX a usarão e é ela a matriz de algumas das mais 
vitais tradições modernas, do devaneio nostálgico à auto-especulação 
psicanalítica  e  à  democracia  participativa.  Rousseau  era,  como  se 
sabe, um homem profundamente perturbado. Muito de sua angústia 
decorre das condições peculiares de sua vida difícil; mas parte dela 
deriva  de  sua  aguda  sensibilidade  às  condições  sociais  que 
começavam a moldar a vida de milhões de pessoas. Rousseau aturdiu 
seus contemporâneos proclamando que a sociedade européia estava ‘à 
beira  do  abismo’,  no  limite  das  mais  exploratórias  conturbações 
revolucionárias. Ele experimentou a vida cotidiana nessa sociedade – 
especialmente  em  Paris,  sua  capital  –  como  um  redemoinho,  le  
tourbillon social. (BERMAN, 2005, p. 17-18).

Para enfatizar sua argumentação,  Berman recorre à novela romântica  A nova 

Heloisa, na qual Rousseau apresenta o herói Saint-Preux:  o jovem que,  ao deixar o 

campo e sua amada,  protagoniza em sua exploratória  vivência  metropolitana grande 

parte dessa estranha sensação prenunciada como um turbilhão social.  Em sua fala, o 

personagem escreve à sua amada sobre as aflições e contradições da vida metropolitana, 

onde “tudo é absurdo, mas nada é chocante,  porque todos se acostumam a tudo”. A 

experiência da diversidade e da fugacidade que a cidade oferece também se faz notar: “o 

bom, o mau, o belo, o feio, a verdade, a virtude, têm uma existência apenas local e 

limitada” (ROUSSEAU apud BERMAN, 2005, p. 18).
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Enfatizando tais falas da novela romântica, Berman pretende demonstrar como o 

autor prenuncia a atmosfera moderna neste tourbillon social:

Essa atmosfera – de agitação e turbulência,  aturdimento  psíquico e 
embriaguez, expansão das possibilidades de experiências e destruição 
das barreiras morais e dos compromissos pessoais,  auto-expansão e 
autodesordem,  fantasmas na rua e na alma – é a atmosfera  que dá 
origem à sensibilidade moderna. (BERMAN, 2005, p. 18-9).

A sensibilidade  citada  pelo  autor  refere-se  à  cidade  moderna,  que  inseriu  o 

indivíduo em um cotidiano repleto  de novidades  com intensa produção de sentidos. 

Uma  nova  temporalidade  passou  a  ser  vivida  cotidianamente:  o  deslocamento  do 

indivíduo em fragmentos ao longo do dia o determinam ao trabalho, à casa, ao lazer. O 

dia-a-dia que se fragmentou em diferentes  fluxos tornou a vida das ruas tanto mais 

intensa quanto dinâmica. Porém, o conforto que, possivelmente, esta nova vida trouxe 

ao indivíduo também o inseriu em um cotidiano muitas vezes conflitante. Por exemplo, 

se  destacarmos  a  velocidade  como  uma  marca  do  comportamento  contemporâneo, 

veremos que é no século XIX que ela se instala com desenvoltura no cotidiano urbano. 

A velocidade dos novos tempos é percebida através dos novos meios  de transporte, 

capazes de deslocar com rapidez a massa humana das cidades. Porém, curiosamente, 

esta  velocidade  aparentemente  tão  propícia  aos  novos  tempos  foi  retratada  por 

desenhistas nas publicações da época como algo terrivelmente selvagem para a natureza 

humana. Um cartoon publicado na revista  Life em 1895, intitulado “No rastro de um 

bonde” (SINGER, 2003, p. 103), chama especialmente a atenção, ao representar este 

novo  meio  de  transporte  em  seu  percurso,  deixando  à  sua  volta  um  rastro  de 

atropelamentos e destruição.

Se não for pela velocidade dos novos meios de transporte, o homem do século 

XIX pode se sobressaltar  com outras modalidades pertencentes  ao cotidiano urbano. 

Com mais precisão ao descrever esta nova sensibilidade, Berman argumenta que estas 

novas experiências  estão no cotidiano,  ao alcance de todos:  no manuseio  das novas 

invenções  ou  simplesmente  na  observação  da  nova  paisagem  que  transformou 

sociedades rurais em urbanas quase da noite para o dia:

Trata-se  de  uma  paisagem  de  engenhos  a  vapor,  fábricas 
automatizadas,  ferrovias,  amplas  novas  zonas  industriais;  prolíficas 
cidades  que  cresceram  do  dia  para  a  noite,  quase  sempre  com 
aterradoras  conseqüências  para  o  ser  humano;  jornais  diários, 
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telégrafos,  telefones  e  outros  instrumentos  de  media que  se 
comunicam em escala  cada vez maior;  Estados nacionais  cada vez 
mais  fortes e conglomerados multinacionais de capital;  movimentos 
sociais de massa que lutam contra essas modernizações de cima para 
baixo,  contando  só  com seus  próprios  meios  de  modernização  de 
baixo para cima; um mercado mundial que tudo abarca, em crescente 
expansão, capaz de um estarrecedor desperdício e devastação, capaz 
de tudo exceto solidez e estabilidade. (BERMAN, 2005, p. 18-19). 

A cidade assim descrita, como um novo espaço para a experiência humana em 

meio  às  crescentes  modernizações,  também  encontra  eco  na  análise  de  Walter 

Benjamin. Antes, talvez nenhum autor tenha exposto mais enfaticamente a experiência 

da  cidade  moderna  como  uma  experiência  sensorial.  Para  ele,  a  cidade  constrói  o 

homem  moderno  gradativamente  através  das  exigências  que  se  estabelecem  no 

cotidiano. A velocidade dos “tempos modernos” sobressalta este homem e o subverte a 

uma nova percepção, queira ele ou não.

Quando  o  autor  contextualiza  as  inovações  técnicas  do  século  XIX  e  as 

decorrentes  mudanças,  emerge  com  grande  força  esta  nova  cidade,  que  passará  a 

explorar o corpo humano em seus vários sentidos:

Com a invenção dos fósforos, em fins do século, começa uma série de 
inovações técnicas que têm em comum o fato de substituir uma série 
complexa de operações por um gesto brusco. Essa evolução dá-se em 
muitos campos; e é evidente, por exemplo, no telefone, em que, em 
vez do movimento contínuo que era necessário para girar a manivela 
nos  primeiros  aparelhos,  basta  retirar  o  gancho.  Entre  os  inúmeros 
gestos  de  acionar,  por,  apertar  etc,  foi  particularmente  cheio  de 
conseqüências o ‘disparo’ do fotógrafo. Bastava apertar um dedo para 
fixar um acontecimento por um tempo ilimitado de tempo. A máquina 
comunicava  ao  instante,  por  assim  dizer,  um  choc póstumo.  A 
experiências táteis desse gênero juntavam-se experiências óticas como 
aquelas  que  a  secção  de  classificados  de  um  jornal  suscita,  mas 
também o tráfego das grandes cidades. Deslocar-se através do tráfego 
implica para o indivíduo uma série de chocs e colisões. (BENJAMIN 
et. al., 1980, p. 43).

Esta experiência do  choc citada pelo autor tem como significado a reação aos 

estímulos através da consciência. Recorrendo a Freud, ele explica que a experiência do 

choc como  trauma  ocorre  quando  a  apreensão  se  dá  sem  as  devidas  defesas  do 

organismo, as quais são proporcionadas pela consciência. Mais enfaticamente, afirma 

que  o  choc,  ao  ser  aparado  pela  consciência,  daria  ao  acontecimento  o  sentido  de 

vivência (BENJAMIN et. al., 1980, p. 33), neutralizando o suposto efeito traumático. 

Ora,  se  assim  se  processa  o  binômio  choque  e  experiência,  o  autor  sugere  que  as 
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sucessivas experiências de choques provocadas no cotidiano urbano têm o objetivo de 

neutralizar  o aspecto traumático  da vida urbana e promover  a adaptação  gradual do 

homem a esse novo e estranho modo de vida.

O autor também pretende mostrar que a aplicabilidade da técnica em larga escala 

sobre  as  diferentes  categorias  da  vida  moderna,  desde  as  mais  práticas,  como  a 

exemplificada pelos fósforos, às mais subjetivas, como a apreciação da arte, propicia no 

indivíduo constantes experiências sensoriais de estímulos sucessivos. Dessa forma, a 

vida passa a ser mediada por estas experiências sensoriais cotidianas, que promovem 

uma espécie  de fruição e  prazer em sua apreciação.  Assim,  abre-se uma importante 

discussão que aponta as questões relacionadas à cultura de massa, que no século XX 

encontrará  o  seu  pleno  desenvolvimento  através  dos  meios  de  comunicação  e  da 

indústria cultural que a alicerça. A afirmativa fica mais clara quando, principalmente, a 

fotografia,  o  cinema e  a  arte  tornam-se objetos  de  análise  do  autor,  relacionados  à 

reprodução técnica da obra que se aplica às três modalidades:

As  técnicas  de  reprodução  aplicadas  à  obra  de  arte  modificam  a 
atitude  da  massa  com relação  à  arte.  Muito  retrógrada  face  a  um 
Picasso,  essa  massa  torna-se  bastante  progressista  diante  de  um 
Chaplin, por exemplo. O caráter de um comportamento progressista 
cinge-se a que o prazer do espectador e a correspondente experiência 
vivida ligam-se, de maneira direta e íntima, à atitude do aficionado. 
Essa ligação tem uma determinada importância social. Na medida em 
que diminui a significação social de uma arte, assiste-se no público a 
um  divórcio  crescente  entre  o  espírito  crítico  e  o  sentimento  de 
fruição. (BENJAMIN et al., 1980, p. 21).

Apesar  do  reconhecimento  da  cidade  como  uma  nova  experiência  em  seus 

significados subjetivos para o homem urbano, Benjamin et al. (1980), ao relacionar a 

ausência de crítica ao prazer da fruição, expõe também a imbricação entre os objetos da 

cultura de massa e o conceito de alienação, afinados ao tão alardeado discurso crítico de 

Adorno e dos pensadores da Escola de Frankfurt. Porém, em seu discurso, é notória a 

contribuição da técnica que passa a permitir reprodução da obra de arte, destituindo, 

dessa  forma,  o  objeto  artístico  de  sua  categoria  rara,  ritualística  ou  sagrada,  que 

anteriormente  o  mantinha  reservado  à  aristocracia  e  à  religião.  O  cinema  é 

contextualizado pelo autor como um dos maiores exemplos das novas possibilidades da 

arte e de sua reprodutibilidade técnica: se a fruição da obra tem em sua característica o 
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coletivo e direciona o olhar e a leitura do espectador através da câmera, a possibilidade 

do grande alcance modifica a dimensão social da arte.

Iniciando essa discussão, o desenvolvimento da litografia no século XIX marca 

um progresso decisivo na reprodução em série de obras de arte. Com capacidade para 

reproduzir com mais fidelidade o original, pois o desenho é feito diretamente sobre a 

pedra calcária, e não entalhado na madeira como nas xilogravuras, estreita os laços entre 

o público, a arte e o comércio. A serviço das artes gráficas e da imprensa, a litografia 

inseriu cotidianidade e fugacidade à obra de arte, categorias que também aparecerão 

fortemente imbricadas com as questões da modernidade e da contemporaneidade. Ao 

estreitar tais laços, coloca em alerta o conceito de cultura, que outrora se apresentava 

restrito e voltado para as manifestações das camadas mais abastadas, e que agora, na 

contemporaneidade, através de uma alargada abrangência, permite reunir o erudito e o 

popular.

Se o objeto artístico, por meio da nova tecnologia, já se reproduz infinitamente, 

ele não mais carrega em si a unicidade do original, o que antes seria capaz de traduzir a 

sua autenticidade, o seu hic et nunc anunciado (BENJAMIN et al., 1980, p. 7). Walter 

Benjamin  ainda  acrescenta  que,  sobretudo no século XIX, quando a  reprodução em 

série ganha destaque, é que a noção de autenticidade se fortalece: “Na realidade,  na 

época  em  que  foi  feita,  uma  Virgem  da  Idade  Média  ainda  não  era  chamada  de 

‘autêntica’; ela assim se tornou no decorrer dos séculos seguintes, talvez, sobretudo, no 

século XIX” (BENJAMIN et al., 1980, p. 7).

Nos jornais, o desenho ilustra com desenvoltura o cotidiano e, paralelamente, 

uma outra técnica, a fotografia, se desenvolve para criar uma linguagem própria. Assim, 

sucessivamente,  as  manifestações  artísticas  vão  sendo  afetadas  pelas  técnicas  de 

reprodução: a pintura se reproduz em cartazes, a orquestra se reproduz em música nos 

gramofones,  o  teatro  em  filmes,  e  dessa  maneira,  com  tamanha  desenvoltura,  que 

alteram o conceito histórico tradicional de obra de arte; são obras que se impõem e se 

validam na reprodução e na apresentação a um grande público:

 

Com o advento do século XX, as técnicas de reprodução atingiram tal 
nível que,  em decorrência,  ficaram em condições não apenas de se 
dedicar a todas as obras de arte do passado e de modificar de modo 
bem profundo os seus meios de influência, mas de elas próprias se 
imporem, como formas originais de arte. (BENJAMIN et al., 1980, p. 
6).
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Se Marshall Berman indica Rousseau como a voz arquetípica da modernidade, 

Walter  Benjamin aponta Baudelaire  como o primeiro a visualizar  uma nova estética 

cultural pela qual o homem das cidades é invadido. Ao retomar a sua poesia buscando 

em seus versos a experiência  da cidade,  o efêmero das ruas aflora.  Benjamin et  al. 

(1980, p. 38) destaca que “O êxtase do citadino é um amor não já à primeira vista, e sim 

à última”, ao analisar o soneto À une passante, no qual a personagem título, ao passar, 

mesmo que desconhecida sob o véu de viúva, em meio a multidão, aguça o olhar do 

poeta.

A multidão, a massa humana que circula volumosa, e suas variantes aparecem 

como um tema constante na poética baudelairiana, e torna-se permissiva a existência do 

flâneur (BENJAMIN et al., 1980, p. 41), o cidadão das ruas que consome através do 

olhar.  O  flâneur,  como o  homem  da  multidão  parisiense,  é  capaz  de  circular  sem 

penetrar  freneticamente  no  ritmo  da  cidade,  permitindo  ao  seu  olhar  o  deleite  e  a 

isenção.  Apesar  do  reconhecimento  da  multidão  como  uma  temática  comum  e 

imperiosa aos autores  do século XIX – fazendo referência  a Victor  Hugo com  Los 

miserables,  Eugène  Sue  com  Mystères  de  Paris ou  ainda  às  classes  trabalhadoras 

conforme descritas por Marx e Engels –, Benjamin afirma que é em Baudelaire que este 

tema torna-se natural, com um grande sentido de pertencimento a um modo de vida que 

se impõe:

A massa é de tal modo intrínseca a Baudelaire que em vão se procura 
nele uma descrição da mesma. Como os seus objetos essenciais jamais 
aparecem, ou quase nunca, em forma de descrições [...]. Em vão se 
procurará  em  Fleurs  du mal ou  Spleen de Paris qualquer coisa de 
análogo aos afrescos citadinos em que Victor Hugo era insuperável. 
Baudelaire  não  descreve  nem  a  população  nem  a  cidade.  E  é 
exatamente esta renúncia que lhe permitiu evocar uma na imagem da 
outra. A sua multidão é sempre a das metrópoles, a sua Paris é sempre 
superpovoada.  É  isto  que  o  torna  tão  superior  a  Barbier,  no  qual, 
sendo o seu processo a descrição, as massas e as cidades caem fora 
uma da outra.2 (BENJAMIN et al., 1980, p. 37).

A turbulência das ruas em suas nuances rítmicas, que se mostram na poética em 

prosa de Baudelaire, também ganhou destaque na análise de Berman (2005) acerca da 

“aventura da modernidade”. Para ele, os melhores escritos de Baudelaire correspondem 

ao momento em que Paris se remodela sob o comando de Napoleão III e do prefeito 

2 Benjamin faz referência a August Barbier no poema intitulado  Londres (1841), explicando que, neste 
caso, o processo de apresentação da cidade se dá através da sua descrição nos 24 versos (BENJAMIN et 
al., 1980, p. 37).
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Haussmann.  As mudanças  radicais  infringidas  sobre a cidade  que se moderniza  são 

vivenciadas pelo poeta e o tornam peculiar nesse sentido:

Enquanto trabalhava em Paris,  a  tarefa de modernização da cidade 
seguia seu curso, lado a lado com ele, sobre sua cabeça e sob seus pés. 
Ele pode ver-se não só como um espectador, mas como participante e 
protagonista  dessa  tarefa  em  curso;  seus  escritos  parisienses 
expressam o drama e o trauma aí implicados. Baudelaire nos mostra 
algo  que  nenhum  escritor  pode  ver  com  tanta  clareza:  como  a 
modernização  da  cidade  simultaneamente  inspira  e  força  a 
modernização da alma dos seus cidadãos. (BERMAN, 2005, p. 168).

Reconhecendo  em  Walter  Benjamin  uma  brilhante  análise  inicial,  Berman 

propõe,  especificamente,  uma  reflexão  sobre  dois  poemas  recolhidos  em  Spleen  de 

Paris, denominados “Os olhos dos pobres” (1864) e “A perda do halo” (1865).

Para começar a análise, expõe a forma literária adotada por Baudelaire como 

uma expressão do novo, destacando a fala do poeta no prefácio de Spleen de Paris, no 

qual diz que esta nova linguagem, “a prosa poética”, se apresenta “musical mas sem 

ritmo e sem rima, suficientemente flexível e suficientemente rude para adaptar-se aos 

impulsos  líricos  da  alma,  às  modulações  do  sonho,  aos  saltos  e  sobressaltos  da 

consciência”, e que “esse ideal obsessivo nasceu das cidades enormes e do cruzamento 

de suas inúmeras conexões” (BAUDELAIRE apud BERMAN, 2005, p. 169). Berman 

aponta aí a transcendência de um tempo que se modula no contemporâneo:

O que Baudelaire procura comunicar através dessa linguagem, antes 
de mais nada, é aquilo que chamarei de cenas modernas primordiais: 
experiências  que  brotam  da  concreta  vida  cotidiana  da  Paris  de 
Bonaparte  e  de  Haussmann,  mas  estão  impregnadas  de  uma 
ressonância e uma profundidade míticas que as impelem para além de 
seu tempo e lugar, transformando-as em arquétipos da vida moderna. 
(BERMAN, 2005, p. 169).

Em “Os olhos dos pobres”, emerge a dualidade da cidade moderna que serve ao 

prazer e a dor. A prosa poética discorre sobre a incompatibilidade dos amantes. Em um 

lamento apaixonado do homem à sua amada,  ele fala  sobre os momentos  que antes 

desfrutavam com a intimidade de seus olhares apaixonados, reservados à privacidade 

que um café do bulevar é capaz de proporcionar. Em meio ao conforto, aconchego e 

beleza daquele ambiente, o casal é surpreendido pelos olhares perplexos de uma família 

pobre que os observa do lado de fora.  Sem ódio,  revolta  ou qualquer hostilidade,  a 
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família reflete com o olhar resignado um mundo que não lhe pertence.  É nesse instante 

que o casal  entra em confronto,  em discordância:  enquanto o homem se ressente da 

desigualdade social,  sua amada procura expelir  aquela cena insuportável  pedindo ao 

gerente  que  os  afaste.  Berman  procura  expor  com  esta  passagem  do  poema  a 

incompatibilidade  não dos  amantes,  como pode parecer  a  princípio,  mas  da própria 

cidade como um novo espaço de congruências múltiplas:

A  família  em  farrapos,  do  poema  baudelaireano,  sai  de  trás  dos 
detritos, pára e se coloca no centro da cena. O problema não é que eles 
sejam famintos ou pedintes. O problema é que eles simplesmente não 
irão embora. Eles também querem um lugar ao sol. [...]

As transformações físicas e sociais que haviam tirado os pobres do 
alcance da visão agora os trazem de volta diretamente à vista de cada 
um.  Pondo  abaixo  as  velhas  e  miseráveis  habitações  medievais, 
Haussmann, de maneira involuntária, rompeu a crosta do mundo até 
então  hermeticamente  selado  da  tradicional  pobreza  urbana.  Os 
bulevares, abrindo formidáveis buracos nos bairros pobres, permitiram 
aos pobres caminhar através desses mesmos buracos, afastando-se de 
suas vizinhanças arruinadas para descobrir, pela primeira vez em suas 
vidas, como era o resto da cidade e como era a outra espécie de vida 
que aí existia. (BERMAN, 2005, p. 174-175).

Ao ser reorganizada para fluir, destituída de sua clausura e dos guetos medievais 

anteriores, a urbanização insere os bulevares como lugares de grande sedução e prazer 

aos  sentidos;  porém,  ao  unificar  seus  espaços  em uma  dinâmica  fluida,  a  pobreza 

rejeitada, expulsa para longe dali, não se detém e circula atraída pelas mesmas luzes 

sedutoras da nova cidade, colocando em evidência a desigualdade social tão presente 

nas cidades contemporâneas.

Na outra poesia em análise, “A perda do halo”, fica exposta a dessacralização da 

arte  que  o  mundo  moderno  inaugura  com  primazia.  Resumidamente,  o  poema  se 

apresenta na forma de um diálogo entre um poeta  e um homem comum. O homem 

surpreende o poeta em uma espécie de bordel e, escandalizado, ouve-o argumentar que 

há poucos minutos  andava assustado com o tráfego intenso da cidade,  e num gesto 

brusco  perdeu  sua  insígnia  de  artista,  o  halo,  que  caiu  no  lodaçal  de  macadame. 

Demasiadamente assustado para parar e tentar resgatá-la, seguiu seu caminho. E agora, 

surpreendentemente, ele se via livre e incógnito para exercer qualquer tipo de atividade. 

Berman aponta, nesta poesia, fatores transcendentais da vida moderna urbana, como a 

velocidade  imposta  pelos  novos  meios  de  transporte  e  a  regência  de  uma  nova 
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temporalidade e, sobretudo, a visão precursora do artista sobre a dessacralização da arte, 

que  alguns  anos  mais  tarde  estará  deflagrada,  principalmente  com  as  técnicas  de 

reprodução  dos  originais  que  colocaram  em  xeque  a  aura  do  objeto  artístico,  tão 

debatido  por  Walter  Benjamin.  Berman  aponta  tais  afinidades  entre  o  poema  e  as 

transformações do mundo:

‘A  perda  do  halo’  trata  da  queda  do  próprio  Deus  de  Baudelaire. 
Porém é preciso lembrar que esse Deus é cultuado não só por artistas, 
mas igualmente por homens comuns, crentes de que a arte e os artistas 
existem em um plano muito acima deles. ‘A perda do halo’ se dá em 
um ponto para o qual convergem o mundo da arte e o mundo comum. 
E  não  se  trata  de  um  ponto  apenas  espiritual,  mas  físico,  um 
determinado ponto na paisagem da cidade moderna. É o ponto em que 
a história da modernização e a história do modernismo se fundem em 
um só. (BERMAN, 2005, p. 178).

Com  grande  desenvoltura,  o  homem  do  século  XIX  se  viu  diante  de 

transformações cotidianas. Se a nova classe burguesa, a industrialização, a técnica e o 

movimento,  entre outras questões, invadem o cotidiano das cidades,  é natural  que o 

artista  registre  suas  impressões  através  de  sua  arte.  Como  demonstrou  a  poesia  de 

Baudelaire,  a  sensibilidade  do  artista  o  impulsionou  cada  vez  mais  em  direção  ao 

secular, ao que é do mundo e ao que é de todos. E a cidade, impondo em seu território 

um novo comportamento, não passaria despercebida diante dessa sensibilidade.

2.3 O olhar do artista sobre a cidade

Da Revolução Francesa à invenção do cinema, as transformações do ambiente 

da cidade inspiraram o artista, que deixou suas impressões em sua obra. No movimento 

neoclássico,  passando  ao  romantismo  e  desaguando  no  impressionismo,  podem ser 

encontrados  claros  exemplos  da  transformação  da  sociedade,  marcada  em  muitos 

aspectos pela cultura urbana que se delineia.

Giulio  Argan,  historiador  da  arte  e  urbanista,  ao  afirmar  que  “Qualquer 

discurso sobre a arte não pode dizer respeito à arte em geral, mas à precisa condição da 

arte e dos estudos sobre a arte numa determinada situação histórica” (ARGAN, 2005, p. 

85), nos deixa mais à vontade para estabelecer tais conexões entre a pintura, uma das 

44



mais expressivas manifestações artísticas desse período, e as constantes mudanças no 

ambiente urbano.

Mais precisamente, Argan (2005) define a atividade da arte contextualizada e 

demarcada pela secularização que a vida urbana ajuda a promover:

Se  pela  palavra  arte  não  entendemos  uma  atividade  abstrata  do 
espírito,  uma  entidade  metafísica,  mas  um conjunto  de  coisas  nas 
quais  reconhecemos  uma  afinidade estrutural,  está  claro  que  não é 
possível  ocupar-se da arte sem se ocupar dessas coisas,  isto é,  dos 
produtos das técnicas artísticas. (ARGAN, 2005, p. 85).

Ao afirmar  que,  ao  longo  da  história,  “a  arte  aparece  como  uma  atividade 

tipicamente urbana. E não apenas inerente, mas constitutiva da cidade” (ARGAN, 2005, 

p. 43), o autor refere-se, principalmente, à realidade física dos monumentos históricos e 

sua dimensão simbólica no presente: “Não apenas lembravam as res gestae do passado, 

mas  magnificavam os  atos  da  vida  cotidiana  da  comunidade  urbana,  assim como o 

cenário engrandece e magnífica os gestos do ator” (ARGAN, 2005, p. 43). Porém, ao 

resgatar  uma  definição  de  Pierre  Francastel  sobre  o  espaço  figurativo,  coloca  em 

evidência a extensão do espaço da cidade e, junto dessa suposta expansão, o alcance do 

olhar artístico:

Por cidade não se deve entender apenas um traçado regular dentro de 
um espaço, uma distribuição ordenada de funções públicas e privadas, 
um conjunto de edifícios representativos  e utilitários.  Tanto quanto 
espaço  arquitetônico,  com  o  qual  de  resto  se  identifica,  o  espaço 
urbano tem os seus interiores. São espaço urbano o pórtico da basílica, 
o pátio e as galerias do palácio público, o interior da igreja. Também 
são espaço urbano os ambientes das casas particulares; e o retábulo 
sobre o altar da igreja, a decoração do quarto de dormir ou da sala de 
jantar, até o tipo de roupa e de adornos com que as pessoas andam, 
representam seu papel na dimensão cênica da cidade. [...]

O espaço figurativo, como demonstrou muito bem Francastel, não é 
feito apenas daquilo que se vê, mas de infinitas coisas que se sabem e 
se  lembram,  de  notícias.  Até  mesmo  quando  pinta  uma  paisagem 
natural,  um  pintor  está  pintando,  na  realidade,  um  espaço 
complementar do próprio espaço urbano. (ARGAN, 2005, p. 43-44).

No contexto  dessa  definição,  ao  imaginarmos  as  cidades  modernas  que  se 

formam no século XIX, a gradativa secularização da vida e as decorrentes mudanças 

comportamentais,  o  espaço  urbano  figurativo  é  acrescido  de  um imenso  repertório 

imagético.
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A  Revolução  Francesa  deflagra  o  declínio  do  poder  da  aristocracia  e  das 

práticas sanguinárias do Antigo Regime. A partir daí, a aristocracia e a religião, que até 

então eram tidas como fontes de inspiração figurativa para a pintura, cedem pouco a 

pouco à força de uma nova classe, a burguesia. Ao dar maior valor às expressões do 

cotidiano,  o  romantismo  impõe-se  como  movimento  artístico,  opondo-se  à  riqueza 

ostensiva anteriormente expressa no rococó e no neoclássico. A pessoa comum ganha o 

espaço da tela, são retratadas as cenas cotidianas dos lares burgueses, os representantes 

do povo, a criada, o louco, o doente.  Além de cenas cotidianas, a arte romântica abre 

espaço pictórico para a expressão de valores emocionais subjetivos e introspectivos. As 

paisagens retratadas deixam de ser cenário para compor a tela como protagonistas. São 

densas,  escurecidas  e  até  mesmo  fantasmagóricas:  a  busca  de  uma  idealização  da 

natureza encontra-se no mais profundo interior do artista. As cenas históricas também 

são retratadas com grande dramaticidade, envolvidas em cenários imaginários. Goya, 

Delacroix e Turner são alguns dos grandes nomes da arte desse período.

Independentemente  de  uma  análise  formal  da  pintura  romântica,  que 

envolveria, certamente, a forma, a linha ou a relação da aplicação da cor, do claro e do 

escuro,  o  que  está  em  jogo  nesta  análise  são,  sobretudo,  os  valores  emocionais 

subjetivos e introspectivos que passam a direcionar o olhar e dão margem a uma visão 

particularizada do artista sobre o mundo: a porta que o romantismo abre ao imaginário. 

Em uma cadeia de associações, podemos dizer que o romantismo já apontava 

para  uma  desconstrução  da  forma  a  partir  de  uma  idealização  imaginária,  e  assim 

culminou no impressionismo, que, posteriormente, desencadeou toda a dinâmica da arte 

moderna. Alguns dos ingredientes da arte moderna nasceram no impressionismo e nas 

ruas.  A ruptura com uma tradição  artística  já  pode ser percebida  em 1874, com os 

primeiros trabalhos impressionistas. Com o desenvolvimento da fotografia, a arte ganhou 

maior liberdade na representação da realidade. A modernização, que apresenta também 

os  progressos das técnicas  de industrialização,  como a redução das  telas  e  as  tintas 

industriais,  associadas  às  facilidades  de  locomoção,  através  dos  bondes  e  trens  que 

cortam as cidades, impulsionou e permitiu ao artista o apreciar da natureza além dos 

limites do ateliê. Ao ar livre, onde a luz natural incide variavelmente, o objeto artístico 

se torna múltiplo, um fator que será determinante para criar muitas imagens a partir de 

uma mesma cena. A Catedral de Notre-Dame, pintada por Claude Monet em mais de 

trinta quadros, demonstra essas possibilidades múltiplas do objeto a partir das diferentes 

luminosidades. A apreciação individual do artista é o que vale, e Monet e Cézanne são 
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grandes mestres nesta arte, em que o pintor conquista uma autonomia do olhar que será 

determinante para o surgimento de novos caminhos a serem perseguidos pela arte:

Reivindicando para o artista o objetivo de traduzir na obra de arte a 
sensação visual imediata, independentemente, e mesmo em oposição, 
de toda noção convencional da estrutura do espaço e da forma dos 
objetos,  o  impressionismo  afirmara  o valor  da  sensação  como  fato 
absoluto e autônomo: o artista realiza na sensação uma condição de 
plena  autenticidade  do  ser,  atinge  na  renúncia  a  qualquer  noção 
habitual um estado de liberdade total, fornece exemplo daquela que 
deve ser a figura ideal do homem moderno, livre de preconceitos e 
pronto para a experiência direta do real. (ARGAN, 1987, p. 50).

Se a paisagem com suas variantes luminosas é temática recorrente na pintura 

impressionista, além das pinceladas rápidas e movimentadas que fazem relação direta 

com o novo modelo de vida que a cultura urbana expande, para Toulouse-Lautrec é a 

figura humana dos bares e da boemia que esta nova vida confere à sua personagem 

central:

Diferente dos impressionistas, Lautrec não se sentia nada atraído por 
paisagens:  o  tema  quase que exclusivo de sua pintura  era  a  figura 
humana porque, segundo o crítico Jacques Lassaigner, ‘ela oferecia a 
ele  a  liberdade  de  usar  seu  dom de  observação  e  sua  verve  [...]’. 
(PEREIRA, 1991, p. 4).

As ruas  e,  principalmente,  os  cafés  e  cabarés  estavam repletos  dessa gente 

expressiva  que  o  artista  avidamente  procurava  retratar.  Sua  habilidade  artística 

introduziu uma técnica própria na confecção dos cartazes de divulgação encomendados, 

por colorir diretamente sobre a impressão litográfica. Com sua arte, Lautrec introduziu 

os princípios da propaganda moderna, ao criar  posters de divulgação dessas casas de 

espetáculos  com  imagens  movimentadas,  rítmicas  e  envolventes,  integradas  à 

objetividade do título. Retomarei este assunto no item 1.5 deste capítulo, devido a sua 

relevância para esta pesquisa.

2.4 As mudanças no cotidiano

Se para o artista a novidade do mundo urbano se expressa em sua obra, para o 

homem comum o comportamento cotidiano é sinalizado com o novo. O conjunto de 
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transformações que se aglutinaram nas principais cidades do ocidente no século XIX 

demandou ao indivíduo um novo comportamento. A cidade, agora caracterizada como 

urbes,  requer  urbanidades.  É  natural  que  o  indivíduo,  com  tais  transformações 

cotidianas, passe a exercer um papel diferente: de ator a espectador do cenário urbano, o 

comportamento  moderno  se  distingue  com  urbanidades  que  serão  gradativamente 

assimiladas no cotidiano.

Se voltarmos o nosso olhar para o século anterior, estas transposições que irão 

ocorrer na cena moderna se esclarecem. Contrapondo-o ao indivíduo do Antigo Regime, 

que exercia a posição de ator em sua performática exposição pública, o indivíduo do 

século XIX, protegido pela aura imaginária do comportamento moderno, é capaz de se 

confundir e silenciar com a multidão a seu bel-prazer. Entre outros pontos de confronto, 

Sennett  (1993)  aponta  as  mudanças  visíveis  que  ocorrem  no  vestuário  com  a 

modernização da indústria têxtil. Muito mais do que nos dias de hoje, outrora, nas ruas, 

os trajes demarcavam com clareza a posição social:

Há  dois  séculos,  sair  às  ruas  de  Londres  ou  de  Paris  era  algo 
manipulado a fim de conter os mais precisos indicadores do estrato 
social: criados eram facilmente discerníveis de trabalhadores manuais. 
O tipo  de  trabalho poderia  ser  lido  a  partir  das  roupas  específicas 
adotadas  pelos  ofícios,  bem como  se  reconheceria  o  status de  um 
trabalhador dando-se uma olhada rápida em certas fitas e botões que 
usava. Nas posições médias da sociedade, advogados, guarda-livros e 
mercadores  usavam  decorações,  perucas  e  fitas  distintivas.  Os 
ocupantes das posições superiores da sociedade apareciam na rua em 
trajes  que  não  apenas  os  distinguiam  das  ordens  inferiores,  como 
também dominavam a rua. (SENNETT, 1993, p. 89).

Em  contraponto,  o  homem  moderno  se  viu  absolutamente  protegido  pela 

homogeneidade das aparências que a indústria têxtil passou a produzir. A sociabilidade 

aparente  passou a ser  instigada,  porém,  até  o limite  do que se  deseja  suportar.  Um 

exemplo  apresentado  por  Sennett  (2003)  diz  respeito,  sobretudo,  a  um  novo 

comportamento estabelecido pelos meios de transporte de massa. Os trens, assim como 

os bondes e os metrôs, os novos meios de transporte, além de produzirem uma outra 

experiência  visual  da  paisagem em movimento,  causavam igualmente  uma estranha 

sensação.  Principalmente nos vagões europeus, as cabines,  capazes de comportar até 

oito  passageiros  enfileirados  um  de  frente  para  o  outro,  causavam  desconforto,  ao 

confrontar estranhos em grande proximidade, apesar dos confortáveis (ao menos, para a 

época)  assentos  dos  trens  que  permitiam  a  prática  da  leitura.  Para  o  autor,  o 
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estranhamento público gerou a necessidade de se estabelecer limites imaginários em 

uma espécie de produção da privacidade:

Nos carros  lotados,  cujos  ocupantes  liam ou espiavam pela  janela, 
deu-se uma grande mudança social: o silêncio passou a resguardar a 
privacidade.  Mesmo  nas  ruas  os  transeuntes  tornaram-se  ciosos  do 
direito de não sofrer a interpelação de estranhos; a conversa de um 
desconhecido foi encarada como uma violação. Antes, na Londres de 
Hogarth  ou  na  Paris  de  David,  ocorria  justamente  o  contrário:  em 
público,  as  pessoas  tinham  a  expectativa  de  abordar  e  serem 
abordadas.

Desenvolvidos por volta de 1840, os vagões americanos sem cabine 
asseguravam solidão e silêncio. Todas a poltronas eram viradas num 
único sentido, de forma que cada passageiro mantinha o olhar fixo nas 
costas do que ia à sua frente. Atravessando distâncias imensas – pelos 
padrões europeus – e não obstante a inexistência de barreiras físicas, 
os visitantes do Velho Mundo sentiam-se intrigados com o fato de que 
se pudesse cruzar um continente inteiro sem dirigir palavra a quem 
quer  que  fosse.  O  sociólogo  Georg  Simmel  notou  que,  antes  do 
advento do transporte de massa, raramente as pessoas eram obrigadas 
a sentar juntas, caladas, por um longo tempo, apenas olhando. Essa 
particularidade  do  american  way  of  life foi  adotada  na  Europa, 
influenciando o modo como as pessoas sentavam, também, em cafés e 
pubs. (SENNETT, 2003, p. 277).

A  valorização  da  privacidade  em  lugares  públicos  está  no  cerne  da  cena 

moderna – como já demonstrou o casal de amantes baudelaireano nos cafés do bulevar. 

Ao se estabelecerem tais limites imaginários, a cidade moderna cresce e se desenvolve 

produzindo  espaços  privados,  repletos  de  intensa  individualidade,  mesmo  que  em 

ambientes públicos. Alguns autores apontam, nesta nova experiência, a crescente noção 

de  privacidade  que  se  expande  aos  vários  setores  da  vida  moderna.  É  importante 

ressaltar  que estar em meio ao turbilhão da cidade,  tanto nos seus espaços de lazer, 

quanto nos seus ambientes de deslocamento físico, como os meios de transporte, não 

significa estar ativo, exercendo uma atividade igualmente dinâmica. A observação, na 

maioria  das  vezes  individual  e  silenciosa,  é  um  ato  que  passa  a  ser  instigado 

constantemente nos centros urbanos. Nesse aspecto, estaremos dialogando diretamente 

com o imaginário através das conexões desencadeadas pela privacidade, individualidade 

e formação da personalidade nos termos derivados do comportamento moderno.

Para falarmos sobre o imaginário aguçado na condição moderna que se impõe 

sobre os indivíduos da cidade, mais uma vez é preciso voltar o olhar para os últimos 

anos do Antigo Regime. Podemos dizer que, antes do século XIX, ainda não havia a 

49



união  entre  os  conceitos  de  privacidade  e  individualidade,  apesar  de  parecer  uma 

aproximação óbvia e conseqüente. A impessoalidade se impunha sobre a natureza, esta 

considerada  expressão  dos  instintos  do  homem animal.  O domínio  público  operava 

como modelador do comportamento da natureza; o domínio privado restrito à família e 

aos amigos “não necessariamente era o reino da expressão da personalidade única ou 

distintiva” (SENNETT, 1993, p. 117). A civilidade acima do comportamento natural 

impõe-se dentro da casa. A intimidade como expressão da naturalidade e formadora da 

personalidade  individual  é  uma  categoria  que  se  fixa  gradativamente,  com relações 

diretas entre a cidade em crescimento e o indivíduo urbano. Para que a casa, o convívio 

da família se imponha como expressão do aconchego e da intimidade, é preciso que a 

rua estabeleça seus limites, claramente demarcados. Com o crescimento da população 

burguesa  e  a  expansão  do  mercado  no  século  XVIII,  já  ficou  caracterizada  uma 

expressiva mudança do espaço público. A migração trazia um grande número de jovens 

vindos  de  cidades  menores  ou  do  campo  em  busca  das  novas  possibilidades,  e  a 

diversidade humana passou a ser uma característica da cidade moderna em formação, 

trazendo desconfianças em relação ao estranho que já não traz em sua aparência  os 

sinais  inteligíveis  anteriores,  capazes  de  legitimar  a  ordem  pública  com  as  fortes 

relações sociais.

A valorização da infância  também se coloca como um demarcador entre os 

domínios  público  e  privado.  As  distinções  estabelecidas  entre  o  mundo  adulto  e  o 

infantil  até  meados  dos  1700  ainda  não  se  faziam  valer,  como  vemos  na  obra  de 

Philippe  Ariès,  L’enfant  et  la  vie  familiale  sous  l’Ancien  Régime (ARIÈS  apud 

SENNETT,  1993,  p.  122).  Se  colocados  em  evidência  os  aspectos  lúdicos,  são 

encontradas,  até  então,  poucas  distinções  entre  os jogos  e  brincadeiras  de adultos  e 

crianças:

Bonecas vestidas com roupas elaboradas interessavam a pessoas de 
todas as idades. Soldados de brinquedo também divertiam pessoas de 
todas as idades. A razão para esse compartilhar de jogos, bonecas e 
brinquedos  estava  exatamente  no  fato  de  que  essas  nítidas 
demarcações entre estágios da vida ainda não existiam. Uma vez que, 
segundo a expressão de Philippe Ariès, a pessoa jovem era um ‘adulto 
incipiente’,  desde  tenra  idade  seus  divertimentos  nada  tinham  de 
exclusivo em si mesmos. (SENNETT, 1993, p. 121).

50



Quando a criança não é mais considerada como um adulto pequeno, passa a 

requerer  da  sociedade,  e  especialmente  de  sua  família,  cuidados  especiais. 

Gradativamente, ela vai sendo percebida como um dependente. Por volta de 1750, são 

estabelecidas algumas regras que reservam direitos para proteção das crianças, como 

seres ainda inocentes para se envolverem em jogos de azar e no consumo de bebidas. 

Portanto, o espaço público, com a proliferação dos cafés e bares, torna-se inadequado a 

elas. Assim, como seres sabidamente dependentes, em uma natural maturação da vida 

humana,  passam  a  receber  atenção  diferenciada  em  seus  lares,  modificando 

estruturalmente as relações familiares. A rígida educação que é imposta pela autoridade 

disciplinar dos colégios, com a total ausência dos pais, passou a ser questionada na nova 

sociedade, a classe média em ascensão.

Reforçando essa percepção da infância como um lugar especial, é nesse mesmo 

momento que começam a surgir os primeiros registros de uma literatura infantil.  Os 

irmãos  Grimm  irão  desenvolver  seu  famoso  trabalho  de  recolhimento  dos  contos 

populares  da  tradição  oral,  adaptados  ao  universo  infantil.  Pela  primeira  vez,  os 

universos  popular  e  infantil  se  misturavam  em  criações  mágicas  e  fantásticas  que 

aguçavam o imaginário. O título desse trabalho, publicado em forma de manuscrito pela 

primeira  vez  em  1810,  “Histórias  das  crianças  e  do  lar”,  demonstra  os  novos 

comportamentos, que incluem a valorização da infância conectada com a intimidade e 

privacidade  que  a  família  pode  oferecer,  em  contraposição  ao  mundo  exterior 

classificado como a rua.

Gradativamente,  entre  os  anos  de 1750 e  1850,  as  mudanças  ocorridas  nos 

domínios público e privado reposicionam o indivíduo urbano. O lar passou a fornecer o 

aconchego da intimidade,  trazendo informalidade  ao ambiente  privado.  E a  rua,  em 

crescente  atuação  como  um  domínio  público,  regida  por  leis  e  regras  de 

comportamento,  com  o  crescimento  das  cidades  e  as  urbanidades  demandadas  no 

cotidiano, começou a fornecer domínios privados em meio à intensa circulação: 

Em 1750, os parisienses e os londrinos concebiam suas famílias como 
domínios  privados.  As  boas  maneiras,  o  discurso  e  as  roupas  do 
grande  mundo  começavam  a  se  sentir  inadequados  dentro  da 
intimidade do lar. Cento e vinte e cinco anos mais tarde, esse divórcio 
entre o lar e o grande mundo havia, teoricamente, se tornado absoluto. 
Mas uma vez mais  o clichê histórico não é muito exato.  Porque o 
silêncio  criava  o  isolamento,  não  era  motivo  suficiente  para 
considerarmos a distinção público/privado como um par de opostos. O 
espectador  silencioso,  sem  ninguém  de  especial  para  assistir, 
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protegido pelo seu direito de ser deixado sozinho, poderia agora estar 
também  absolutamente  perdido  em  seus  pensamentos,  em  seus 
devaneios; paralisado de um ponto de vista sociável, sua consciência 
podia voar livremente. (SENNETT, 1993, p. 268).

A rua moderna, repleta de estímulos visuais, instiga à contemplação. O andar 

pelas ruas e consumir através do olhar torna-se um hábito urbano. Toda a sedução já 

experimentada antes com a criação dos bares, clubes e cafés, com a cidade moderna 

ganha uma nova roupagem, mais instigadora e propícia à contemplação. O hábito tão 

contemporâneo  de  se  passar  horas  em  uma  mesa  de  bar  ou  café,  em  atividades 

silenciosas de leitura e observação, e por vezes uma conversa superficial sobre um tema 

qualquer da atualidade com um estranho à sua volta, tem seu pleno surgimento e ampla 

sedução nesta mesma época. Os cafés inovam ao colocar mesas e cadeiras do lado de 

fora, utilizando a dinâmica das ruas como um estímulo sedutor:

Os que queriam circular procuravam o serviço mais rápido do bar. Por 
volta de 1870, por exemplo, os garçons mais velhos estavam relegados 
às mesas exteriores dos cafés, cujos fregueses não consideravam sua 
lentidão  um  defeito;  plantados  ali,  sem  falarem  com  ninguém, 
ensimesmados,  eles  se  limitavam  a  olhar  a  massa  de  passantes. 
(SENNETT, 2003, p. 278).

Quando o autor sinaliza a cidade moderna permissiva ao indivíduo  “paralisado 

de um ponto de vista sociável”,  está claro o contraponto com o Antigo Regime e a 

sociabilidade  performática  exigida,  principalmente,  no  cotidiano  das  ruas.  Sob  o 

anonimato, é possível observar a cidade sem que nada o perturbe em seus pensamentos, 

criando a possibilidade de formação da personalidade individual nos termos modernos.

No século XIX, o indivíduo e suas forças, desejos e gostos específicos 
tornaram-se  permanentemente  venerados,  como  uma  idéia  social, 
partindo  de  um  individualismo  tosco,  sobrevivente  de  um  mais 
ajustado,  das  ferozes  justificativas  da  nova economia,  para  crenças 
mais  sutis  e  mais  perturbadoras,  onde  a  sociedade  deveria 
supostamente  funcionar  através  da  personalidade,  existir  para  ela, 
reforçá-la. (SENNETT, 1993, p. 160).

Valorizando o indivíduo, sua individualidade,  sua personalidade.  De povo a 

massa e de massa a público. A massa humana amorfa ganhou um perfil generalizado 

que  começará  a  ser  definido  como  público  através  das  novas  condições  materiais 

incentivadas pela indústria cultural. A comunicação passa a ser um sistema integrado de 
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códigos mais complexos, quando a serviço do mercado em expansão. A industrialização 

em massa, que surgiu no século XIX, gerou um grande número de diferentes de objetos 

que começaram a desempenhar o papel de intermediários entre o homem e a sociedade.

Quando Baudrillard  (1997)  observa  esta  atividade  largamente  ampliada  nos 

dias de hoje, coloca em questão o “objeto de consumo”, indagando: somos nós que o 

consumimos ou é ele que nos consome? As fortes relações impostas pelo mercado se 

encontram nessa indagação.  Ampliando a definição acerca do consumo, refere-se ao 

objeto  como  um  objeto/signo  pertencente  a  um  “sistema  falado”,  carregado  de 

significações nele instauradas. Significações decorrentes da relação estabelecida com as 

pessoas que o usam, acionando desejos:

É preciso estabelecer claramente que não são os objetos e os produtos 
materiais  que  são  objeto  de  consumo:  estes  são  apenas  objetos  da 
necessidade e da satisfação. Em todos os tempos comprou-se, possuiu-
se, usufruiu-se, gastou-se – e contudo não se ‘consumiu’. [...] E se nos 
sentimos justificados a usar este termo na sociedade contemporânea, 
não é porque passamos a comer mais e melhor, é porque absorvemos 
mais imagens e mensagens. [...] O consumo, pelo fato de possuir um 
sentido, é uma atividade de manipulação sistemática de signos [...]. 
Hoje  em dia  todos  os  desejos,  os  projetos,  as  exigências,  todas  as 
relações abstratizam-se (e se materializam) em signos e em objetos 
para  serem  compradas  e  consumidas.  (BAUDRILLARD,  1997,  p. 
206-207).

Se nesta observação o autor se detém no contemporâneo e amplia a noção de 

consumo  às  várias  categorias  da  vida  que  nos  cercam,  voltando  ao  século  XIX 

encontraremos a essência dessa fala em uma passagem curiosa do comércio varejista.

Antes  do surgimento  das  lojas  de  departamentos,  os  negócios  do  comércio 

eram  formalmente  mantidos  dessa  maneira:  sem  valores  predeterminados,  as 

mercadorias  eram  vendidas  através  de  uma  intensa  barganha  entre  vendedor  e 

comprador. A grande demanda da industrialização sobre o comércio varejista inova na 

apresentação  das  mercadorias,  com  preços  fixos  e  marcados  visivelmente  para  o 

público.  Este  pequeno  detalhe  vai  estabelecer  um  hábito  rotineiro  e  constante  nas 

sociedades modernas: permitirá a qualquer pessoa “entrar nessa loja somente para olhar, 

sem sentir qualquer obrigação de comprar” (SENNETT, 1993, p. 180).

A noção de consumo, ampliada em seus significados,  já está presente neste 

modelo de apreciação. Além dessa observação livre, as imposições do mercado já se 

fazem  valer.  Explorando  a  multiplicidade  de  mercadorias  expandida  pela 
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industrialização,  as  vitrines  envidraçadas  nos  andares  inferiores  das  lojas  eram 

arranjadas de modo a produzirem impacto visual no futuro comprador.  Eram escolhidas 

mercadorias  exóticas,  como  alguns  objetos  provenientes  das  colônias,  associadas  a 

mercadorias comuns, fruto da industrialização.  Estas associações inusitadas, exploradas 

nas  decorações  das  vitrines,  já  estimulavam o  comprador  a  “revestir  os  objetos  de 

significações pessoais, acima e além de sua utilidade” (SENNETT, 1993, p. 183). Além 

disso, a simulação da escassez do estoque conferia a mercadoria uma grande dose de 

mistificação,  em  contraponto  com  a  banalização  que  a  indústria  de  massa  e  sua 

produção em série poderiam provocar:

Um comprador sentia-se estimulado quando ele ou ela deparava com 
objetos  cuja  existência  parecia  fugaz,  e  cuja  natureza  estivesse 
dissimulada  por  associações  fora  do  contexto  de  seu  uso  normal. 
(SENNETT, 1993, p. 183).

Acentuando a participação da publicidade no cotidiano urbano, uma atividade 

corriqueira  e necessária  como ir  às compras  ganhou uma nova roupagem na cidade 

moderna e passou a ser oferecida como uma atividade prazerosa, relaxante e divertida. 

Os comentários de Rappaport (2004) sobre um dos maiores investimentos desse tipo, 

quando da inauguração de uma grande loja de departamentos na cidade de Londres, no 

ano de 1909, mostram o quanto esta atividade foi sendo moldada no ambiente urbano 

durante o século XIX. E os artigos produzidos pela imprensa acerca do acontecimento 

fomentavam a mesma idéia de prazer estimulada pela publicidade: 

Estimulando a excitação em torno desse espetáculo comercial, o Daily 
Express declarou que aquela semana era o despontar de uma ‘nova era 
de compras’.

Apesar  dessas  declarações,  no  entanto,  décadas  de  transformação 
econômica e cultural haviam produzido essa ‘nova era’. O início da 
primavera de 1909, com a inauguração da loja de departamentos de 
Selfridge  e  as  festividades  concorrentes  das  lojas  inglesas  mais 
antigas, foi um momento em que os eduardianos refletiram sobre as 
mudanças comerciais, de classe e de gênero que haviam moldado sua 
capital desde pelo menos os anos de 1860. (RAPPAPORT, 2004, p. 
157-158). 

Segundo os dados recolhidos pelo autor, este novo empreendimento tratou de 

apresentar  ao  público,  através  de  seus  anúncios,  a  estreita  relação  entre  compras  e 

prazer, transformando um ato corriqueiro em uma intensa e prazerosa atividade social:
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A estratégia central de Selfridge era minimizar os prazeres da cultura 
comercial urbana preexistente para acentuar a excitação e o prazer do 
seu  novo  empreendimento.  Seus  primeiros  anúncios,  portanto, 
afirmavam  que  a  Selfridge’s  havia  transformado  as  compras,  de 
trabalho em lazer. [...]

Outros anúncios e artigos acentuaram essa transformação das compras 
de trabalho em prazer com inúmeras definições e detalhes sobre esses 
prazeres.  Além do  prazer  visual  dos  anúncios  e  das  vitrines  e  da 
decoração  interna  da  loja,  diversas  promoções  apresentavam  as 
compras no centro de uma nova vida social voltada para o público, 
que  incluía  homens,  mulheres  e  pessoas  de  classes  diversas. 
(RAPPAPORT, 2004, p. 165).

Os estímulos que estão em toda a parte da cidade, e não somente nas vitrines, 

buscam sofregamente o olhar da nova classe dominante, a classe dos consumidores. A 

potencialização  da  imagem  pode  ser  percebida  nas  mudanças  alavancadas  pelos 

processos de industrialização e urbanização, que passaram a fornecer ao indivíduo das 

cidades  uma  experiência  visual  nova.  Crary  classifica  essa  experiência  como  uma 

modernização do olhar que já se organizava muito antes da invenção do cinema no final 

do  século  XIX,  que  irá  declinar  o  padrão  clássico  de  observação.  Para  o  autor,  as 

mudanças percebidas nos campos científicos, como a que relaciona a experiência visual 

atrelada  à  experiência  sensorial,  acarretaram  novas  condições  de  aplicabilidade  de 

técnicas de manipulação e estímulo:

Uma  vez  determinado  o  fato  de  que  a  verdade  empírica  da  visão 
situava-se no corpo, os sentidos – e a visão em particular – puderam 
ser anexados e controlados por técnicas externas de manipulação e 
estimulação. Essa foi a conquista histórica da ciência da psicofísica 
nos meados do século XIX – sobretudo o trabalho do cientista-filósofo 
Gustav  Fechner  –  que  tornou  a  sensação  mensurável  e  firmou  a 
percepção humana no domínio do quantificável e do abstrato. A visão, 
assim,  tornou-se  compatível  com  muitos  outros  processos  da 
modernização. (CRARY, 2004, p. 68). 

Sobre  as  modernizações  impostas  ao  olhar  nas  paisagens  das  cidades 

modernas,  Nelson Brissac Peixoto (2003) também faz referências à formação de um 

novo observador:

Surge  um  ‘observador  ambulante’,  formado  pela  convergência  de 
novos  espaços  urbanos,  tecnologias  e  imagens.  Deixa  de  existir  a 
própria possibilidade de uma postura contemplativa. Não há mais um 
acesso  único  a  um  objeto,  a  visão  é  sempre  múltipla,  adjacente, 
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sobrepondo  outros  objetos.  Um  mundo  em  que  tudo  está  em 
circulação. [...]

A  pluralidade  de  vistas  foi  condição  para  a  formação  de  um 
observador competente para assumir as vastas quantidades de imagens 
e informações que começavam a ser postas em circulação no século 
XIX. (PEIXOTO, 2003, p. 97-98).

As condições instauradas pela urbanização sobre as diversas modalidades da 

vida cotidiana – que se estenderam dos novos transportes urbanos, os quais trouxeram o 

movimento  ao  olhar  e  estamparam a aceleração  da  vida  que  se  delineou  aos  olhos 

daquela  época,  passando  pelas  transposições  das  categorias  público  e  privado, 

entrelaçadas no cotidiano urbano, nunca antes expostas, pela valorização da intimidade 

como espaço para conexões de fantasia e imaginário ou pelas novas tecnologias, que se 

materializavam  nos  inventos  e  na  diversidade  de  mercadorias  que  aguçavam  a 

percepção humana – tornaram-se, em conjunto, um trampolim para o desenvolvimento 

de uma linguagem que fosse capaz de estabelecer conexões entre tantos fluxos expostos.

2.5 O cartaz de rua: técnica e arte no cotidiano 

Se a cidade moderna insere o indivíduo em um turbilhão de novidades, fazendo 

do seu cotidiano uma experiência que perpassa o sensorial,  é preciso que ela invente 

também  uma  maneira  de  dialogar  com  esse  indivíduo  nessas  mesmas  condições 

instauradas pelo urbano.

A  indústria  gráfica,  com  seus  aprimoramentos  técnicos,  exerceu  um  papel 

fundamental na inter-relação entre as classes urbanas por meio da imprensa. Já em 1836 

a  gradativa  transformação do jornal  em empresa  comercial,  de acordo com Barbero 

(2003),  se  encarregou  de  introduzir  mudanças  estruturais,  que  buscaram  um 

aprimoramento da comunicação voltada para um público maior.  Se a rotativa,  como 

técnica de reprodução, ampliou consideravelmente a tiragem dos jornais, passando “das 

1.100 páginas impressas por hora para 18 mil” (BARBERO, 2003, p. 183), o anúncio 

publicitário, mesmo que ainda somente por palavras, como nos classificados, ajudou no 

barateamento dos custos. E, principalmente, a criação de uma seção especial do jornal 

chamada folhetim, localizada no rodapé da primeira página, que comportava variedades 

como  receitas  culinárias,  críticas  literárias  e  teatrais,  além  de  pequenos  textos 
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camuflados de literatura, junto aos anúncios publicitários, trouxe aos jornais uma nova 

configuração, com certeza muito mais popular. Grandes romancistas da época, como 

Balzac e Victor Hugo, foram convidados a publicar nesses espaços e, com seu talento 

literário, contribuíram para a grande popularidade dessa seção – o que se comprovou, 

posteriormente, com a apropriação do termo folhetim como uma categoria de narrativa 

literária.  Barbero considera  28 de setembro  de 1837 como a data  de publicação  do 

primeiro romance-folhetim, publicado no Journal des Débats:

[...] aparecerá o primeiro verdadeiro folhetim, As memórias do diabo, 
de  Frédéric  Soulié,  escrito  em  episódios  para  serem  publicados 
periodicamente, contendo já os ingredientes básicos da fórmula que 
iria  garantir  os  primeiros  grandes  sucessos:  romance  de  ação  mais 
romantismo social (ou socialismo romântico). (BARBERO, 2003, p. 
184).

O grande sucesso dos folhetins estimulou outros jornais a entrarem nesse jogo. 

O  aumento  das  tiragens  e  a  acirrada  competição  entre  os  periódicos  forçaram  a 

divulgação  massiva:  “Os  muros  de  Paris  ficam  cheios  de  cartazes  divulgando  os 

folhetins” (BARBERO, 2003, p. 184). Vale ressaltar que, neste caso, vemos surgir uma 

inovação no modelo da estrutura comunicacional. Os jornais, ao anunciarem nos muros 

apenas uma parte  do seu conteúdo – a seção folhetim –,  introduziram um moderno 

desdobramento da aplicabilidade da publicidade como anúncio. Comumente usados no 

corpo do jornal para divulgação de serviços de terceiros, os anúncios publicitários, neste 

novo formato, sobre os muros da cidade, ao apresentarem um fragmento do conteúdo do 

jornal, expõem também uma nova posição para a imprensa, que passou a se organizar 

como empresa e produto.

Os folhetins surgiram com uma linguagem inovadora, repleta de elementos, em 

sua  composição,  que  buscavam  claramente  o  diálogo  com  o  grande  público.  A 

relevância desse gênero literário é apresentada por Barbero (2003) muito mais como 

expressão cultural, configurada à luz das urbanidades geradas pela cidade moderna, do 

que como expressão literária. O autor demonstra o quanto os folhetins passaram a ser 

mediadores  entre  as  classes  urbanas,  ao  aproximarem  diálogos  antes  distantes,  e 

configuraram  uma  efemeridade  muito  afinada  com  as  condições  incorporadas  “à 

modernidade  de  práticas  e  experiências  que  só  aí  recebem  legitimação  social” 

(BARBERO, 2003, p. 188). Sua materialidade frágil opunha-se à perenidade do livro 

encadernado. Ao mesmo tempo,  esta suposta efemeridade também se colocou muito 
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próxima à cotidianidade que este gênero passou a incorporar. Ao institucionalizarem o 

escritor como profissional, os folhetins lhes concederam a inovadora possibilidade de 

uma  escrita  amparada  pelo  cotidiano:  a  narrativa  em  capítulos  semanais  podia  ser 

formulada segundo os anseios do leitor, demonstrados em seus comentários. A sucessão 

dos episódios publicados se apóia igualmente em uma estrutura de sedução por meio do 

suspense, em que um capítulo leva ao outro, estimulando a curiosidade. 

Os elementos visuais também são tratados pelo autor como fundamentais para 

a  abrangência  de  público  adquirida  pelos  folhetins.  Barbero  (2003,  p.  188)  busca 

enxergá-los  para  além  do  que  chama  de  simples  “estratagemas  de  uma  operação 

pioneira de marketing”. Sua análise sobre a organização visual das páginas, com sua 

diagramação marcada pela tipologia de letras grandes e espacejadas, mais do que o teor 

comercial que possa ter, aponta para a proposta de uma narrativa mais confortável para 

a operação física da leitura. Lembra que a nova visualidade se volta não somente para as 

precárias  condições  de  iluminação  dos  ambientes  caseiros,  como  também  para  a 

adaptação gradual de um novo leitor, mais familiarizado com a cultura oral do que com 

a escrita.

Se a imprensa e a literatura apontaram seus meios de dialogar com o público, o 

anúncio publicitário, como uma das primeiras linguagens dos mass media, rapidamente 

desenvolveu as devidas técnicas para uma comunicação eficiente, atrelando informações 

a composições repletas de estímulos sedutores.

Se, no princípio, tanto os anúncios publicados, como os folhetos distribuídos e 

os  cartazes  espalhados  pelos  muros  da  cidade  procuravam  o  leitor  com  base  no 

conteúdo da informação, fazendo da linguagem verbal a sua maior atração, a partir da 

metade do século XIX a comunicação passou a ser potencializada pela sofisticação da 

imagem. O cartaz de rua, principalmente, será um dos maiores expoentes dos usos da 

imagem nesse período, mapeando características de uma condição estritamente urbana.

 A surgir na França, em torno de 1860, os primeiros cartazes de rua impressos 

começaram a ser produzidos significativamente diferentes. A alta tiragem das cópias e o 

formato maior impressionaram o público. Algumas leis passaram a permitir o uso de 

superfícies municipais  como espaços publicitários,  assim como a fixação de cartazes 

nos bondes, o que expandiu em muito a comunicação nesse meio e fez de Paris o berço 

desse suporte de mídia.

O  grande  diferencial  do  cartaz  de  rua, como  suporte  de  comunicação  que 

surgiu intensamente no ambiente das cidades, nas últimas décadas do século XIX, está 
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na forma como organizou a sua mensagem, ao levar  em consideração  determinados 

aspectos  do  ambiente  das  cidades. Um  desses  aspectos  impostos  pelas  condições 

urbanas diz respeito ao movimento. O fluxo intenso, tanto do público quanto dos carros, 

que era vivenciado no ambiente urbano, passou a exigir do cartaz uma esquematização 

visual que promovesse a retenção do olhar. Para tal, fragmentação, síntese e repetição 

estão presentes na concepção visual dos cartazes de rua do século XIX e também farão 

parte do novo mecanismo de comunicação que se impõe. O cartoon como ilustração foi 

muito explorado pelos artistas gráficos, pois apresentava de forma objetiva e lúdica os 

conteúdos pretendidos e, dessa maneira, atendia às necessidades de uma comunicação 

ágil. 

O aprimoramento da litografia como processo de reprodução em série, capaz 

de manter as qualidades demandadas do original com a aplicação de cores e tipologias 

variadas,  foi  mais  um dado novo na concepção  da imagem.  o que  a  tornava  muito 

diferente das limitadas inscrições monocromáticas ou da reduzida variedade dos tipos 

gráficos aplicados, que  até então eram utilizados como uma expressão comum desse 

meio  de  divulgação.  O cartaz  desse  período  fez  uso,  com  desenvoltura,  das  novas 

técnicas de impressão, com reproduções coloridas repletas de sedução. A reprodução 

em série de cópias espalhadas repetidamente sobre os muros também era novidade. 

Durante  o  último  quartel  do  século  XIX,  os  cartazes  coloridos  de 
Chéret e de outros artistas tornaram-se parte do ambiente parisiense. 
No início da década de 1870, Chéret e os irmãos Choubrac, Leon e 
Alfred,  introduziram  aperfeiçoamentos  técnicos  que  reduziram  os 
custos da litografia colorida e a tornaram duplamente atrativa como 
um meio de promoção. As leis liberais de 1881 afrouxaram o controle 
do  Estado  sobre  os  meios  de  comunicação  e,  assim,  prepararam o 
caminho  para  um grande  aumento  na  produção e  disseminação  de 
anúncios. Em 1884, o conselho municipal anunciou que as superfícies 
pertencentes  à  municipalidade  estariam  disponíveis  para  serem 
alugadas.  Outras  áreas  foram  criadas.  Na  virada  do  século,  os 
bulevares  foram  ornamentados  com  colunas  Morris  (colunas  para 
cartazes de publicidade); e a partir de 1874 os bondes elétricos que 
transportavam  passageiros  para  áreas  afastadas  da  cidade  também 
passaram a ostentar anúncios. (VERHAGEN, 2004, p. 131). 

Em geral  promovendo espaços de consumo e lazer, estes primeiros cartazes 

publicitários atrelavam suas informações a ilustrações que evocavam o imaginário. Na 

maioria das vezes sem o compromisso de retratar a realidade, a informação do cartaz era 

apresentada através de personagens envolvidos em cenas fantasiosas.  
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Vale lembrar que tanto a pintura como a fotografia, como suportes da imagem 

bidimensional, já haviam começado a exercer sobre o leitor uma espécie de aprendizado 

visual. Na primeira,  por meio do percurso estabelecido pela liberdade do imaginário 

romântico e, posteriormente, da representação da luz e da fragmentação do momento 

sob o olhar impressionista. E, na segunda, a imagem fotográfica com um alto poder de 

índice do referente, pois “ela mostra diretamente a marca da entidade e pode portanto 

fornecer  evidência  sobre  o  objeto  que  retrata”  (GUNNING,  2004,  p.  38).  Por  isso 

mesmo,  no  século  XIX,  obteve  grande  sucesso  como  ferramenta  no  fichamento  de 

criminosos  e  acabou  por  abrir  caminhos  para  uma  aceitação  mais  ampla  de  novas 

formas de representação da realidade.

Jules  Chéret,  apresentado  como  primeiro  grande  cartazista,  transformou  a 

linguagem do cartaz de rua. Muitas vezes promovendo os espaços de consumo, seus 

cartazes evocavam o imaginário. Chéret tornou-se popular em razão de sua habilidade 

ao criar mensagens com grande dose de alegria e sedução. Suas sedutoras personagens, 

que  chegaram  a  ser  chamadas  de  chérettes,  eram  representadas  com  uma  imagem 

fantasiosa  e  arquetípica  que  tentava  escapar  à  censura  da  época,  minimizando  sua 

atuação.

À medida que Chéret alcançou uma certa proeminência na Paris de 
fim-de-século, o mesmo aconteceu com a chérette, como era chamada 
a dançarina com ares de ninfa que dominou seus desenhos. Flutuando 
de felicidade, ela aparecia na maioria das vezes no vácuo, como em 
um cartaz de 1894 para o Eldorado, um music-hall da moda [...]. Suas 
pernas  não  carregavam  o  peso  do  seu  corpo  e,  ousadamente 
descobertas,  dançavam  no  ar,  enquanto  alguns  palhaços  a 
contemplavam em adoração. Ela era uma atriz, e seu charme era feito 
de artifício [...]. Irrequieta e provocante, a chérette era uma figura de 
descarado  convite  ao  sexo,  mas  sua  suspensão  enfraquecia  a 
corporalidade da sua presença e removia  sua pantomima de desejo 
para o reino da fantasia. (VERHAGEN, 2004, p. 127-128).

Porém, mesmo que o cartaz se mostre como um convite ao deleite, ao riso e à 

alegria, incentivado pela imprensa da época com comentários elogiosos pelo seu modo 

de  colorir  a  paisagem  urbana,  “com  suas  imagens  vistosas  e  cores  brilhantes” 

(VERHAGEN,  2004,  p.131),  as  chérettes ilustradas,  revestidas  de  extrema 

sensualidade, não passaram impunes ao convívio com o público, que se via dividido 

entre o alegre colorido de suas imagens e a extrema e imoral sensualidade estampada, e 

por  isso  foi  recomendado  aos  monges  que  lhes  fosse  vedado  o  olhar  aos  cartazes 

expostos (VERHAGEN, 2004, p. 133).
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Como  vimos,  as  lojas  de  departamentos,  com  suas  sedutoras  vitrines, 

desempenharam  um  papel  fundamental  nas  mudanças  culturais  estabelecidas  pela 

atividade comercial, o que contribuiu para a imagem da cidade espelhada nos cartazes 

publicitários de rua. A nova sociedade clama pela felicidade e impulsiona a criação dos 

novos estabelecimentos de lazer urbano, apoiados pelos primeiros alicerces da indústria 

cultural. Além da novidade encontrada nas lojas de departamentos já mencionadas, os 

bares, cafés e casas de espetáculos tornaram-se parte do ambiente das cidades, e para tal 

exploraram  com  intensidade  o  espaço  urbano.  São  cartazes  de  divulgação  que  se 

espalham pela cidade em busca de seu público e mesmo grandes painéis fixados nas 

fachadas dessas casas,  que procuraram estabelecer  o seu marco  de atuação,  como o 

“enorme  moinho  de  vento  pintado  de  vermelho”  à  porta  do  mais  luxuoso  cabaré 

parisiense da época, o Moulin Rouge, inaugurado em 1889 (GALLIANO, 1977, p. 16).

Podemos dizer que o cartaz de rua representa o primeiro suporte dos  mass 

media voltado para a indústria cultural, ao divulgar, principalmente, o entretenimento e 

a promoção de casas de espetáculos com maior capacidade e a preços mais populares. A 

atividade  da  indústria  do  entretenimento  foi  tão  intensa,  que  somente  Chéret  havia 

criado quase mil  desenhos até o ano de 1886. E foi  apenas a partir  de 1890 que se 

registrou uma diversificação dos produtos anunciados:

Foi somente a partir de meados da década de 1890 que artistas como 
Chéret  passaram  a  ser  chamados  com  regularidade  para  desenhar 
anúncios  de  produtos  alimentícios  e  bens  de  consumo;  até  então, 
dedicavam-se  principalmente  à  promoção  de  novas  casas  de  lazer, 
cafés-concerto,  music-halls, circos e hipódromos, os quais ofereciam 
shows originais a preços moderados para audiências cada vez maiores 
da Terceira República francesa. (VERHAGEN, 2004, p. 131-132).

Como  os  cartazes  não  eram  um meio  de  divulgação  barato  para  a  época, 

somente  os  estabelecimentos  maiores  e  mais  modernos  o  adotaram.  As  casas  mais 

modestas  contavam,  principalmente,  com  uma  divulgação  à  base  de  folhetos  e  a 

indicação boca a boca (VERHAGEN, 2004). Isto acabou contribuindo para garantir o 

maior  status  e  o  conseqüente  sucesso  dos  estabelecimentos,  reforçados  por  certa 

sofisticação conferida ao cartaz como meio de divulgação.

A  partir  do  pioneirismo  de  Chéret,  outros  artistas  fizeram  importantes 

incursões na criação de cartazes. Toulouse-Lautrec, principalmente, contribuiu com uma 

expressiva produção nesse campo.  Apontado anteriormente  como um dos nomes  da 
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pintura impressionista que, no século XIX, abriu as portas às variantes da arte sob a 

ótica moderna, ele merece ser retomado agora, pois sua atuação se destaca na história da 

concepção do cartaz de rua com uma moderna concepção para este suporte. Um grande 

admirador da vida boêmia urbana, Toulouse figura entre os artistas do impressionismo 

que melhor espelharam a cena parisiense do século XIX. Usuário constante dos bares e 

das  casas  noturnas  de  espetáculo,  através  de  seus  traços  ágeis  e  como  habilidoso 

colorista, ilustrou a dinâmica, a sensualidade e a intimidade desses cabarés não somente 

em  suas  telas  como  também  na  criação  de  cartazes  de  divulgação  desses 

estabelecimentos. A ilustração impressa, com capacidade de atingir um número maior 

de pessoas, atraiu-o e fez com que desenvolvesse uma técnica própria em que aplicava a 

cor diretamente sobre a impressão.

Seu primeiro trabalho encomendado, a criação de um cartaz de divulgação no 

início  dos  anos  1890,  apresenta  inovações  formais  que  irão  direcionar  a  moderna 

concepção visual da mensagem publicitária de rua:

Quando o Moulin Rouge encomendou seu novo pôster a Lautrec, ele 
tinha 26 anos e nenhuma experiência nessa forma de arte. O desenho 
mostrava La Goulue em primeiro plano e, em letras vistosas, o nome 
‘Moulin Rouge’ repetido três vezes. Imagens simples e chamativas, 
elementos conceptuais da moderna propaganda. (PEREIRA, 1991, p. 
5).

 

Em outra descrição desse cartaz, é enfatizada a novidade da apresentação da 

temática central com claros objetivos de chamar a atenção do espectador, deixando à 

sua volta o repouso dos elementos secundários, que culminam em uma simplificação da 

forma sobre uma sedutora representação cromática:

Aos 26 anos de idade Lautrec enfrenta o desafio de criar o novo cartaz 
do Moulin Rouge e é na Goulue que vai buscar inspiração. Logo nos 
primeiros esboços descobre o segredo da publicidade e inova a técnica 
do  cartaz:  sua  proposta  trata  de  esquematizar  o  tema  e  chocar  o 
espectador. Retrata a fascinante La Goulue de saia branca e corpete 
vermelho  bem no centro  da  composição,  emoldurada  pela  silhueta 
fantástica  e  quase etérea  de  Valentin  de  Débossé  e  a  forma  quase 
abstrata de um lampião e gás. Ao fundo, apenas o recorte em negro 
dos freqüentadores entusiasmados. (GALLIANO, 1977, p. 16).

A  constante  divulgação  dos  espetáculos  através  dos  cartazes  de  Toulouse-

Lautrec, estampando a sensualidade de La Goulue, contribuiu para o sucesso da casa e 
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da artista, ao exibir sua imagem exuberante “em cada esquina de Paris” (PEREIRA, 

1991, p. 10). Além dos cartazes,  ele produziu material  promocional  de apoio,  como 

programas teatrais. O talento reconhecido de Toulouse-Lautrec como um artista de telas 

e galerias contribuiu para a grande motivação que seus cartazes produziram, trazendo 

para a arte uma popularidade nunca antes experimentada.

O  avanço  da  litogravura  como  técnica  de  impressão,  já  mencionada  na 

abordagem de Benjamin et. al. (1980), permitindo à reprodução em série preservar as 

qualidades da obra original,  associada à habilidade de artistas como Jules Chéret  ou 

Toulouse-Lautrec,  trouxe  aos  cartazes  de  rua  o  status de  arte.  Extravasando  seus 

atributos  estritamente  comerciais,  chegaram  a  ser  “colecionados  por  estetas  e 

comentados com entusiasmo por críticos de arte” (VERHAGEN, 2004, p. 151). Um de 

seus maiores defensores nessa categoria foi Ernest Maindron, que chegou a escrever 

dois livros sobre o assunto e, em 1889, foi curador de uma exposição sobre a ainda tão 

recente “história da publicidade” (VERHAGEN, 2004, p. 135).

Porém,  as  opiniões  se  dividiram  em  relação  ao  seu  valor  artístico.  Seus 

defensores o elevavam à categoria de arte com o mérito de estar acessível a todos, e não 

elitizado  dentro  dos  salões.  Extravasando  seus  objetivos  comerciais,  unia  o  grande 

público à arte, uma opinião sustentada, principalmente, pela crítica socialista, que não 

considerava  o  cartaz  restrito  a  seus  atributos  comerciais,  ou  por  algumas  falas  da 

imprensa,  que  comentavam a  nova  paisagem urbana  colorida  pelos  cartazes:  “Com 

graus  variáveis  de  entusiasmo,  jornalistas  registraram  que  os  cartazes  estavam 

aparecendo em todos os lugares,  clamando por atenção e transformando a paisagem 

urbana com imagens vistosas e cores brilhantes” (VERHAGEN, 2004, p. 131).

Mesmo para os seus defensores, era inegável sua condição efêmera e secular, 

por estar nas ruas, apenas por alguns dias, sujeito ao tempo e ao desgaste – condições 

propícias para ser renegado a uma condição inferior e banalizado. Algumas opiniões 

publicadas na época expressam esta condição com doses de humor e mais apontam para 

as mudanças refletidas de uma sociedade do que propriamente fazem uma crítica, como 

na capa da publicação semanal Le Mirliton. Nela, o desenhista retrata uma curiosa cena 

em que um refinado jovem observa atentamente um dos cartazes criados por Lautrec 

para divulgação do cabaré de Aristides Buant, um produtor da época (VERHAGEN, 

2004, p. 136). Com expressões acentuadamente refinadas, o jovem, ao olhar o cartaz, 

parece  detalhar  uma  pintura  exposta  em uma  galeria.  À  sua  volta,  a  cidade  e  sua 

natureza  peculiar,  que  inclui  ruas,  calçadas,  muros  e  tapumes  cobertos  por  mais 
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cartazes. Acentuando o tom irônico, muitos cães vagam livremente pelas ruas da cidade, 

e um deles satiriza ainda mais a situação ao urinar sobre o muro e, conseqüentemente, 

quase sobre o próprio cartaz fixado. Uma cena ilustrada que não nega a natureza do 

cartaz e mostra sua capacidade de subverter a condição divina atribuída anteriormente à 

arte.  

No entanto, as discussões divergentes surgem tanto em relação ao seu caráter 

invasivo – exposto nas ruas, a qualquer um –, como também acerca da efemeridade 

dessa  possível  arte  aplicada.  Os maiores  críticos  do  cartaz  apontam em seu  caráter 

invasivo  o  tom  perturbador  de  sua  natureza.  Maurice  Talmeyr,  como  jornalista  e 

escritor,  não  poupou  esforços  em  sua  época  para  desmistificar,  por  meio  de  seus 

comentários publicados, toda a perversidade camuflada entre as imagens projetadas no 

cartaz:

Ele admitiu admirar os cartazistas, Chéret em particular, e reconheceu 
o poder de sedução de seus desenhos. Mesmo assim, o cartaz era uma 
presença perversa no ambiente urbano. Na brevidade de sua presença, 
ele refletia o ritmo frenético da vida urbana, à qual dera um arremate 
de loucura ao assaltar os moradores da cidade com um bombardeio de 
mensagens não solicitadas. Ele incentivara cada desejo e ambição e 
assim contribuíra para a degeneração da população urbana. As massas 
eram facilmente  comovidas  por  ele,  assim como as  mulheres  e  as 
crianças; impressionáveis como eram, estavam duplamente suscetíveis 
à publicidade, que as expunha a uma apresentação contínua de figuras 
libidinosas. (VERHAGEN, 2004, p. 139-140).

Em um depoimento recolhido por Verhagen (2004), a opinião do comentarista 

já apontava para a fugacidade efêmera da modernidade, que vai se instaurar com grande 

conforto no século que estava por vir:

Triunfante, exultante, pincelado, afixado, arrancado em poucas horas e 
continuamente  solapando  o  coração  e  a  alma  com  sua  futilidade 
vibrante, o cartaz é de fato arte, e, praticamente, a única arte, dessa era 
de  agitação  e  riso,  de  violência,  decadência,  eletricidade  e 
esquecimento.3 (VERHAGEN, 2004, p. 140).

As opiniões da época sobre o cartaz se aproximam de algumas das questões 

abordadas por Benjamin et. al. (1980) acerca do objeto artístico e da perda da “aura” em 

razão  da  reprodutibilidade  técnica,  que  merecem  ser  novamente  mencionadas.  Nas 

3 O texto de Talmeyr, comentado em Verhagen, é “L’Age de l’affiche” (La Revue des Deux Mondes, set. 
1886, p. 201-206).
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considerações benjaminianas mostradas antes, gradativamente não só a litografia, mas a 

fotografia,  o  cinema  e  o  gramofone  aparecem  como  expressivas  mudanças  que 

iniciaram o  processo  de  reprodução  em série  com as  qualidades  do  original.  Essas 

mudanças irão questionar o valor do objeto artístico como único.

O  cartaz  passou  a  ser  uma  manifestação  artística  que,  ao  abandonar  as 

características individualizadas e únicas com as reproduções em série do objeto de arte, 

apontou  para  as  novas  dimensões  sociais  da  concepção  artística,  com  reconhecida 

possibilidade de aproximar fronteiras entre o público e a arte. Também está expressa 

nesse novo meio de comunicação que se espalhou pelas ruas da cidade a impressão do 

choc  conforme  definida  por  Walter  Benjamin.  Se  o  ambiente  moderno  se  mostra 

frenético e avassalador em razão das novas condições instauradas, o cartaz contribui 

para isso. Objeto de polêmica sempre presente, ora arte, ora agressivamente perverso, o 

cartaz, para cumprir a sua função, fez uso de elementos que buscaram captar o leitor, 

quer pelo deleite prazeroso do olhar, quer pelo choque de suas imagens, trazendo a esse 

suporte sua condição dual. 

O cartaz de rua, em busca do olhar do leitor, produziu o redimensionamento do 

observador e passou a ser um fato relevante no percurso: o olhar é direcionado à luz das 

novas técnicas de reprodução que, expressas no cartaz, passam a orientar uma forma de 

visão. A atenção ao cartaz inclui a desatenção ao percurso. O leitor visual do século 

XIX se desprendeu do padrão clássico de observação (CRARY, 2004, p. 67-94) que 

inseriu o movimento na leitura: se no cinema passa a vida, a cidade corre aos olhos. 

Inserido no movimento da cidade, o cartaz tenta fixar o leitor.

A cidade moderna, como espaço de prazeres multiplicados em tantas variantes, 

impulsionou e estampou uma visualidade em que as novas técnicas foram introduzidas. 

A cidade em movimento sobre os novos transportes, repleta de pessoas em circulação, 

com ruas e vitrines iluminadas,  oferecida à fruição nos bares e cafés,  era também a 

expressão  do  mercado  em  expansão.  Anúncios  publicitários  na  forma  de  cartazes 

apontaram a expansão do mercado e a conseqüente concorrência, impondo necessidades 

que levaram à exploração da imagem da cidade.  É curioso observar que,  em pouco 

tempo, o anúncio publicitário ocupou intensamente o espaço das ruas. Não são poucas 

as fotografias e ilustrações que mostram os muros das cidades e empenas de prédios 

abarrotados de cartazes publicitários, que beiram o caos visual. Como exemplo para a 

exposição de Singer (2004, p. 95-123) sobre “modernidade e hiperestímulo”, a Times 

Square e a 5ª Avenida, em Nova York, já aparecem assim representadas na virada do 
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século XIX, com os muros  e  paredes  de edifícios  repletos  de cartazes.  Ilustrando o 

mesmo discurso, um cartoon publicado em 1887, intitulado “Como anunciamos agora”, 

denuncia a paisagem urbana como “a nova paisagem de assédio comercial como um 

tipo  de  estímulo  terrível  e  agressivo”  (SINGER,  2004,  p.  100),  devido  à  grande 

quantidade de cartazes fixados e propagandistas ambulantes em meio ao tráfego urbano.

A  potencialização  da  imagem  pode  ser  percebida  nos  processos  de 

industrialização e urbanização, que passaram a fornecer ao indivíduo das cidades uma 

experiência  visual  nova.  Alavancada  pela  expansão  da  técnica  e  do  mercado,  a 

necessidade  de  estruturar  a  comunicação,  que  se  volta  para  o  grande  público  com 

empatia  e  objetividade,  surgiu  durante  esse  período  em  que  as  novas  técnicas 

disponíveis,  associadas  ao talento  de  artistas  da época,  acabaram por  estabelecer  os 

pilares  da  moderna  comunicação  de massa.  O cartaz  do  século  XIX como anúncio 

publicitário inseriu o indivíduo em um universo mágico de estímulos característicos da 

experiência de uma nova vida instaurada. Produzido para chamar a atenção, o cartaz 

comercial de rua definiu, estrategicamente, as regras para um jogo de empatia e sedução 

apoiado  pela  indústria  de  consumo  que  se  estabeleceu.  A  serviço  não  somente  da 

indústria cultural, como também do comércio varejista e todo o possível “fetiche das 

mercadorias”,4 o cartaz surgiu oferecendo ao público leitor um vasto repertório para o 

imaginário. Mais do que eventos e mercadorias, o cartaz falou ao desejo individual; ao 

captar o olhar do leitor,  alterou o repertório  imagético do indivíduo do século XIX, 

preparando-o para a grande explosão de imagens que viria no século seguinte.

4 Expressão  utilizada  por  Karl  Marx,  em  O  capital,  para  designar  a  mistificação  de  objetos  sob  o 
capitalismo.

66



3 O CARTAZ NO BRASIL MODERNO

3.1 Cultura impressa e linguagem visual na construção da identidade de 
nação 

O  fenômeno  de  urbanização,  que,  em  determinados  aspectos  e  costumes, 

aproximou diferentes nações, no Brasil,  efetivamente, somente no século XX se fará 

notar, com a reorganização da cidade do Rio de Janeiro, a capital federal, inspirada pelo 

modelo europeu de cidade moderna.  Porém, a observação dos passos percorridos no 

período  que  antecedeu  a  instauração  da  modernidade  brasileira  trouxe  aspectos 

relevantes ao entendimento da construção de uma visualidade projetada na imagem da 

cidade do Rio de Janeiro.

Ao longo do século XIX, a partir da vinda da família real para o país, iniciou-

se o processo de independência necessário para a construção, num primeiro momento, 

de uma identidade de nação, que, gradativamente, ao longo dos anos 1800, levou ao 

comprometimento com uma nação republicana. Vale lembrar que as marcas da transição 

do Brasil Colônia para um Brasil Imperial, que o levará à República em 1889, se farão 

notar nas condições materiais que pertencem a essa época. A imprensa periódica consta 

como a principal mídia impressa do período, na qual foram encontrados fortes indícios 

para uma análise da visualidade da cidade.

O desenvolvimento da cultura impressa no Brasil pode ser considerado um dos 

pilares para a construção não só da identidade de nação que urgia, como também da 

formação de um imaginário urbano, ao dialogar diretamente com características de um 

novo  cotidiano  em  formação.  A  Gazeta  do  Rio  de  Janeiro,  como  primeiro  jornal 

brasileiro, inaugurou também a história da publicidade do país, publicando os primeiros 

anúncios. 

Sem negarmos a condição comunicacional anterior a esse período, que fazia 

cumprir  a  sua  função  através  dos  anúncios  oficiais  e  religiosos  afixados  em locais 
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públicos; ou mesmo por meio da propaganda oral que se estabelecia com os pregões de 

ambulantes  ou  arautos  do  governo,  voltados  para  uma  população  em  sua  maioria 

analfabeta e, conseqüentemente,  detentora de uma cultura oral (RAMOS, 2001), não 

será exagero dizer que a história da publicidade no Brasil tem início junto com a história 

da nossa imprensa, pois o primeiro anúncio que se tem registrado foi publicado ainda no 

Brasil colonial, em 1808, na Gazeta do Rio de Janeiro. Além do mais, a linguagem da 

publicidade,  caracterizada  como uma linguagem de  comunicação  de  massa,  exige  a 

ampliação  de  sua  fala  para  alcançar  um  público  maior,  o  que  somente  com  o 

desenvolvimento da imprensa periódica foi possível. 

Estando a imprensa e a publicidade dessa forma imbricadas,  a análise recai 

sobre  as  manifestações  da  cultura  impressa  que  surgiram  e  se  desenvolveram, 

principalmente,  com o  primeiro  periódico  brasileiro,  ainda  no  primeiro  decênio  do 

século XIX.  

Segundo  Sodré  (1999),  a  imprensa  pertencente  ao  período  que  antecede  a 

independência se caracteriza como monótona e expressiva do poder dominante, e nela 

“os originais deviam ser assinados e as provas tipográficas submetidas ao procurador da 

Coroa” (SODRÉ, 1999, p. 42). A Gazeta do Rio de Janeiro era um “jornal oficial, feito 

na  imprensa  oficial,  nada  nele  constituía  atrativo  para  o  público,  nem  essa  era  a 

preocupação dos que o faziam, como a dos que o haviam criado” (SODRÉ, 1999, p. 

20).  Apesar  do  conteúdo  das  informações  limitar-se  ao  estado  de  saúde  dos  reis  e 

príncipes da Europa, além da impressão de ofícios do Reino, o autor valida esta fase do 

ponto de vista cronológico: o surgimento da Gazeta do Rio de Janeiro como o primeiro 

jornal brasileiro, mesmo que a partir de uma iniciativa oficial, era um fato que declinava 

o fim do absolutismo. 

O primeiro anúncio publicado na Gazeta do Rio de Janeiro, em 1808, em uma 

linguagem estritamente informativa, acompanhava a estrutura do suporte. Quase como 

um classificado dos nossos dias, oferecia:

Quem quiser comprar uma morada de casas de sobrado, com frente 
para  Santa  Rita,  fale  com Anna  Joaquina  da  Silva,  que  mora  nas 
mesmas casas, ou com o capitão Francisco Pereira de Mesquita, que 
tem ordem para as vender. (MARCONDES; RAMOS, 1995, p. 15).

Em pouco tempo, os anúncios se mostraram mais variados quanto ao tipo de 

mercadorias: são artigos de moda, bebida, tabaco, prestação de serviços e até mesmo 
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venda  escravos.  Porém,  como  uma  característica  comum,  estes  primeiros  anúncios 

apresentavam uma linguagem que ecoava  os  pregões  da  rua  e  os  ambulantes,  e  as 

ofertas vinham sempre acompanhadas por expressões do tipo “quem quer comprar”, 

como “uma simples  transposição  escrita  das  vozes  que ficaram até  os  nossos  dias” 

(MARCONDES; RAMOS, 1995, p. 15). Tendo como suporte os jornais, os anúncios 

acompanhavam a estrutura oferecida: ainda não traziam ao leitor nenhuma sedução em 

seu conteúdo semântico ou na sua forma, e suas representações estavam condicionadas 

às técnicas materiais e de impressão que vigoravam. 

Os jornais desse período, impressos em tipografia sobre quatro páginas, como a 

Gazeta do Rio de Janeiro, ou mesmo os folhetos avulsos, impressos em frente e verso, 

apresentavam uma mancha tipográfica de aproximadamente 13 x 19 cm (IPANEMA, 

1984) com texto corrido sobre duas colunas e pouca variedade de tipos ou tamanho de 

letras, que determinavam uma estrutura linear sobre o aspecto da leitura visual. 

Até a Independência, algumas outras iniciativas se deram com a inserção de 

periódicos por todo o país, muitos de forma clandestina com a intenção de desestabilizar 

o  absolutismo,  que  por  sua  vez  inseria  no  mercado  outros  impressos  com  a  clara 

intenção de neutralizar tais efeitos:

[...] apareciam as folhas que tinham bafejo oficial e que pretendiam 
neutralizar  os  efeitos  da  leitura  do  material  contrabandeado.  O 
absolutismo luso precisava, agora, defender-se. E realizou a sua defesa 
em tentativas sucessivas de periódicos, senão numerosas pelo menos 
variadas. (SODRÉ, 1999, p. 29).

A partir da Independência, o Rio de Janeiro, apresentado como cidade capital 

do  Império  do  Brasil,  “deveria  enfrentar  o  desafio  de  unificar  uma  vasta  região 

pontuada por ilhas econômicas e culturais, desejosas de emancipação política, suprema 

ameaça” (MOTTA, 2004, p. 17). Além do mais, a formação do povo brasileiro, misto 

de índio, branco, negro e mestiço, dava o tom de uma natureza heterogênea:

Para além de discussões entre historiadores e literatos sobre a origem 
e formação do povo brasileiro – branco, índio, negro, mestiço –, era 
necessário que se estabelecessem estratégias políticas de controle e 
subordinação,  especialmente  da  população  da  capital,  cuja 
proximidade física representava constante fonte de preocupação para a 
elite dirigente.  Heterogêneo em sua composição, o povo que habitava 
o  Rio  de  Janeiro  deveria  ser,  ao  mesmo  tempo,  unificado  e 
hierarquizado. (MOTTA, 2004, p. 15).
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Para  tal  fim,  a  autora  mostra  que  durante  o  Império  a  suntuosidade  das 

solenidades públicas se tornou uma das estratégias de controle do poder, sob constante 

ameaça. Aponta “a unidade, a ordem e a civilização como os principais elementos que 

balizaram a construção do Rio de Janeiro como cidade-capital do Império do Brasil” 

(MOTTA, 2004, p. 17). Conseqüentemente, o cosmopolitismo impulsionava a cidade, 

que concentrava o comércio entre as províncias, com a expansão da lavoura cafeeira e a 

conexão com o exterior  nas transações  comerciais.  A construção de uma identidade 

nacional  parte  desta  cidade,  onde periódicos  proliferam com opiniões sobre as lutas 

nacionais como Farroupilha e Balaiada.  A imprensa,  ao divulgar questões nacionais, 

exclui a suposta “mesquinharia e pequenez das brigas de comadre” (MOTTA, 2004, p. 

17) e aponta para o tão esperado cosmopolitismo de uma capital republicana ao final do 

século.

A  imprensa  que  se  desenvolveu  neste  período,  caracterizada  como  uma 

imprensa de uma opinião só, apresenta-se principalmente na forma de pasquins, que 

circularam intensamente  de  1830 a  1850,  e  não  somente  na  capital  imperial,  como 

também nas  várias  cidades  brasileiras,  e  é  apresentada  por  Sodré  (1999)  como um 

importante  traço  da  construção  de  uma  identidade  nacional  e  democrática, que 

consagrou a República em 1889:

Porque, na verdade, o período de 1830 a 1850 foi o grande momento 
da imprensa brasileira. Fraca em técnica, artesanal na produção, com 
distribuição restrita  e emprestada, praticamente  inexistente uma vez 
que inespecífica, encontrou, entretanto, na realidade política a fonte de 
que se valeu para exercer sobre essa realidade, por sua vez, influência 
extraordinária, consideradas as condições da época. Foi, praticamente, 
a infância da imprensa brasileira. (SODRÉ, 1999, p. 180).

E descreve  o  pasquim como uma representação  extraordinária  do ambiente 

brasileiro da época:

Ele  foi, realmente,  representação  extraordinariamente  rica  do 
ambiente  brasileiro,  em  sua  inequívoca  autenticidade.  Tomado  no 
conjunto de suas características – a virulência de linguagem não foi 
senão uma dessas características – revela as peculiaridades nacionais e 
conserva  o  conteúdo  democrático  que  constitui  o  seu  traço  mais 
admirável.  Sua  forma  plebéia  desperta,  naturalmente,  aversão  à 
inteligência de timbre aristocrático que o julga e condena. A referida 
forma traduz, entretanto, com exemplar fidelidade, o que a época tinha 
de melhor, de mais expressivo, de mais genuíno, de mais popular, de 
mais democrático. Corresponde, por outro lado, ao período artesanal, 
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em que era possível alguém fazer um jornal sozinho. (SODRÉ, 1999, 
p. 180).

A intensidade com que circularam publicações  dos mais variados títulos,  as 

quais,  mesmo  sem periodicidade  constante  e  prolongada,  imprimiram suas  opiniões 

acerca  do  Brasil  que  se  formava  diante  de  seus  olhos,  está  presente  no  texto  de 

apresentação de O mosquito – jornal caricato e crítico, publicado em 19 de setembro de 

1869. O sugestivo nome do jornal agrega o conceito de valor inquietante e impertinente, 

apesar de pequeno. O formato, geralmente de quatro a oito páginas, passou a ganhar um 

reforço  extra,  que  lhe  garantia  certa  circulação,  com a  última  página  dedicada  aos 

reclames:

Eis mais um jornal, suplicando um lugar entre aqueles que se atiram 
em um mar de conjecturas, e que, sem a menor certeza do futuro que 
os espera, deixam-se levar pelas ondas da publicidade, sujeitando-se, 
muitas vezes, a um naufrágio, por causa da calmaria do público, que 
não os quer proteger. (O MOSQUITO, 1869, p. 2)

Sob o aspecto visual,  não são muitas  as evoluções  da imagem impressa no 

período  de  que  tratamos.  Ainda  marcados  por  uma  grande  debilidade  técnica,  os 

pasquins  fizeram  uso  da  epígrafe, o  que  pode  ser  considerado  um  diferencial  na 

evolução  da  imagem  impressa,  com  a  intenção  de  uso  de  um  elemento  sedutor. 

Geralmente  apresentada  em  seu  cabeçalho,  era  retirada  dos  versos  de  autores 

conhecidos, dentre os quais Camões, citado com mais freqüência. Gradativamente, as 

inserções  de  anúncios  nas  últimas  páginas  também  deram  um  tom  diferente  às 

publicações.  Os  anúncios  impressos  nessa  fase, ainda  na  maioria  dos  casos, eram 

apresentados  seguidamente  através  de frases como “A quem interessar...”,  que mais 

pareciam pertencer ao texto do jornal. Um formato diferencial registrado  no jornal  O 

Satanaz (1832)  apresenta anúncios em sua última página com uso de uma tipologia 

maior e, portanto, bem diferente da utilizada no corpo do texto do jornal. 

Textos  e  anúncios  ilustrados  dependiam do desenvolvimento  da gravura.  A 

Missão Francesa, que a partir de 1816 trouxe ao país um grande número de profissionais 

ligados  à  atividade  artística,  impulsionou  a  imprensa  com  livreiros,  gravadores, 

litógrafos e desenhistas. Mesmo que ainda com uso restrito, os estrangeiros iniciaram o 

processo de instalação de oficinas tipográficas nas principais cidades do país, que, com 

a independência, encontraram o ambiente propício à propagação de idéias através dos 
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periódicos que circularam intensamente até a primeira metade do século XIX. O Jornal  

do Commercio, que foi editado cm freqüência desde o ano de 1827, no Rio de Janeiro, 

demonstrou parte da evolução da gravura com a composição da informação impressa 

acompanhada  de  ilustrações  referentes  ao  texto.  Como  exemplo,  a  ilustração  da 

coroação do imperador  D. Pedro II,  ocupando toda a primeira  página do Jornal  em 

associação com o título, publicada em 20 de julho de 1841 (DIMAS FILHO, 1987, p. 

69), e, também, “a primeira notícia ilustrada da atualidade” (p. 71) sobre os primeiros 

experimentos do avião realizados em Londres, publicada em 19 de julho de 1843 (Fig. 1 

e 2). As duas notícias mostram os primeiros passos de uma comunicação ilustrada em 

que o uso da imagem é referente ao texto.

Fig. 1 – fonte: MIB/NITERÓI
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Fig. 2 – fonte: MIB/NITERÓI

Ampliando  um  pouco  mais  a  cultura  impressa,  constam  também  os 

almanaques, que surgiam por todo o país em iniciativas que, se não se sustentavam por 

muito  tempo,  ao menos diversificavam o mercado editorial.  Como suporte  para um 

pouco de literatura e consulta generalizada, como informações comerciais e agrícolas, 

datas  religiosas  e  cívicas,  charadas  e  publicidade,  Sodré  (1999)  considera  que  os 

almanaques, na primeira metade do século XIX, cumpriram a função do livro, em um 

país ainda precário em tecnologia gráfica e ainda com um reduzido público leitor.

 Mesmo  na  segunda  metade  do  século  XIX,  quando  começa  a  ampliar  o 

público para a literatura, os livros ainda estão condicionados à produção no exterior. A 

indisponibilidade  de  matéria-prima  como  o  papel,  em que  a  produção  nacional  era 

insuficiente para a produção de livros, exigia a sua importação (CAMARGO, 2003). Os 

opúsculos,  espécie  de  folhetos  com  conteúdo  literário,  foram  uma  iniciativa  nesse 

campo,  porém,  marcados  pela  efemeridade  material,  adquiriam  “o  sentido  de 

transitoriedade – que não mereciam, aliás,  pois constituem preciosos documentos de 

uma época” (SODRÉ, 1999, p. 242).

A segunda metade  do  século  XIX é  marcada  por  uma  maior  variedade  na 

apresentação dos periódicos e folhetos. A técnica em evolução permitiu a inserção de 

pequenos desenhos como os clichês nas publicações e, com o telégrafo em 1874 e o 

telefone  urbano  em  1877,  as  publicações  adquiriram  um  pouco  mais  o  caráter  de 
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noticiário e cotidianidade, através de algumas informações vindas mesmo do exterior 

(IPANEMA, 1984). 

Os folhetins também passaram a ser uma seção especial nas publicações.  O 

Jornal do Commercio, quase simultaneamente à  França,  publicou  Os miseráveis,  de 

Victor Hugo (DIMAS FILHO, 1987). 

No Brasil, apesar de não espelharem a enorme repercussão popular que tiveram 

na França, os folhetins marcaram sua passagem com significativa expressão e ajudaram 

a  promover  a  expansão  da  imprensa  literária,  visto  que  ainda  se  dava  no  país  a 

ampliação do público alfabetizado e leitor nas cidades em crescimento: 

O folhetim era, via de regra, o melhor atrativo do jornal, o prato mais 
suculento  que  podia  oferecer,  e  por  isso  o  mais  procurado.  Ler  o 
folhetim chegou a ser um hábito familiar, nos serões das províncias e 
mesmo da Corte, reunidos todos os da casa, permitida a presença de 
mulheres.  A leitura em voz alta atingia os analfabetos, que eram a 
maioria. (SODRÉ, 1999, p. 243).

Mesmo sob as críticas de alguns intelectuais, como Machado de Assis, que já 

vislumbrava  a  capacidade  de  alienação  dos  folhetins,  como  uma  literatura  menor, 

repleta de artifícios para uma superficialidade da leitura – a mesma crítica atribuída à 

cultura de massa por seus maiores pensadores no século posterior –, há várias incursões 

de autores nacionais nesse modelo, em que até mesmo Machado é publicado, com “A 

mão e a luva” em O Globo, em 1874 (SODRÉ, 1999, p. 244).

Gradativamente,  a imprensa  vai  adquirindo formatos  que buscavam o leitor 

também pela linguagem visual, numa abordagem inovadora que busca dar autonomia ao 

uso da imagem dentro da página impressa, deixando-a falar por si só. A caricatura é o 

primeiro passo nessa linguagem:

As  inovações  técnicas  que  permitiram  o  advento  da  gravura  e, 
conseqüentemente,  da  caricatura,  na  imprensa  brasileira,  deram-lhe 
considerável  impulso,  asseguraram  novas  condições  à  crítica  e 
ampliaram a sua influência. Nesse sentido, o humorismo foi precursor 
da  caricatura,  que  apareceu  quando  as  técnicas  de  gravação 
permitiram conjugá-lo à atração visual do desenho e da imagem.  A 
primeira caricatura no Brasil parece datar de 1837, no período em que 
apareciam como peças avulsas. Em 1840,  a folha teatral  Sganarelo 
trazia caricaturas. E a  Lanterna Mágica, que circulou, no Rio, entre 
1844  e  1845,  com  o  subtítulo  de  Periódico  Plástico-Filosófico, 
assinalou, a rigor, o início das publicações ilustradas, com caricaturas 
impressas. (SODRÉ, 1999, p. 203).
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Inserções  mais  intensas  de  gravuras  passaram  a  enriquecer  as  páginas 

impressas  e  movimentaram  as  edições  com a  moda  ilustrada  e  partituras  musicais. 

Ângelo Agostini, como ilustrador e litógrafo, lançou, em São Paulo, o Diabo Coxo, uma 

publicação que fez sucesso comparável à Semana Ilustrada no Rio de Janeiro, e firmou 

o seu talento através de um traço primoroso entre as publicações nacionais (SODRÉ, 

1999, p. 204).

Em seu ensaio sobre a história da charge no Brasil de 1860 a 1930, Teixeira 

(2001) aponta na linguagem gráfica desenvolvida, primeiramente com Fleiuss e depois 

com Agostini,  um esboço  da  linguagem das  histórias  em quadrinhos  no  Brasil,  ao 

apresentar uma narrativa de imagens seqüenciais, inovadoramente quadrinizada, por ele 

assim definida:

Na  Monarquia,  as  charges  mantêm  características  estruturais  de 
linguagem  que  as  singularizam  perante  as  charges  do  período 
republicano:  pluralidade  de  quadros,  abundância  de  textos  e 
engajamento político. Tanto no  Diabo Coxo quanto em  O Cabrião, 
revistas criadas por Agostini  ainda em São Paulo, ou já no Rio de 
Janeiro no Arlequim, mas, sobretudo, na A Vida Fluminense em 1868, 
ele aprofunda essa linguagem típica do período, marcando com seu 
estilo singular, o grafismo de humor da época. Agostini ‘quadriniza’ 
definitivamente  a  charge,  isto  é,  sistematiza  corriqueiramente  essa 
narrativa seqüenciada, sincronizada no tempo e ordenada no espaço, 
acompanhada  por  longos  textos  verbais.  Fleiuss  já  havia  esboçado 
algo semelhante na Semana Illustrada, entretanto, sem a criatividade 
gráfica e o vigor político do italiano. Agostini desenvolve e sofistica 
esse  estilo  de  charge,  e  ocupa  com seu  traço  páginas  inteiras  das 
revistas por ele ilustradas. (TEIXEIRA, 2001, p. 11). 

A linguagem visual, em expansão não só no Rio de Janeiro, como em várias 

cidades  do  país,  também  é  notada  em  um  novo  formato  para  as  edições,  com  as 

primeiras páginas ilustradas como capas, que então, passam a oferecer o conteúdo do 

jornal através de uma síntese na qual os títulos podem igualmente assumir esta função.

A primeira página do jornal  A Província de São Paulo, publicado em 16 de 

novembro de 1889 (Fig.  3), demonstra  esta  intenção na sua primeira  página,  com a 

inovadora exposição do título isolado do texto,  como uma chamada, e, ainda assim, 

diagramado  em um diferente  arranjo  tipográfico:  a  síntese  visual  em jogo traduz  a 

importância  do  acontecimento  histórico  associada  ao  convite  à  leitura  das  páginas 

posteriores. 
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Fig. 3 – fonte: MIB/NITERÓI

Ao longo do século XIX, a cultura impressa surgiu e se desenvolveu sobre uma 

materialidade que traduzia os passos em direção ao conceito de nação em formação. A 

grande variedade de periódicos impressos pelo país, nas vilas em transformação, como a 

cidade do Rio de Janeiro, deram início ao processo de formação de um público leitor. A 

imprensa  desse  período  demonstrou,  por  meio  da  grande  variedade  de  títulos 

encontrados,  como  os  jornais  autodenominados  “políticos”,  “crítico-literários”,  “ao 

bello-sexo”, “plástico-filosófico”, entre outros, a diversidade do público que se formava 

como classe burguesa no país.

E foi nesse ambiente que a publicidade brasileira emergiu. Principalmente após 

a segunda metade do século XIX, a publicidade ampliou seus domínios sobre os novos 

suportes  da  cultura  impressa  em  expansão.  Os  anúncios  estavam  em  jornais, 

almanaques, revistas; distribuídos nas ruas em panfletos, avulsos e também fixados nos 

muros, os chamados “lambe-lambe”, em produções tipográficas que anunciam, em sua 

maioria, espetáculos teatrais, estabelecimentos comerciais e serviços.

A exemplo do pioneiro Lanterna Mágica, publicado em 1844 com caricaturas 

impressas, já comentado anteriormente, a Semana Ilustrada, do mesmo editor, Heinrich 

Fleiuss, em 1861, no Rio de Janeiro, representou um marco na evolução da linguagem 

visual  brasileira.  Fleiuss,  como  desenhista  e  litógrafo,  empreendeu  seu  ofício  na 
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linguagem do periódico, que ganhou características de revista, com páginas ilustradas 

contendo piadas, pensamentos e contos. Já para o seu lançamento, Fleiuss inovou ao 

inaugurar  no  Brasil  a  primeira  campanha  de  divulgação  através  de  cartazes  de  rua 

espalhando sobre os muros e tapumes da cidade uma imagem alegórica, reprodução da 

capa da revista. (Fig. 4). Cabe a referência cronológica de que, na França, nessa mesma 

época, Jules Cheret estréia seus cartazes litografados pelas ruas de Paris.

Fig. 4 – fonte: AFBN/B

Marcado como a primeira campanha de cartazes de rua ilustrados com a capa 

da revista em evidência, além de apresentar a ilustração como um fator diferencial à 

produção  anterior,  marcada  pela  composição  estritamente  tipográfica,  promoveu 

também a profissionalização dos pregadores de cartaz (CAMARGO, 2003, p. 62), fato 

que demonstra a expansão da atividade dos “reclames” nas últimas décadas dos anos 

1800. Publicado no Jornal do Commercio (por volta de 1875), numa metalinguagem, o 

anúncio faz uso da figura do colocador de cartazes de rua para ilustrar a mensagem. 

(Fig. 5).
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Fig. 5 – fonte: AFBN/B

Além  disso,  a  contribuição,  na  redação,  de  escritores  e  jornalistas  como 

Machado de Assis, Quintino Bocaiúva, Joaquim Manuel de Macedo e Joaquim Nabuco, 

dava ao suplemento de oito páginas um lugar de destaque com seu peculiar modelo, ao 

apresentar a primeira página totalmente ilustrada com referências a fatos da atualidade. 

A curiosa capa do número 24, no ano de 1861, intitulada “Anagramas”, faz referência às 

dificuldades  de produção e  manutenção dos impressos  pelo  processo tipográfico,  ao 

ilustrar o editor afogado em anagramas e exibir o texto esclarecedor: “se cada anagrama 

fosse um assinante eu já teria conseguido mandar vir uma prensa a vapor para tirar a 

minha folha”. 

Os  periódicos  Mequetrefe e  O  Mosquito,  em  meados  da  década  de  1870, 

também  se  destacaram  com  os  primeiros  anúncios  ilustrados  com  página  inteira, 

geralmente  a  última,  dedicada  a  um anúncio  ilustrado  pelo  próprio  caricaturista  do 

periódico (MARCONDES; RAMOS, 1995). A Gazetinha, uma publicação diária do ano 

de 1882, apresenta  a sua última página repleta  de pequenos anúncios e,  ao final  do 

século, em 1896, A Bruxa contém igualmente, em sua última página, diversos anúncios, 

de  várias  dimensões,  desenhados  por  Julião  Machado,  um precursor,  junto  a  Olavo 

Bilac, da linguagem criativa da publicidade. E nos últimos anos do XIX, O Mercúrio, 
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um periódico impresso em duas cores,  que “primeiro  como jornal trimestral,  depois 

diário,  e  que  de  início  se  destinava  exclusivamente  à  propaganda  comercial” 

(MARCONDES;  RAMOS,  1995,  p.  20),  além  dos  anúncios  ilustrados  por  Julião, 

Bambino  e  Raul  Pederneiras,  introduziu  pioneiramente  uma  inovadora  abordagem 

gráfica na publicidade brasileira. 

A  tecnologia  gráfica  em  evolução  deu  condições  de,  ao  final  do  século, 

transformar a imprensa artesanal brasileira em uma estrutura empresarial. Da Imprensa 

Régia no início do século, “que fora organizada à base de rudimentares impressoras de 

madeira”, às novas máquinas como a Marinoni, que podiam imprimir 64 páginas de 

uma só vez na época da República, com a virada do século, as novas rotativas instaladas 

por  aqui  chegavam aos  15  mil  exemplares  por  hora  (SODRÉ,  1999,  p.  281).  Das 

gráficas  já  saíam  jornais,  revistas,  cartazes,  folhetos,  ilustrações  monocromáticas, 

coloridas, e fotografias impressas.

As novas  condições  técnicas  já  permitiam que  as  publicações  fizessem uso 

intenso da imagem na composição. Como mostra Barbosa (2007), a partir de 1900 as 

publicações  impressas  com  ilustrações  ganharam  grande  diversidade.  O  Jornal  do 

Brasil passou  a  imprimir,  aos  domingos  e  quintas-feiras,  edições  ilustradas  com 

caricaturas,  modinhas,  quebra-cabeças,  e  “uma  seção  de  modas,  com  as  últimas 

novidades parisienses e dezenas de outros desenhos a bico de pena” (BARBOSA, 2007, 

p.  36).  A autora  mostra  também uma interessante  aplicação  da ilustração  no  jornal 

associada às matérias policiais. As matérias ilustradas procuravam reproduzir a cena do 

crime com desenhos feitos por meio da observação de uma fotografia tirada no local ou 

de  um  relato  pessoal.  Neste  modelo,  a  observação  da  autora  demonstra  que  “A 

ilustração, mesmo antes da introdução do processo técnico de fototipia que permitiu a 

publicação de fotografias,  passa a  figurar  ao lado do texto não mais  com o sentido 

crítico e opinativo, mas para dar a sensação de veracidade à informação” (BARBOSA, 

2007, p. 36).

Segundo Sodré (1999, p. 281), assim como os jornais dotados de máquinas 

mais possantes transformaram a imprensa em uma estrutura empresarial,  os anúncios 

chegaram ao final do século com representações significativas de mudança:

O anúncio  evoluíra  também.  Nos  jornais  antigos,  proclamavam as 
virtudes  de  barbeiros  que  aplicavam bichas,  escravos  à  venda,  ou 
fugidios, gêneros alimentícios, navios que chegavam ou que partiam, 
remédios  milagrosos.  Na  segunda  metade  do  século  XIX,  eram já 
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elaborados, para os fins do século, contam com a qualidade literária 
emprestada por alguns escritores. Bilac recebera cem mil réis por uma 
quadrinha  proclamando  a  qualidade  de  determinada  marca  de 
fósforos. (SODRÉ, 1999, p. 281).

Ao longo do século XIX, a cultura impressa surgiu e se desenvolveu junto à 

noção de nação e unicidade de uma população que, nas vilas em transformação, como o 

Rio  de  Janeiro,  ampliava  a  sua  formação  como  um  público  leitor.  Sobre  as 

manifestações da cultura impressa ao longo período, os anúncios também construíram 

uma visualidade  da publicidade  da época,  principalmente,  por meio de composições 

monocromáticas através dos clichês, gravuras e tipografias, porém essa linguagem ainda 

não possuía  a  força que iria  adquirir  com a virada do século.  E não somente  pelas 

condições técnicas que vão evoluir e pela expansão de mercadorias que será notada na 

indústria  em  desenvolvimento,  mas,  principalmente,  em  razão  de  um  novo 

comportamento  adotado  pela  população  do  Rio  de  Janeiro,  que  é  transformada  em 

sociedade urbana.

3.2 Da República à cidade moderna

Paralela à evolução da técnica e ampliação da cultura impressa que se deu não 

somente no Rio de Janeiro, mas em várias cidades do país, com as pequenas máquinas 

de impressão das cidades grandes, as quais, ao serem substituídas por novos modelos, 

foram absorvidas  pelas  cidades  do interior,  a  construção  da  modernidade  como um 

projeto de nação unificada e civilizada tomou força com a Proclamação da República, 

em  1889.  Porém,  consagrada  a  República,  o  Rio  de  Janeiro  como  cidade  capital 

continuava  a  apresentar  problemas  de  estrutura  política,  social  e  econômica  que 

colocavam em desvantagem o desenvolvimento da cidadania esperada. Ainda repleta de 

estrangeiros imigrantes, os quais não tinham interesse na cidadania brasileira, pois eram 

mais bem defendidos pelas representações estrangeiras do que pelas nacionais, e com a 

pouca representatividade  da população com direito  ao voto,  da qual  se  excluíam as 

mulheres, os menores de 21 anos, os analfabetos, entre outros, a cidade capital não se 

consolidava como um povo político:

A exclusão de 80% da população do direito político do voto já é um 
indicador  do  pouco  que  significou  o  novo  regime  em  termos  de 
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ampliação da participação. O quadro agravava-se e examinamos o uso 
que  a  população  fazia  da  franquia  existente,  isto  é,  o  número  de 
fluminenses  que  se  alistavam  e  realmente  votavam  nas  eleições 
republicanas. Para a eleição da Constituinte em 1890, foram alistados 
28.585  eleitores,  ou  seja,  28%  do  eleitorado  potencial,  9,5%  da 
população  adulta,  5,5% da  população  total.  Nas  primeiras  eleições 
diretas para presidente, em 1894, votaram apenas 7.857 pessoas, ou 
seja,  7% do eleitorado  potencial,  1,3% da população.  Em 1896 os 
alistados tinham subido para 42.252, mas, nas eleições deste ano para 
o Congresso, votaram 13.127 eleitores, o que correspondia a 31% dos 
alistados,  13%  do  eleitorado  potencial,  2,5%  da  população  total. 
(CARVALHO, 2004, p. 85).

A  República,  ironicamente,  não  representava  o  povo, e  os  problemas 

estruturais se agravavam: a cidade insalubre opunha-se às inegáveis belezas naturais do 

Rio de Janeiro.  A febre amarela, assim como a cólera,  a varíola e a peste bubônica 

haviam se alastrado por conta do desordenado crescimento registrado na cidade:

Ao que consta, a febre amarela fora introduzida no Rio de Janeiro por 
um cargueiro norte-americano, e aí encontrara solo fértil. O porto, de 
vigamentos podres, prolongava-se sobre terrenos alagadiços, onde o 
mosquito  transmissor  da  moléstia  encontrava  abrigo.  O  intenso 
comércio local e o crescimento da população, vivendo em péssimas 
condições  de  higiene,  faziam o  resto.  Entre  a  população  pobre,  a 
moléstia tornava-se endêmica, minando as forças do doente [...] e para 
os forâneos desprotegidos,  o  contato com o porto era uma ameaça 
mortal. Dentre os imigrantes chegados ao Rio, calcula-se que quatro 
quintos em pouco sucumbiram à febre amarela. [...] E se no verão o 
porto e acidade eram assolados pela febre amarela, no inverno havia a 
varíola  (3.566  mortes  em 1904).  E  ainda  mais:  além da  cólera,  a 
multiplicação dos ratos ameaçava freqüentemente com surtos de peste 
bubônica. Na falta de recursos para um hospital, muitos tuberculosos 
abrigavam-se em cortiços e favelas. O cenário era maravilhoso – mas 
a cidade maldita. (MIRANDA, 1985a, p. 42). 

Somente após os primeiros anos da virada do século é que algumas expressões 

do Brasil moderno se fizeram notar. Rodrigues Alves, que assumiu a nação no período 

de 1902 a 1906, preocupou-se em realizar intensas reformas urbanísticas na cidade do 

Rio de Janeiro com financiamentos externos. A tão sonhada modernização implicava 

em mudanças que deveriam ir além da fachada dos novos prédios e ruas alargadas. As 

primeiras  medidas  tomadas  pelo  governo  procuraram  dar  conta  do  saneamento  da 

cidade.  Oswaldo Cruz,  que já  ocupava o cargo  de diretor  do Instituto  Manguinhos, 

criado na gestão anterior com a finalidade de fabricar vacinas contra a peste bubônica, é 

convidado a  assumir  a  Saúde Pública  por  Rodrigues  Alves, assim que inicia  o  seu 

mandato.
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Desmentindo o apelido de Soneca, o presidente atacou logo as obras 
de saneamento e de reforma urbana da cidade,  como prometera  no 
discurso de posse. Para isso conseguiu poderes quase ditatoriais para o 
engenheiro  Pereira  Passos,  nomeado  prefeito,  e  para  o  médico 
Oswaldo  Cruz,  nomeado  diretor  do  serviço  de  Saúde  Pública. 
(CARVALHO, 2004, p. 93).

Os trabalhos realizados para o saneamento da cidade tiveram início objetivando 

a erradicação da febre amarela. Para isso, Oswaldo Cruz adotou métodos já aplicados 

em Cuba,  que  atacavam a  doença  em seu  foco  e  incluíam ainda  o  isolamento  dos 

doentes em hospitais. Organizou-se então a inspeção domiciliar através das brigadas de 

mata-mosquitos, que desinfetavam casa por casa. Para combater a peste, estabeleceu um 

grupamento  de  homens  devidamente  vacinados  que  percorriam  os  guetos,  becos  e 

cortiços  removendo  o  lixo,  espalhando  raticidas  e  interditando  moradias,  em  casos 

extremos.  E  ainda  criou  o  estranho  cargo  de  comprador  de  ratos,  envolvendo  a 

população mais pobre nessa empreitada (MIRANDA, 1985a, p. 52). Contra a varíola, a 

vacinação obrigatória impôs-se à população.

Algumas dessas medidas foram recebidas com muita polêmica pela imprensa e 

pela população, tanto pela forma original de combate à epidemia – as medidas adotadas 

causavam certo descrédito – como pela forma imperiosa de atuação:

Os alvos preferidos das visitas eram naturalmente as áreas mais pobres 
e de maior densidade demográfica. Casas de cômodos e cortiços, onde 
se  comprimiam  em  cubículos  e  casinhas  dezenas  de  pessoas, 
constituíam objeto de atenção especial [...]. Para prevenir resistências 
dos  moradores,  as  brigadas  faziam-se  acompanhar  de  soldados  da 
polícia. (CARVALHO, 2004, p. 94).

Foi nesse ambiente de obrigatoriedades que se deu a Revolta da Vacina, apesar 

de a obrigatoriedade não ser novidade para a população, visto que, desde 1837, elas já 

eram impostas na cidade do Rio de Janeiro (CARVALHO, 2004). Mas, como muitas 

outras exigências, não se faziam cumprir. O que ocorreu de diferente no novo governo 

foi que se passou a uma série de decretos obrigando os alunos das escolas públicas, 

assim  como  os  civis,  militares,  detentos,  funcionários  e  moradores  de  silos,  a 

apresentarem o certificado de vacinação. Além disso, deu entrada no Senado um outro 

projeto de lei que “reintroduzisse a obrigatoriedade” (CARVALHO, 2004, p. 96).
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A  oposição  e  a  imprensa,  questionando  a  arbitrariedade  da  medida,  não 

condizente com a atuação de um verdadeiro governo republicano, trataram de difundir 

um terror ideológico que colocava em questão tanto a eficácia da vacina,  quanto os 

métodos com que seria aplicada, com a invasão dos lares familiares.

Em  1904,  na  iminência  da  passagem  da  nova  lei,  recorreram  a 
verdadeiro  terrorismo  ideológico,  apontando  na  vacina  inúmeros 
perigos  para  a  saúde,  tais  como  convulsões,  diarréias,  gangrenas, 
otites, difterias, sífilis, epilepsia, meningite, tuberculose. Outro ponto 
em que os ortodoxos insistiam era a falta de competência do poder 
público para invadir o recesso dos lares, seja para inspeção, seja para 
desinfecção,  seja  para  remoção  de  doentes,  ou  seqüestro,  como 
preferiam dizer. (CARVALHO, 2004, p. 98).

Em  seu  estudo  sobre  os  comportamentos  da  família  na  cidade  do  Rio  de 

Janeiro republicano, Araújo (1993) considera que a arbitrariedade com que tramitavam 

as leis de saneamento, somada à possibilidade de invasão da privacidade familiar, foi o 

incentivo  à  indignação  popular  que  culminou  na  revolta.  Para  a  opinião  pública,  a 

vacinação  obrigatória  promovida  pelos  agentes  de  saúde  em  domicílio  causaria  a 

exposição das senhoras de família a situações constrangedoras em razão dos métodos de 

vacinação, um verdadeiro atentado à moral da família:

A  Revolta  da  Vacina  foi  fruto  da  indignação  popular  contra  o 
despotismo  da  interferência  do  poder  público  na  privacidade  da 
família.  A  campanha  pela  vacina  obrigatória  contra  a  varíola  foi 
interpretada  pela  população  como uma  ameaça  à  honra  do  lar  e  à 
moral familiar: ‘A messalina entrega-se a quem quer, mas a virgem, a 
esposa, a filha terão que desnudar braços e colos para os agentes da 
vacina’. (ARAÚJO, 1993, p. 299).

A Revolta  da  Vacina  foi  fruto,  principalmente,  de  uma indignação  popular 

diante  dos  direitos  civis  violados,  que  culminou  em  tumultos  variados  por  causas 

diversas. Segundo Carvalho (2004), a causa principal da revolta, a vacina, foi o que 

“despertou a simpatia geral,  permitindo a abertura de espaço momentâneo de livre e 

ampla  manifestação  política,  não  mais  limitada  à  estrita  luta  contra  a  vacina. 

Desabrocharam então, várias revoltas dentro da revolta” (CARVALHO, 2004, p. 138). 

E o autor se refere tanto à insatisfação popular com os serviços públicos prestados, 

como às reivindicações trabalhistas nas fábricas. A revolta popular tomou a dimensão 

das  ruas  e  entrou  para  a  história  como  uma  rebelião  de  êxito  para  a  formação  da 
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cidadania,  com o povo reivindicando seus direitos  civis,  “Mesmo que a  vitória  não 

tenha  sido  traduzida  em  mudanças  políticas  imediatas  além  da  interrupção  da 

vacinação” (CARVALHO, 2004, p. 139).

Em paralelo às medidas de saneamento tomadas com a atuação de Oswaldo 

Cruz, o prefeito Pereira Passos inicia na cidade a operação “bota-abaixo” (MIRANDA, 

1985a, p. 50), com a destruição de casas e cortiços para remodelar o porto e alargar as 

ruas, que passariam a abrigar o esperado movimento da cidade moderna. A abertura das 

avenidas Rodrigues Alves, Francisco Bicalho e Central,  unindo o Rio de Janeiro do 

porto  à  beira-mar,  foram algumas  das  mudanças  realizadas.  A  abertura  da  avenida 

Central,  atualmente  Rio  Branco,  foi  uma  das  principais  transformações  estruturais 

urbanísticas  feitas  no  centro  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro  no  início  do  século  XX. 

Estabelecendo o fluxo entre o porto e a beira-mar, também se concentraram na grande 

avenida os mais variados produtos do comércio de importação, com tecidos, louças e 

chapéus; bares, cafés e restaurantes; instituições culturais, como a Escola Nacional de 

Belas Artes ou sedes dos grandes periódicos, como o Jornal do Commercio e o Jornal  

do Brasil. 

Além das reformas estruturais urbanas, alguns decretos foram estipulados de 

forma a criar a civilidade almejada:

Finalmente,  houve  a  tentativa  de  implantação  de  novas  ‘usanças  e 
costumes’  nesse  espaço  remodelado  segundo  padrões  vigentes  nas 
cidades  consideradas  civilizadas.  Para  tanto,  o  prefeito  editou  uma 
série de decretos proibindo a venda de bilhetes de loteria e a ordenha 
de  vacas  leiteiras,  bem  como  a  prática  da  medicina  pública  e  de 
qualquer forma de comércio ambulante na avenida. Estavam sujeitos a 
punições  aqueles  que  urinassem fora  dos  mictórios,  cuspissem nas 
ruas  e  soltassem  fogos  de  artifício.  Cães  soltos  deveriam  ser 
apreendidos. (MOTTA, 2004, p. 30).

As reformas infringidas buscaram transformar a capital republicana e fazer o 

Rio de Janeiro ocupar o papel de cidade “vitrine e espelho da nação” (MOTTA, 2004, p. 

29), embarcando na correnteza de modernização e urbanização das cidades espelhadas 

pelo  velho  mundo.  O  modelo  urbano  parisiense  de  civilidade  e  modernismo  foi 

idealizado pela República com intenções de transformar a cidade do Rio de Janeiro na 

“Paris dos trópicos” (MOTTA, 2004, p. 31). A cidade passou a exibir um potencial de 

consumo nunca antes experimentado.
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Nas observações de Araújo (1993), as mudanças passam a ser percebidas nos 

novos usos da cidade: 

O  ponto  estratégico  de  mudança  é  a  atração  da  família  pela  rua, 
especialmente  em busca de  atividades  de  lazer  e  recreação [...].  O 
novo  estilo  de  vida  implicou  a  adoção  de  formas  burguesas  de 
desfrutar  as  atrações  urbanas  ou  populares,  de  criar  modos  de 
divertimento  barato,  como  se  todos  quisessem,  embora  poucos 
pudessem, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Certamente por 
esta razão,  como veremos,  o dia não bastava,  despertando-se desde 
então o gosto carioca pela vida noturna,  que a família cultivou em 
casa e na rua. (ARAÚJO, 1993, p. 35).5

A  sedução  e  a  atração  promovidas  pela  cidade  moderna  se  encaixam  nas 

imaginárias cidades narradas por Calvino (2003). Ao descrever suas cidades invisíveis, 

elas são apresentadas, significativamente, com nomes de mulheres, que possivelmente 

guardam, em seus recantos, seus desejos. Anastácia, a cidade do desejo, assim como a 

cidade moderna, exerce a atração do olhar e produz prazeres insaciáveis que a fazem 

movimentar-se constantemente:

Anastácia desperta uma série de desejos que deverão ser reprimidos, 
quem se encontra uma manhã no centro de Anastácia será circundado 
por  desejos  que  se  despertam  simultaneamente.  A  cidade  aparece 
como um todo no qual nenhum desejo é desperdiçado e do qual você 
faz parte, e, uma vez aqui se goza tudo que não se goza em outros 
lugares, não resta nada além de residir nesse desejo e se satisfazer. 
Anastácia,  cidade  enganosa,  tem  um  poder,  que  às  vezes  se  diz 
maligno e outras vezes benigno: se você trabalha oito horas por dia 
como minerador de ágatas ônix crisoprásios, a fadiga que dá forma 
aos seus desejos toma dos desejos a sua forma, e você acha que está se 
divertindo  em  Anastácia  quando  não  passa  de  seu  escravo. 
(CALVINO, 2003, p. 18-19).

Esta  atração  pelos  prazeres  que  a  cidade  pode  proporcionar,  junto  às 

possibilidades de ascensão social e econômica, produziu no Rio de Janeiro, a capital 

federal,  o  aumento  da  população  urbana.  O  declínio  da  família  patriarcal  também 

reforçou  o  desejo  nas  elites  brasileiras  da  troca  do  campo  pela  intensa  vida  social 

produzida na cidade. Mas não somente de elites compôs-se a cidade.  Mesmo com o 

bota-abaixo  dos  cortiços  promovido  pela  República  e  seu projeto  de civilização,  os 

pobres  afastados  para  a  periferia  iniciaram o  processo  de  ocupação  dos  subúrbios. 

Porém “não foi esse o único rumo daqueles que estavam sendo expulsos pelo bota-

abaixo  e  pelas  normas  que  perseguiam  as  ‘promíscuas’  habitações  populares” 

5 Em SCHNEIDER; MONTENEGRO, 1990.
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(MARINS, 2004, p. 152). A ocupação dos morros, abundantes na geografia da cidade 

do Rio de Janeiro, foi uma solução para o desconfortável e moroso deslocamento em 

trens e bondes, ainda em fase de expansão, dos trabalhadores residentes nos subúrbios 

ao Centro e à Zona sul.

A miséria  e  os  miseráveis  que  haviam perdido  suas  habitações  na 
derrubada violenta do cortiço tinham à disposição o morro contíguo – 
e  as  madeiras  da  demolição  que  a  própria  prefeitura  lhes  permitia 
recolher. Barracos de madeira já estavam disseminados no morro de 
Santo Antônio, ponto privilegiado da cidade, e logo estariam presentes 
no da Providência, nos anos que se seguiram às picaretadas de Barata 
Ribeiro. Na vizinhança do Cabeça de Porco, surgia a ‘Favela’, apelido 
que  seria  dado  ao  morro  da  Providência  pelas  tropas  vindas  de 
Canudos em 1897, as quais estacionaram ali e acabaram denominando 
o local desse nome por associação a plantas com favas, comuns tanto 
no morro carioca quanto nas cercanias de Antônio Conselheiro, o Belo 
Monte. (MARINS, 2004, p. 141).

Se  esses  primeiros  barracos  de  madeira  iniciaram a  favelização  do  Rio  de 

Janeiro,  contradizendo  o  almejado  projeto  civilizatório  da  modernidade,  a  própria 

legislação  permitiu  que  esse  modelo  de habitação  popular  se  espalhasse  por  toda  a 

cidade:

‘Os barracões toscos não serão permitidos, seja qual for o pretexto de 
que se  lance  mão  para  obtenção  de  licença,  salvo  nos  morros  que 
ainda não tiverem habitações e mediante licença’ [...].

Os morros estavam por todo o Rio, e quase todos eram desabitados; 
quanto  às  licenças...  essas  puderam  ser  facilmente  esquecidas,  ou 
mesmo contornadas. (SEVCENKO, 2004, p. 154). 

A proximidade da pobreza em meio aos bem cuidados e elegantes arredores das 

ocupações das classes média e alta não impediu o avanço do projeto de modernização 

da  sociedade  carioca,  e  fez  conviverem,  mesmo  que  conflituosamente,  estes  dois 

mundos.

3.3 O Rio moderno: reflexos na imagem da cidade

A capital remodelada ao modelo parisiense de cidade moderna foi entregue à 

população, principalmente, com a inauguração da avenida Central em 1905. Com seus 
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edifícios  imponentes,  à  moda  francesa,  incorporou  novos  hábitos  ao  cotidiano  do 

cidadão carioca, traduzindo o termo avenida como símbolo de cidade moderna:

Junto com a rua do Ouvidor, sua feroz competidora na preferência do 
público,  a  avenida  Central  intensificou  o  prazer  da  flânerie  ou  do 
footing, dependendo do ideal do pedestre que poderia ser influenciado 
pelo modelo francês ou inglês da época. No entanto, as duas ruas eram 
também  freqüentadas  pelos  pobres,  que  se  não  podiam  consumir 
vestuários de moda e exibir a elegância das boas maneiras, não eram 
impedidos de participar das festas populares ou de contar  anedotas 
sobre  a  vida  dos  burocratas  e  políticos  que  atuavam  ali  nas 
proximidades,  fosse  na  Câmara  dos  deputados,  fosse  no  Senado. 
Afinal, o cosmopolitismo singular da capital facilitava as formas de 
interação social no espaço público. (ARAÚJO, 1993, p. 327-328). 

O espaço público moderno como uma nova forma de interação social, que, de 

alguma maneira, faz conviverem diversos mundos, foi configurado no Rio de Janeiro 

para transformar a maior e mais importante cidade do país em uma cidade-modelo.

A capital federal remodelada como a Paris no século XIX também instigou o 

prazer  e  o  deleite  do  olhar:  sentados  às  mesas  dos  cafés  que  se  espalhavam pelas 

calçadas,  os  grupos  conversavam  ou  simplesmente  instigavam-se  a  observar  a 

vivacidade da rua moderna carioca. O comércio no centro do Rio de Janeiro passou a 

ser notavelmente cenário da vida elegante da cidade.

As experiências provocadas pela urbanização, introduzidas no cotidiano, estão 

na fala de escritores brasileiros que foram testemunhas dessas transformações diárias. 

Paulo  Barreto,  o  João  do  Rio,  transmitiu  à  imprensa  periódica  a  vivacidade  da 

linguagem do jornalismo moderno,  ao emitir  suas opiniões através do olhar sobre a 

cotidianidade vivida nas ruas do Rio de Janeiro. Como um flâneur, João do Rio percebe 

a cidade e a traduz em suas crônicas, e como Gomes (2005) descreve, a matéria-prima 

de seu texto é extraída do cotidiano carioca:

Para  reportar  as  figurações  da  rua,  elege  a  metáfora  biológica  do 
corpo, que permite ler a cidade como algo familiar e instantaneamente 
apreensível. A leitura apóia-se em pontos de referência concretamente 
miméticos, ou culturalmente ligados à tradição, em que o narrador se 
ancora em seus trajetos pelos meandros do corpo urbano. Na cidade 
em mudança,  vai  buscar  a  matéria  de suas  reportagens:  o  crime,  a 
miséria, o delírio, os mistérios, as artes e tradições populares, que iam 
desaparecendo  por  ação  de  um  cosmopolitismo  patrocinado  pelo 
projeto oficial de modernização. (GOMES, 2005, p. 24-25).
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 Para Sussekind (2006), Paulo Barreto também é apontado como o expoente de 

uma técnica em muito desenvolvida pelas inovações técnicas disseminadas pelo país, 

que desde o final do século XIX e, mais acentuadamente, nas primeiras décadas do XX 

acabaram por repercutir  na produção literária.  Neste aspecto, a autora atribui a ele a 

ênfase em um gênero literário que o manteve “cheek to cheek com os novos meios de 

reprodução, impressão e difusão”, em que seus textos “não só lhes atribuíam contornos 

sedutores, como se deixaram marcar  tecnicamente por eles” (SUSSEKIND, 2006, p. 

19). 

Através de muitas crônicas de João do Rio, podemos traçar um perfil sobre os 

vários  aspectos  que  emergiam  naquele  momento,  traduzindo  as  transformações  da 

cidade para o novo. A rua moderna parisiense, como vimos no capítulo anterior, repleta 

de estímulos a serem absorvidos pelo cidadão, também se mostrou ao autor, nas ruas do 

Rio de Janeiro. Poeticamente, sua prosa nos mostra a diversidade presente nas cidades e 

as possibilidades abertas pela rua moderna, capaz de conjugar prazer e dor:

Balzac dizia que as ruas de Paris nos dão impressões humanas. São 
assim as ruas de todas as cidades, com vida e destinos iguais aos do 
homem. [...]

OH! Sim, as ruas têm alma! Há ruas honestas, ruas ambíguas, ruas 
sinistras, ruas nobres, delicadas, trágicas, depravadas, puras, infames, 
ruas sem história, ruas tão velhas que bastam para contar a evolução 
de  uma  cidade  inteira,  ruas  guerreiras,  revoltosas,  medrosas, 
spleenéticas, snobs, ruas aristocráticas, ruas amorosas, ruas covardes, 
que ficam sem pinga de sangue... (RIO, 2005b, p. 104-105).

A  fruição  do  espaço  urbano  estendia-se  ao  progresso  que  estava  nas  ruas 

movimentadas pelo comércio, pela elegância dos pedestres, pelos bondes e automóveis 

em trânsito. Nas ruas vislumbravam-se as novidades:

No burburinho das ruas, homens trajando paletós de casimira clara e 
usando  chapéu  de  palha,  acompanhados  de  senhoras  finamente 
vestidas com toaletes de nítida inspiração parisiense, desfrutavam os 
tempos eufóricos da Belle Èpoque. Deslumbravam-se diante do novo 
aparato que incluía equipamentos e objetos de consumo identificados 
com  as  marcas  do  progresso  e  da  modernidade.  Telefones, 
automóveis,  elevadores,  cinematógrafos,  fonógrafos,  bondes, 
iluminação  elétrica,  vacinas,  logo  se  converteram  em  motivo  de 
regozijo e até mesmo de reverência solene. (SCHAPOCHNIK, 2004, 
p. 440).
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À visualidade que a cidade moderna exibe, vaidosa de seus prazeres, soma-se a 

energia  elétrica  que,  na  primeira  década,  passou  a  substituir  os  lampiões  a  gás  e, 

gradativamente,  iluminou ruas, vitrines e as casas das classes média e alta  cariocas. 

Inaugurada  também  em  1905,  no  Rio  de  Janeiro,  a  Light  tornou-se  a  empresa 

responsável  pelo  fornecimento  e  expansão  da  energia  elétrica  na  capital  federal 

(CENTRO DE MEMÓRIA DA ELETRICIDADE NO BRASIL, 2001).

Os  melhoramentos  no  fornecimento  de  energia  foram  fundamentais  para 

impulsionar a indústria do entretenimento no Rio de Janeiro. “A intensa urbanização do 

Rio republicano tornou a diversão pública uma extensão do lazer doméstico. Os clubes 

e associações proliferavam na cidade, promovendo festas, eventos culturais e atividades 

esportivas” (ARAÚJO, 1993, p. 336).

As casas de cinema se beneficiaram igualmente das melhorias na iluminação 

pública. Apesar de ter surgido na cidade ainda no final do XIX, tão logo ele é inventado 

em  Paris,  o  cinema  encontrou  dificuldades  no  seu  desenvolvimento  em  razão  das 

precárias condições de energia elétrica na capital. A maravilha dos tempos modernos foi 

apresentada  como  omniógrapho,  nome  dado  para  diferenciá-lo  das  “máquinas 

americanas  de  Edison,  os  chamados  ‘kinetoscópios’,  que  mostravam  seqüências 

miniaturizadas de movimentos no interior de uma câmara, com a grande diferença de 

que  só  podiam  ser  observadas  de  uma  objetiva  por  uma  pessoa  de  cada  vez” 

(SEVCENKO, 2004, p.  518).  A exibição através  da inovadora máquina  apresenta  a 

possibilidade de um alargamento do público diante da imagem técnica e sugere dessa 

maneira novas formas de percepção:

Pequenas imagens-que-passam diante de um único olhar, no caso do 
kinetoscópio;  figuras em tamanho natural  para platéias de às vezes 
duzentos espectadores, no cinematógrafo, um alargamento não apenas 
das figuras,  mas  do público potencial  para esse desfile de imagens 
técnicas  em movimento.  O  que  sugere  a  modificação  também em 
larga  escala,  a  partir  de  então,  das  formas  de  percepção, 
principalmente nas grandes cidades brasileiras. (SUSSEKIND, 2006, 
p. 40). 

Uma projeção comentada pelo  Jornal do Commercio em 2 de julho de 1896 

mostra o cinema como uma inovadora experiência; além da recomendação ao evento 

extraordinário,  o  público  é  alertado  quanto  a  possíveis  desagradáveis  situações  que 

poderiam ocorrer durante a mágica projeção de cenas animadas por causa da completa 

escuridão necessária à sala de projeções (MIRANDA, 1985a, p. 90)
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Apesar do encantamento que proporcionou desde os primeiros anos, somente 

em 1907, com a inauguração da Usina de Ribeirão das Lages, proporcionando à capital 

federal o fornecimento de energia adequado às exigências da nova invenção, a indústria 

cinematográfica  avançou,  com  a  inauguração  de  diversas  salas  de  exibição,  que 

passaram a ser chamadas de cinematógraphos e exibiam também produções nacionais, 

incentivadas pelo êxito do mercado de entretenimento que surgia (MIRANDA, 1985a, 

p. 92). 

Os bondes se modernizaram movidos a tração elétrica e, junto aos automóveis, 

intensificaram o movimento cotidiano do Rio de Janeiro,  cruzando a cidade,  unindo 

bairros  e  estreitando  caminhos.  Esses  primeiros  transportes  urbanos  produziram 

subjetividades, pois introduziram percepções até então não experimentadas. Dotados da 

velocidade que encurta trajetos, transportam confortavelmente passageiros, porém são 

ao mesmo tempo  causadores  de certa  estranheza,  ao agrupar  desconhecidos  em um 

mesmo ambiente. 

Algumas  passagens  dos  textos  de  Machado  de  Assis  reportam  às  novas 

sensações  causadas  pelos  transportes  urbanos.  Em seu  romance  Memorial  de  Aires, 

publicado em 1908, o protagonista narrador descreve suas impressões tão divergentes 

em relação às do amigo, sobre o novo trem que os deslocava com tanta rapidez aos seus 

destinos:

Ao subir a serra, as nossas impressões divergiam um tanto. Campos 
achava grande prazer na viagem que íamos fazendo em trem de ferro. 
Eu confessava-lhe que tivera maior gosto quando ali  ia  em caleças 
tiradas a burros, umas atrás das outras, não pelo veículo em si, mas 
porque ia vendo, ao longe, cá embaixo, aparecer pouco a pouco o mar 
e a cidade com tantos aspectos pinturescos. O trem leva a gente de 
corrida,  de  afogadilho,  desesperado,  até  à  própria  estação  de 
Petrópolis. [...]

Campos continuou a dizer todo o bem que achava no trem de ferro, 
como prazer e como vantagem. Só o tempo que a gente poupa! Eu, se 
retorquisse  dizendo-lhe  bem do tempo  que  se  perde,  iniciaria  uma 
espécie de debate  que faria a  viagem ainda mais  sufocada e curta. 
Preferi trocar de assunto e agarrei-me aos derradeiros minutos, falei 
do progresso, ele também, e chegamos satisfeitos à cidade da serra. 
(ASSIS, 2003, p. 26).

Já em outro relato bem-humorado, Machado de Assis descreve numa crônica 

um  pouco  das  possíveis  subjetividades  suscitadas  quando  do  uso  de  bondes  como 

transporte de massa, ainda que por tração animal. Vale ressaltar que suas considerações 
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estabelecem uma acentuada aproximação com as falas de Sennett (2003) sobre os novos 

comportamentos que se estabelecem diante das interseções entre o público e o privado, 

geradas no espaço urbano das cidades modernas, comentadas no capítulo anterior.

Machado  de  Assis  discorre  ironicamente  sobre  comportamentos  gerados  a 

partir de um novo cotidiano promovido pelos transportes urbanos. Ele “decreta”6 setenta 

artigos sobre os quais tece algumas regras de uso. Para a inconveniente situação “Dos 

encatarroados”, o autor indica que lhes seria dada a permissão de entrar nos bondes, 

contanto que tussam somente três vezes e em um prazo de uma hora, caso contrário, 

com uma  tosse  muito  intensa,  ele  sugere  “ou  irem a  pé,  que  é  bom exercício,  ou 

meterem-se na cama. Também podem ir tossir para o diabo que os carregue” (ASSIS 

apud BOSI et al., 1982, p. 97-98).

Em outro artigo, sobre o desconforto que a proximidade com o estranho causa, 

devido  às  novas  inserções  no  espaço  público  promovidas  pela  modernização,  os 

comentários  se  voltam  para  as  maneiras  como  o  passageiro  deveria  se  sentar  nos 

bondes:

Art. II – Da posição das pernas.
As  pernas  devem  trazer-se  de  modo  que  não  constranjam  os 
passageiros do mesmo banco. Não se proíbem formalmente as pernas 
abertas,  mas com a condição de pagar os outros lugares, e fazê-los 
ocupar  por  meninas  pobres  ou  viúvas  desvalidadas  mediante  uma 
pequena gratificação. (ASSIS apud BOSI et al., 1982, p. 97).

Com a  mesma  visão  do  espaço  que  deve  ser  delimitado  através  de  linhas 

imaginárias,  quando escreve  sobre  a  leitura  de  jornais,  atenta  para  o  fato  de  que o 

passageiro deve ter o cuidado de, ao abrir a folha, “não roçar as ventas do vizinho, nem 

levar-lhes os chapéus”. As regras decretadas vão dissecando o percurso em conjunto: 

umas referem-se à fala exaltada de algumas pessoas, que então passariam a ser limitadas 

a  apenas  quinze  ou  vinte  palavras;  outras  se  referem  às  conversas  insistentes  dos 

passageiros vizinhos, os quais ele chama de “os amoladores”, que insistem em contar 

confidências  e  negócios  íntimos  sem  interesse  a  ninguém;  ou  a  grande  solução 

encontrada para as “pessoas com morrinha”, permitindo-lhes uma participação indireta 

nos bondes: “ficando na calçada, e vendo-os passar de um lado ao outro.” E, ainda mais 

sarcástico, aconselha que “será melhor que morem em rua por onde eles passem, porque 

então podem vê-los mesmo da janela” (ASSIS apud BOSI et al., 1982, p. 97-98).

6 Texto publicado em 4 de julho de 1883.
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Além dos bondes  em diferentes  versões,  desde os mais  populares  aos mais 

sofisticados, com luxuosos forros sobre os assentos, o automóvel se tornou um símbolo 

das  mudanças  que  o  novo  século  trazia  ao  Brasil  moderno.  Com  as  melhorias 

promovidas após a urbanização, com a pavimentação das ruas, o aumento do fluxo de 

veículos logo forçou a elaboração de leis de regulamentação do seu uso, que o povo 

assistia perplexo e com muita desconfiança acerca de sua segurança. Dos seis carros 

existentes  em  1903,  ao  final  da  década  esse  número  cresceu  consideravelmente, 

incentivando  a  criação  do  Automóvel  Clube  do  Brasil,  em 1908,  e  a  promoção  de 

corridas  automobilísticas  que  atraíam  grande  número  de  curiosos  e  torcedores 

(MIRANDA, 1985a).

Sobre o automóvel,  relatos  de João do Rio publicados  na imprensa  carioca 

revelam a sua força simbólica  na sociedade  moderna.  Traçando uma linha  divisória 

entre o passado e o futuro, o carro e sua velocidade, cotidianamente presentes no Rio de 

Janeiro, traduziram, aos olhos do cronista, a mesma idéia de fugacidade de uma nova 

era  amplamente  discutida  no  capítulo  anterior,  através  das  questões  relacionadas  à 

cidade moderna:

Oh! O automóvel é o criador da época vertiginosa em que tudo se faz 
depressa.  Porque  tudo  se  faz  depressa,  com  o  relógio  na  mão  e 
ganhando vertiginosamente tempo ao tempo. [...] O automóvel fez-nos 
ter  uma apudorada pena do passado.  Agora é  correr  para  a  frente. 
Morre-se  depressa  para  ser  esquecido  dali  a  momentos;  come-se 
rapidamente sem pensar no que se começa, arranja-se a vida depressa, 
escreve-se, ama-se, goza-se como um raio; pensa-se sem pensar, no 
amanhã que se pode alcançar agora. Por isso o Automóvel é o grande 
tentador.  Não  há  quem lhe  resista.  Desde  o  Dinheiro  ao  Amor.  O 
dinheiro precisa de automóveis para mostrar quem é. O amor serve-se 
do  automóvel  para  fingir  Dinheiro  e  apressar  as  conquistas.  (RIO, 
2005a, p. 60-61).

Além da fugacidade dos novos tempos, vale comentar a força com que emerge 

a  sociedade  de  consumo  já  no  início  do  século,  comentada  pelo  autor.  Os  perigos 

associados à velocidade também estão presentes no desenvolvimento do novo engenho 

a ser conduzido, em que a experiência sensorial se coloca à frente, como prioridade:

[...] tocando para a cobiça das posições e dos desejos satisfeitos, com a 
velocidade  máxima,  sem  se  importar  com  os  guardas-civis,  os 
desastres, os transeuntes, sem mesmo pensar que os bronzes podem 
vir a derreter na carreira doida do triunfo voraz! (RIO, 2005a, p. 61).
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Para além da praticidade e conforto possibilitados pela locomoção não somente 

nos automóveis que surgem, mas também nos bondes com tração elétrica e mesmo nos 

trens  superando as  distâncias  em tempos  muito  mais  ágeis,  a  fruição  de  uma nova 

paisagem  se  configura  ao  olhar,  proporcionando  subjetividades  antes  não 

experimentadas:

Dessa maneira,  se  o cinematógrafo habituava o olhar à  reprodução 
mecânica do movimento, a popularização do automóvel automatizava, 
via movimentação mecânica, um modo de olhar as coisas em volta 
como se fossem puras imagens passando a lado. Enquanto o cinema 
parecia tornar mais verazes as imagens técnicas, a movimentação dos 
automóveis,  bondes  e  trens  dava  aos  objetos  cotidianos  contornos 
meio mágicos. Desrealizava-os subitamente (SUSSEKIND, 2006, p. 
50).

Como a autora denomina, a imagem “desrealizada”, ou seja, transformada de 

seu  estado  natural,  passa  a  intensificar  o  cotidiano  urbano  com  novas  referências 

imagéticas.  Mesmo  a  fotografia,  que  já  circulava  desde  o  século  XIX com relativa 

naturalidade na família brasileira, na forma de retrato, com as inovações técnicas do XX 

passa a incorporar qualidades diferentes. Em primeiro lugar, é fato que a possibilidade 

técnica de converter a imagem fotográfica de tom contínuo em imagem impressa a meio 

tom pelos processos gráficos em evolução promoveu sua popularização,  disseminada 

sobre os meios impressos da época. E, principalmente, numa segunda abordagem, essa 

possibilidade  transformou  a  fotografia  em  linguagem  fotográfica.  Mais  claramente, 

quando  em  1900  as  primeiras  fotografias  foram  impressas  na  Revista  da  Semana 

(SUSSEKIND, 2006, p. 72) através do processo gráfico denominado fotogravura, elas 

absorveram para si novas características, como efemeridade e cotidianidade, atributos 

relacionados aos jornais e revistas, diminuindo assim o seu caráter  perene, um traço 

marcante do uso anterior, dos retratos de família. A nova possibilidade também diluiu o 

seu alto poder de índice, visto na maneira como era empregada no registro policial de 

criminosos, já mencionado anteriormente nos comentários tecidos por Gunning (2004), 

pois o novo modelo – a fotografia impressa – exige enquadramentos que pretendem 

uma síntese visual do objeto retratado; e, muitas vezes, acompanhada de títulos, tende a 

impor  uma leitura,  o  que denota  a  variante  de  interpretações  contida  na  linguagem 

fotográfica, e assim, transborda subjetividades imagéticas.

O cartão-postal  definido como “um convite  à viagem, uma prenda delicada 

àqueles que estão distantes; imagens cuidadosamente escolhidas servem de moldura a 
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juras de amor, reiteram plasticamente laços de amizade, perplexidade e encantamento” 

(SCHAPOCHNIK, 2004, p. 424), demonstra como o seu uso disseminado no século XX 

pelas  possibilidades  de  impressão  da  fotografia  corroborou  com “uma compreensão 

reduzida da paisagem”. As paisagens transformadas em postais representavam, e ainda 

hoje representam, um fragmento da cidade ou mesmo da viagem em questão; a escolha 

de um cartão-postal inclui subjetividades afetivas: “Refiguradas nos postais, as imagens 

da cidade proporcionam uma percepção afetiva e estética dos monumentos e paisagens, 

denotando o processo de interiorização e familiaridade com o local” (SCHAPOCHNIK, 

2004, p. 424). E não só paisagens eram retratadas. Nos postais, estava também a elite, o 

povo, os artistas, o comércio, os políticos e o corpo feminino desnudo – uma ousadia 

para  a  época.  Os  postais  instigaram  a  população  a  colecioná-los.  Muitas  vezes, 

autografados ou não, traduziam na prática uma espécie de grande álbum, contendo um 

vasto repertório de imagens disseminadas pelas inovações e técnicas do novo século. A 

imagem da cidade moderna e civilizada impõe-se traduzida em postais:

Uma outra série de postais se integrava num tempo que poderia ser 
denominado  de  futuro  do  presente,  isto  é,  configuravam-se  em 
imagens que deveriam ser consumidas como o novo cenário da cidade 
remodelada. Não por acaso, muitas das fotos registradas por Augusto 
Malta,  fotógrafo  oficial  da  administração  Pereira  Passos,  foram 
convertidas  em  cartões-postais  que  projetavam  e  potencializavam 
simbolicamente  o  desejo  de  fixar  o  perfil  modernizado  do  Rio  de 
Janeiro e de seus habitantes. (SCHAPOCHNIK, 2004, p. 443).

Apesar disso, curiosamente, muitas dessas imagens tentava resgatar, já naquela 

época,  ruínas,  com registros  fotográficos  de  prédios  antigos,  casarios  sem futuro  e 

trabalhadores  informais,  como  ambulantes  com  seus  pés  descalços  “salvando  dos 

escombros uma realidade que se esvaía sob o tempo do presente do pretérito [...] que 

atestava a irreversibilidade do processo vivido na cidade” (SCHAPOCHNIK, 2004, p. 

441).

A irreversibilidade da realidade moderna transpassada em tantas modalidades 

cotidianas mudou gradativamente a imagem da cidade. A transformação que veio com 

as reformas e o alargamento das ruas e avenidas, e a construção dos majestosos prédios; 

com leis regendo novos costumes de civilidade; com a velocidade e o lazer trazendo 

dinamismo às ruas e a expansão de seus domínios, povoando bairros das Zonas Norte e 

Sul, interligados pelos meios de transporte, acrescidos da iluminação pública às casas e 

ruas, expressou uma visualidade demarcada através desses novos sinais refletidos. As 
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imagens  das  casas  comerciais  com  suas  entradas  abarrotadas  de  mercadorias  em 

exposição, características do início do século, aos poucos perdem a cena para as vitrines 

ornamentadas e produzidas, exibidoras de produtos e marcas que começaram a se impor 

no mercado em expansão (Fig. 6 e 7).

   
Fig. 6 – fonte: AGCRJ e Fig. 7 – fonte: FMIS/RJ

As novidades  vivenciadas  no cotidiano  estamparam a cidade  moderna  com 

várias linguagens entrelaçadas, que serviram à formação de um enriquecedor repertório 
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de  imagens  para  um  imaginário  urbano.  Sobre  a  cultura  impressa  da  época,  o 

desenvolvimento  da  uma  linguagem  visual  intensificada  pelas  melhorias  técnicas 

empregadas  à  cidade  é  refletida  como  um  rico  cenário  caleidoscópico,  capaz  de 

múltiplas composições.  As caricaturas de Raul Pederneiras publicadas em 1924, que 

compunham sua  coluna  “Scenas  da  vida  carioca”,  demonstram como alguns  desses 

sinais emitidos no cotidiano, através da sensibilidade do artista, são transcodificados e 

reforçam o  imaginário  urbano  de  cidade  moderna.  O  olhar  sedutor  da  donzela  em 

consonância com o taxímetro que diz “livre” aponta para novos costumes da sociedade, 

e os carregadores de cartazes de publicidade na rua, em posturas antagônicas aos textos 

dos anúncios, fazem crer que deve ser bem mais ampla aplicabilidade do conceito de 

publicidade (Fig. 8 e 9).

As  transformações  realizadas  sobre  a  cidade  capital  nos  primeiros  anos  do 

século  XX  expressam,  de  certo  modo,  uma  visualidade  contemporânea  de  cidade 

moderna.  A potencialização da imagem impressa,  que pode ser percebida através da 

fotografia publicada no  Rio em Flagrante, em 1907, torna-se também o principal elo 

entre o passado e o presente. Numa cena cotidiana, do movimento das ruas, sob os pés 

da protagonista, um folheto de propaganda e, ao fundo, os cartazes em repetição colados 

sobre o muro traçam a contemporaneidade existente na cena (Fig. 10).

Fig. 8 – fonte: AFBN/B
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Fig. 9 – fonte: AFBN/B

Fig. 10 – fonte: FCRB
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3.4 Os cartazes de rua e a evolução da linguagem da publicidade 

Se  já  eram conhecidos  do  público  do  século  XIX os  anúncios  em jornais, 

revistas, folhetos, e os cartazes pintados em tom pessoal de anunciação, como “Aviso”, 

“Atenção” ou “Vendo uma casa”, o reclame do século XX associado às novas técnicas 

da vida moderna introduziu uma nova técnica de redação para essa linguagem. Sobre 

isso, Sussekind (2006) analisa que o tom pessoal encontrado em alguns dos anúncios 

publicados  no século XIX não atende mais  ao novo comportamento  vivenciado nas 

cidades que cresceram:

Há uma intimidade que parece indicar da parte do anunciante ser ele 
capaz de delimitar com alguma precisão aqueles com quem falaria no 
seu aviso. Situação que se transborda radicalmente quando aparecem 
os reclames impessoais, as firmas encarregadas de veicular anúncios, 
os primeiros profissionais de propaganda. Aí já não é mais o próprio 
interessado quem redige o seu anúncio. E nem o público, agora difuso, 
dos jornais, panfletos, e cartazes citadinos permitiria propagandas ao 
pé  do  ouvido.  Assiste-se,  assim,  aos  primeiros  passos  de  uma 
‘indústria do reclame’. (SUSSEKIND, 2006, p. 61).

Quando  as  modernizações  da  indústria  gráfica  na  virada  do  século 

remodelaram a imprensa tradicional, houve uma notável inserção, no mercado editorial, 

das revistas semanais, mudando o tom da imprensa no país. Os diversos públicos que, 

de alguma maneira, foram ensaiados nos vários periódicos que circularam ao longo do 

século XIX vêm à tona com maior clareza na grande diversidade de revistas literárias, 

de entretenimento, femininas, infantis.

Se  os  jornais  marcaram o  nosso  período  anterior,  nascidos  muitas 
vezes da luta política,  saindo e se multiplicando, fechando e sendo 
substituídos, criando esse clima de participação que foram as últimas 
décadas abolicionista e republicana, 1900 muda a tônica da imprensa 
para  as  revistas.  Semanais,  ilustradas.  E  nelas  se  vê  uma  nova 
atmosfera. Agora é o instante da crônica social, da charge e do soneto. 
Os homens do governo não são mais atacados, são alvo de sátira; os 
fatos do dia não se traduzem em notícia, mas vêm no leve comentário; 
e com as rimas, que tomam largo espaço, não há um menor fascínio 
pela Academia. Tempo de Bilac, das fotos de senhorinhas, dos ecos 
parisienses. Sustentando isso tudo, principia uma propaganda regular. 
(RAMOS, 1987, p. 21-22).

Como  o  autor  observa,  assim  como  as  revistas  e  jornais  que  ganharam 

cotidianidade com a crônica social, a fotografia impressa, a charge e o humor, também, 
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a  atividade  da  publicidade,  a  partir  desse  momento,  passou  à  uma  produção 

intensificada  por uma linguagem muito  mais  interativa  com o leitor.  A redação por 

rimas, a ilustração a cores e o planejamento do anúncio de acordo com o seu suporte 

passaram a integrar a comunicação publicitária, que começou a se profissionalizar com 

o trabalho de artistas e poetas.

A  sedução  das  mensagens  foi  aperfeiçoada  por  uma  linguagem  criativa, 

oferecida com muita habilidade através da redação de escritores nacionais. Se com a 

imprensa  jornalística  muitos  homens  de  letras  do  país  já  haviam  encontrado  certa 

“notoriedade, em primeiro lugar; e um pouco de dinheiro, se possível” (SODRÉ, 1999, 

p.  292),  o  aumento  das  mercadorias  em circulação  impulsionou  o  ofício  que,  mais 

claramente, não negava o seu caráter mercantil:

Muitos dos homens de letras mais conhecidos do Brasil de inícios do 
século XX não hesitaram em aceitar  o  papel  de  homens-sanduíche 
também. Bilac, Emílio de Meneses, Hermes Fontes, Bastos Tigre são 
alguns dos que mergulharam de cabeça na redação de quadrinhas e 
sonetos de propaganda.

O caso de Bastos Tigre, dentre eles, é especialmente significativo. Era 
dos  anúncios  que  tirava,  muitas  vezes,  seu  sustento,  chegando 
inclusive a montar um escritório – Publicidade Bastos Tigre – em que 
atendia  aos  mais  diversos  anunciantes:  Confeitaria  Colombo, 
Cafiaspirina Bayer, Cigarros York, Magazine Notre Dame; Drogaria 
V. Silva, Cervejaria Fidalga. (SUSSEKIND, 2006, p. 63).

Bastos  Tigre  teve  uma  produção  intensa  que  atravessou  gerações,  como  o 

objetivo slogan “Se é Bayer é bom”; ou ainda os tão famosos “versos-reclame para o 

Rhum Creosotado: ‘Veja ilustre passageiro / O belo tipo faceiro / Que o senhor tem ao 

seu  lado  /  No  entanto,  acredite  /  quase  morreu  de  bronquite:  salvou-o  o  Rhum 

Creosotado’”. (SUSSEKIND, 2006, p. 63). 

A  linguagem  lúdica  passa  a  estar  presente  na  publicidade,  notada 

especialmente neste anúncio do Rhum Creosotado veiculado através de cartazes fixados 

dentro dos bondes, em que o título põe em interação personagens fictícias com o leitor. 

As referências acumuladas na experiência do público começam a compor o repertório 

criativo  dos  reclames.  Bastos  Tigre  cria  “As Bromilíadas”,  paródia  de  Os lusíadas, 

publicada  de  duas  em  duas  estrofes  toda  semana,  na  última  página  da  revista  D. 

Quixote,  como propaganda para o Xarope Bromil” (SUSSEKIND, 2006, p. 63). Bilac, 

por sua vez, faz versos parnasianos com mensagens patrióticas para velas brasileiras: 
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“Vencida,  e  em  trevas  sepulta  /  Morde-se  a  indústria  estrangeira!  /  –  Pátria, 

independente exulta, / tens a ‘Vela Brasileira’” (SUSSEKIND, 2006, p. 64).

Para a autora, há uma poetização do reclame por parte de autores como Bastos 

Tigre  ou  Bilac,  que  de  certa  forma  “pareciam  procurar  enobrecer  a  prática  de 

‘reclamistas’,  aproximando-a  de ideais  patrióticos  e  exemplos  de  gêneros  literários 

considerados nobres” (SUSSEKIND, 2006, p. 66).

Por outro lado, observa que a linguagem também poderia percorrer o caminho 

inverso, longe de uma poetização ou de qualquer aura artística atribuída ao reclame. 

Emílio de Meneses é citado como exemplo:

Este,  mais  cínico,  parecia  rir  de  seu  ofício  de  literato-sanduíche  e 
assinava com o nome de Gabriel d’Anúncio muitos de seus versos-
reclame. Não havia, no seu caso, maiores preocupações de enobrecer 
coisa alguma. Vide a quadra escrita para a Brahma num dia 11 de 
abril:  ‘Nesta  data  morreu  nosso Macedo,  /  Autor  de  Moço loiro e 
Moreninha. / Quando o releio penso assim em segredo: / Um chope 
loiro e um copo da Negrinha’. (SUSSEKIND, 2006, p. 66).

Os anúncios ilustrados eram, em sua maioria,  desenhados pelos homens das 

artes  gráficas  da  imprensa  carioca,  como  Julião  Machado,  já  mencionado,  Raul 

Pederneiras,  K.  Lixto  e  J.  Carlos.  Como  jornalistas  caricaturistas  afinados  com  o 

noticiário do país, trouxeram à linguagem dos anúncios uma associação inusitada entre 

os mais célebres homens da política da época e esdrúxulas mercadorias:

Afonso  Pena,  barão  do  Rio  Branco,  Pinheiro  Machado são  nomes 
diretamente  associados  a  produtos,  em charges  e  diálogos que  dão 
quase testemunhos. A caricatura é uma dominante, frisa o clima de 
circunstância,  empresta  à  propaganda uma  inflexão bem-humorada. 
(MARCONDES; RAMOS, 1995, p. 26).

Segundo  Ramos,  é  bastante  liberal  o  uso  da  imagem  dos  políticos  mais 

conhecidos em diálogos em “tom de glosa”, com humor, trazendo para a linguagem 

uma irreverência alegre, e até mesmo, ingênua:

Imagine-se o presidente da República, visto no traço de um desenhista 
popular, fazendo as referências mais elogiosas aos artigos de uma loja 
qualquer. Ou posando com seus ministros, diante de um grande bazar, 
todos  vestidos  de  quimono,  com  chapéu  de  bico  e  cheios  de 
embrulhos, dizendo que acabaram de fazer compras fabulosas. É isso 
que acontece com Afonso Pena, em 1909, e vem nas páginas de Fon-
Fon. [...]
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Há muitos  outros  exemplos  que  seguem de  1909 até  por  volta  de 
1918,  utilizando  as  personalidades  mais  em voga  de  cada  fase.  É 
Rodrigues Alves, é Campos Sales. Falando neste, há uma quadrinha 
famosa, atribuída a Olavo Bilac, e que Pedro Nunes afirma ter o poeta 
ganho 100$000 para escrever:  ‘Aviso a quem é fumante  /  Tanto o 
Príncipe  de  Gales  /  Como  o  Dr.  Campos  Sales  /  Usa  Fósforos 
Brilhante’. (MARCONDES; RAMOS, 1995, p. 27).

Decerto  que,  no  Brasil,  de  início  a  ilustração  apropriada  a  fins  comerciais 

aproximou-se com mais afinidade dos desenhistas da imprensa que já vinham, há alguns 

anos, desenvolvendo uma linguagem com o mercado da imagem impressa. Mas alguns 

esboços mostram que certos acadêmicos do início do século também foram solicitados e 

investiram nesse  campo.  Em 1909,  Henrique  Bernardelli  apresentou  um estudo,  em 

técnica de aquarela sobre papel, para reprodução do convite-programa de inauguração 

do Teatro Municipal  do Rio de Janeiro (Fig.  11).   E Eliseu Visconti,  em 1920, um 

cartaz, em técnica de aquarela e guache sobre papel, para reprodução de um cartaz de 

propaganda da Companhia  Antarctica  do Rio de Janeiro  (Fig.  12).  Os dois  artistas, 

tendo imigrado para o Brasil ainda no século XIX, são considerados grandes pintores 

nacionais.  Foram  mestres  da  Escola  Nacional  de  Belas  Artes  e  alcançaram  o 

reconhecido valor por suas obras no período em que viveram. Bernardelli, entre outras 

obras,  assina  os  painéis  decorativos  do  Museu  Nacional  de  Belas  Artes,  Teatro 

Municipal  do  Rio  de  Janeiro  e  Biblioteca  Nacional;  e  Visconti,  além  dos  seus 

iluminados  retratos  de  paisagens  com  influência  impressionista,  é  considerado  um 

precursor do design brasileiro, por seus desenhos aplicados aos selos, papéis de parede, 

cartazes e luminárias.

Talvez os estudos apresentados pelos dois artistas consagrados na época não 

tenham passado de projetos, e isso denota, de alguma maneira, dificuldades no período 

estudado  em  relação  ao  conceito  de  arte  e  às  manifestações  populares  da  imagem 

impressa.  Enquanto  em  alguns  países  da  Europa,  desde  o  século  XIX,  o 

aperfeiçoamento da litografia promoveu um estreitamento entre a arte aplicada para fins 

comerciais  e  os  cartazes  de  propaganda  assinados  por  artistas  consagrados,  como 

demonstrado no capítulo anterior, nota-se que, no Brasil, principalmente as limitações 

da  indústria  gráfica,  associadas  a  uma  economia  ainda  em formação,  retardaram o 

desenvolvimento da imagem comercial impressa como imagem artística. Neste aspecto, 

as  capas  das  revistas  que  circularam  intensamente  nas  duas  primeiras  décadas  – 

pioneiramente, Revista da Semana, em 1900, seguida por O malho, Fon-Fon e Careta, 
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entre  outras  –  foram  um  suporte  economicamente  viável  para  a  produção  de  uma 

imagem-arte aplicada às técnicas de reprodução com capas ilustradas, cuidadosamente 

impressas,  exigindo  o  minucioso  trabalho  de  seleção  de  cores  dos  litógrafos  e 

impulsionando o desenvolvimento da linguagem gráfica no Brasil.

Fig. 11 e 12 – fonte: MNBA

As incursões da classe artística brasileira na produção da imagem impressa se 

darão com maior desenvoltura mais à frente, com o crescimento da indústria do livro no 

Brasil, abrindo mercado aos capistas, e com as manifestações do movimento modernista 
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no segundo decênio. Quanto ao crescimento da indústria do livro, é preciso ressaltar a 

iniciativa de Monteiro Lobato e sua visão pioneira, em 1918, de vender literatura como 

mercadoria.  Ao  distribuir  seus  livros  em  consignação  pelos  mais  variados 

estabelecimentos, como farmácias e mercearias, oferecendo 30% do valor da venda ao 

comerciante, ampliou sensivelmente as tiragens das edições, “de 500 exemplares para 

até 2, 3 e às vezes 5 mil”, difundindo o livro por todo o Brasil (LIMA, 1985, p. 59). As 

manifestações  dos  modernistas  no  desenho  aplicado  às  artes  gráficas  também  são 

apontadas como uma valiosa contribuição. Vale lembrar a ampla pesquisa realizada por 

Lima (1985) sobre a ilustração na produção literária na década de 1920, mesmo que 

localizada em São Paulo, em razão da incontestável repercussão nacional do movimento 

modernista:

Falamos, no início deste trabalho, das contribuições que escritores e 
poetas sempre fizeram aos periódicos: não só na freqüência com que o 
faziam, mas do significado que representava como estréia de novos e 
do  seu  contato  com  nomes  consagrados  através  de  publicações 
acessíveis  ao  grande  público.  Estas  páginas,  que  em parte  ficaram 
dispersas nos jornais e revistas, eram, na verdade, uma forma às vezes 
inconsciente  de  promover  a  literatura.  Com muito  mais  razão,  nas 
revistas de caráter cultural que despontaram com o segundo decênio, 
vamos encontrar  maior  receptividade à nova geração e já nos anos 
vinte,  os  periódicos  apresentavam  em suas  páginas  uma  relevante 
contribuição das letras e das artes. (LIMA, 1985, p. 83).

Pra exemplificar a sua fala, a autora cita, entre outras, as ilustrações produzidas 

por Di Cavalcanti para a revista Klaxon, e o Manifesto Antropofágico, com desenhos de 

Tarsila  do Amaral.  Lima detalha  livros  editados  com capas  estritamente  textuais  ou 

tipográficas  que  ganham  sedução  a  partir  do  olhar  sensível  do  capista,  com 

diagramações expressivas e inusitadas. Cita como exemplo a diagramação para Poemas 

análogos, de Sergio Millet (1922), em que o efeito ótico provocado pela justaposição de 

letras em bloco com espacejamento muito próximo força o leitor à inclinação do livro 

para clareza da leitura (LIMA, 1985, p. 152). Em outro exemplo, a capa criada por Di 

Cavalcanti para O losango cáqui, de Mario de Andrade (1926), em que, segundo ela, o 

artista conseguiu “valorizar o título ao pé da folha, divorciando-o da figura sem que este 

destaque, no entanto, interferisse na bem construída ilustração” (LIMA, 1985, p. 154), 

tentando demonstrar o uso de uma linguagem integrada entre título e imagem. Decerto 

que a autora coloca em análise a década de 1920, período no qual a Semana de Arte de 
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São  Paulo  difundiu  conceitos  da  modernidade  brasileira  que  foram  absorvidos  e 

passaram a ser manifestados nas várias correntes artísticas em curso.

Retornando ao nosso campo de estudo, no qual a imagem impressa inicia um 

processo  de  evolução  mais  intensificado,  através  da  disseminação  e  integração  de 

técnicas como fotografia, ilustração e cor, aplicadas sobre vários suportes, veremos que, 

de fato, o desenvolvimento da linguagem visual gráfica acompanhou o aprimoramento 

da tecnologia empregada aos meios e da sociedade urbana em crescimento.

O  conceito  de  publicidade  –  o  que  torna  público  –  urge  na  dimensão  da 

necessidade de expansão de mercadorias, modos, saberes, cultura, entretenimento. Ele 

se  faz  presente  sobre  os  mais  variados  suportes  e  das  mais  diversas  maneiras.  A 

propaganda que adentra o século XX através dos versos-reclame e do traço jocoso dos 

caricaturistas  nos  jornais  e  revistas  torna-se  muito  mais  ampla,  pois  introduz  uma 

linguagem que  busca  dialogar  com os  suportes,  criando  espaços  de  propaganda.  O 

próprio conceito de embalagem adquire novas dimensões; os produtos, que tiveram uma 

expressiva expansão com o novo mercado demandado das cidades, passam a exibir uma 

embalagem que deixa de ser apenas um invólucro da mercadoria para assumir o papel 

de  propaganda  do  produto,  com  ilustrações  e  desenhos  de  letras  com  maior  apelo 

persuasivo.  Ou,  ainda,  alguns  produtos  se  tornam  suportes  para  a  propaganda  de 

terceiros, como no caso de baralhos e caixas de fósforos:

Ganhar  dinheiro  fazendo  reclame  era  uma  idéia  definitivamente 
instalada na virada do século,  assim como desenvolver embalagens 
atraentes,  conforme  se  depreende  dos  registros  de  patentes  de 
invenções da época. Pedia-se o privilégio de invenção para utilizar o 
Biombo Anunciador, um aparelho para fixação de anúncios. Ainda no 
período, há vários pedidos de registro referentes a embalagens para 
cigarros, fósforos e charutos, como também relativos a invenção de 
processos para fazer propaganda em baralhos, caixas de fósforos e até 
através  de  um sistema  de  anúncios  ambulantes.  Não  propriamente 
ambulantes, mas certamente móveis seriam os reclames colocados nos 
bondes... (CAMARGO, 2003, p. 66).

A indústria farmacêutica teve uma intensa atuação na produção de anúncios. 

São muitos os remédios anunciados para a cura de diversos males. Segundo Sevcenko 

(2004), a acentuada ênfase dada aos remédios, com tantos anúncios divulgados, se dá 

devido às novas condições de vida, muito mais aceleradas, concorridas, individualistas; 

situações  indicadoras  de  indisposições  somatizadas  que  os  laboratórios  logo  se 

dispuseram a suprir. 
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Até a segunda década, as gráficas, que eram chamadas de “casas de obras”, 

confeccionavam de tudo – jornais,  revistas,  folhetos,  rótulos,  etiquetas,  cartazes  –  e 

propagavam o  ofício  como  escolas,  formando  profissionais  (CAMARGO, 2003).  A 

propaganda passou a ser uma linguagem cotidiana e se distribuiu pelos mais variados 

suportes,  consolidando  a  sociedade  de  consumo  que  emergiu  como  uma  das 

urbanidades geradas pela cidade moderna. A cidade efervescente urgia por reclames de 

toda a forma. A rua com seu intenso fluxo e circulação de pessoas ofereceu o ambiente 

propício à linguagem da publicidade: saindo dos jornais e revistas, espelhou o urbano 

por sobre os muros, tapumes, vitrines, bondes, placas protetoras de canteiros e, também, 

homens-sanduíche (Fig. 13 e 14).

     
Fig. 13 e 14 – fonte: FMIS/RJ

Já  nessa  época  a  publicidade  caracterizou-se  como  uma  linguagem  de 

apropriação  de  espaços,  em  que  a  cidade  é  suporte.  Não  à  toa,  os  bondes  foram 

apropriados pelos  cartazes  de propaganda.  Inseridos  no cotidiano urbano carioca,  os 

bondes elétricos uniam o centro ao subúrbio e aos bairros à beira-mar. Transportavam 

seus passageiros não somente ao trabalho, mas aos estudos, às compras, ao lazer. Os 

diferentes tipos de carros atendiam as diferentes classes sociais. A condição inovadora 

de reunir  estranhos de forma tão próxima muitas  vezes  extrapolava  os domínios  da 

privacidade e proporcionava momentos de descontração.  Os bondes travaram com o 
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público carioca uma intensa relação, que superou os conflitos causados pelos constantes 

atrasos no decorrer dos anos em que circularam. Incitou personagens que povoaram o 

imaginário carioca, como o motorneiro, o condutor, o fiscal, inspirando composições e 

expressões populares como a máxima: “tudo na vida é passageiro menos o condutor e o 

motorneiro”.7 E, tendo a linguagem da publicidade uma das características que a fazem 

eficaz – o alinhamento com as questões da atualidade, com o objetivo de trazer para o 

cotidiano o produto/marca, colocando-o próximo ao consumidor –, nada mais propício 

do que o uso do bonde como suporte da mensagem publicitária, devido à sua cotidiana 

presença na vida do carioca. 

Os bondes comportavam dois tipos de anúncios, os fixados do lado de fora e os 

fixados  nas  paredes  internas.  Os  cartazes  que  eram  fixados  nas  paredes  internas 

produziam uma atividade sensorial  interessante  e inédita  nos usuários.  Os versos do 

famoso  Rhum Creosotado,  já  comentados  neste  trabalho,  brincavam com o  “ilustre 

passageiro” e o imaginário cavalheiro ao seu lado. Os relatos das lembranças da infância 

de  Zélia  Gattai  e  suas  irmãs,  recolhidos  por  Sevcenko  (2004),  atestam  a  grande 

popularidade que os anúncios fixados nos bondes adquiriam. Ela lembra com clareza 

que, junto a suas irmãs, durante a viagem, participava do jogo interativo proposto pela 

comunicação dos anúncios, que era capaz de encurtar as distâncias percorridas e distrair 

da canseira de se viajar de pé. Os versos-reclame eram lidos e repetidos pelas crianças 

em brincadeiras em voz alta e causavam admiração e graça também nos passageiros. O 

autor comenta que o ambiente interno do bonde criava, muitas vezes, o espaço propício 

à  observação  e  distração  do  olhar.  O  isolamento  do  indivíduo  em  busca  de  sua 

privacidade em meio ao espaço público, absorto em seus pensamentos, era o campo 

explorado pela comunicação:

Isolar-se na privacidade significava em geral absorver-se no silêncio 
das  próprias  reflexões  ou,  na falta  delas,  do mero  tédio.  Era dessa 
disponibilidade da imaginação que a publicidade carecia, captando-a 
com truques  sensoriais,  cativando-a  pelas  promessas  e  seduzindo-a 
pelo desejo. (SEVCENKO, 2004, p. 552).

Por sua vez, os anúncios em exposição na parte externa dos bondes produziam 

a dinâmica da leitura em movimento e carregavam as mensagens de um canto a outro da 

cidade, repetidas vezes, fixando-os na memória visual (Fig. 15).

7 Retirada da exposição permanente do Centro Cultural Light, no Rio de Janeiro.
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Fig. 15 – fonte: FMIS/RJ

Recorro novamente a João do Rio em uma de suas crônicas publicadas  em 

1911, “O reclamo moderno” (RIO, 2005c, p. 61-64), que nos mostra  com clareza o 

quanto a nova cidade inflama os arautos de todo e qualquer feito ou gente. O autor ainda 

lança uma visão ácida aos líricos que se entregam a este ofício:

O reclamo! É preciso dar na vista, chamar a atenção. Foi-se o tempo 
da frase:  ‘A boa  qualidade impõe-se’.  Não há boas  qualidades:  há 
reclamo, a concorrência; a intensidade reclamo do rumor. Todos nós 
estamos à porta de uma barraca de feira,  ganindo a excelência dos 
nossos produtos.  Liricamente  magoado,  ouvira durante meia  hora a 
palavra  entusiasmada  do  poeta  Pedreira,  que  se  fizera  agente  de 
anúncios e cheio de dinheiro desprezava agora os alexandrinos e os 
outros poetas. [...]

O reclamo é o rochedo a que se agarram os salvados do desastre. O 
reclamo gritado, estridente, reclamo que é às vezes mentira, que é às 
vezes inconveniência, que chega a ser calúnia, mas que faz aparecer 
na mente  alheia,  com a brutalidade de um prego entre os  olhos,  o 
nosso nome, o nosso feito, a nossa ação individual. (RIO, 2005c, p. 
61-62).

Nesta  crônica,  João  do  Rio  expõe  muitas  possibilidades  negativas  que  se 

podem  atribuir  à  força  da  linguagem  da  publicidade  –  o  seu  caráter  invasivo  e 

inconveniente; o engodo, a mentira – e de maneira astuta vai além dos males atribuídos 
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restritamente ao produto ou serviço em si, enxergando a abrangência da linguagem da 

publicidade nos primórdios da sociedade do espetáculo nos anos 1910.

Nessa época, os cartazes, quando impressos, faziam uso, em sua maioria, da 

ilustração para o anúncio e, raramente, a composição incluía a fotografia através de um 

clichê. As composições mais bem produzidas, desenhadas com apuro para impressões 

litográficas  coloridas,  limitavam-se  a  uma  pequena  tiragem,  devido  ao  alto  custo 

exigido  e  ao  longo  tempo  despendido.  Quando reproduzidos  graficamente  em altas 

tiragens, eram impressos ainda sobre uma folha apenas, porém, muitas vezes, já eram 

exibidos colados lado a lado, com o objetivo de intensificar a mensagem por meio da 

repetição.  A cidade  em crescimento  urbano,  repleta  de  tapumes,  estava  propícia  ao 

lambe-lambe, como é chamado esse tipo de cartaz.

A indústria do entretenimento foi igualmente um grande anunciante, divulgando 

sessões dos cinemas cantantes. Os espetáculos de teatro e circo também anunciavam. 

Alguns produtos se destacavam e já nessa época iniciaram o caminho para tornarem-se 

marcas  fortes.  São marcas  estrangeiras,  em sua maioria,  que se instalam por aqui  e 

alavancam a indústria brasileira.  Tornam-se grandes anunciantes  desenvolvendo uma 

publicidade intensa, regular, criativa e bem produzida. Empresas como Nestlé, Souza 

Cruz,  Bayer;  as  cervejarias  Antarctica  e  Brahma;  a  indústria  automobilística  em 

crescimento, com a General Motors, Mercedes-Benz e pneus Goodyear; a Gessy Lever, 

o Biotônico Fontoura, as lâmpadas Phillips e muitos remédios... Os males causados pela 

aceleração da vida moderna podem ser uma das causas:

Se  o  desenvolvimento  das  técnicas  publicitárias  era  compreensível 
nesse período marcado por um grande salto na produção e consumo de 
mercadorias, a pergunta que fica, porém, é: por que tanta ênfase para 
os remédios? Uma razão bastante evidente para isso é que o intenso 
surto de urbanização, trazendo para as cidades gentes sobretudo de 
origem rural,  rompeu  o  contexto  da  família  ampla  e  a  cadeia   de 
transmissão  do  conhecimento  das  ervas,  tratamentos  e  processos 
tradicionais de cura. O lapso foi rapidamente preenchido pelos novos 
laboratórios químicos e, sobretudo, pela rapidez dos oportunistas em 
se  dar  conta  da  nova  situação.  Ademais,  as  próprias  condições  de 
aceleração,  concorrência,  isolamento,  individualismo,  ansiedade e  a 
crescente carência de contatos afetivos tinham um indubitável reflexo 
na somatização de indisposições, instalando o proverbial ‘mal-estar da 
vida moderna’ (SEVCENKO, 2004, p. 552-523).

A aplicação do neon, ao final da década, introduziu outra visualidade às ruas, 

em que também os letreiros luminosos cumpriram uma nova modalidade de anúncio 
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com visibilidade noturna.  Através de uma publicação interna – a  Revista Light – que 

circulou  mensalmente  de  1928  a  1940,  a  empresa  tratou  de  demarcar  o  progresso 

proporcionado pela eletricidade dentro dos lares. Muitos dos anúncios publicados são 

demarcadores do tão esperado progresso da cidade moderna no cotidiano urbano: a casa 

moderna, iluminada pela luz elétrica, além de proporcionar conforto e praticidade nos 

afazeres  diários,  com o uso dos  eletrodomésticos  que  surgiam para  facilitar  a  vida, 

também era capaz de manter os ladrões à distância quando iluminada por toda a noite.8

As grandes empresas, no fim da década de 1920, haviam inserido no Brasil “a 

técnica norte-americana de propaganda comercial” (MARCONDES; RAMOS, 1995, p. 

32), instalando departamentos internos de criação em propaganda. E a partir daí, com a 

primeira agência estrangeira instalada em São Paulo, a Ayer, que mais tarde formaria a 

Thompson,  trouxe  para o  Brasil  um modelo  que logo foi  seguido,  influenciando as 

agências  nacionais,  como a pioneira  Eclética,  em atuação  desde 1917, dando início 

assim ao volumoso mercado da publicidade empresarial.

Quando,  em  1928,  Paulo  Mendes  de  Almeida  publica  o  livro  de  poesias 

intitulado Cartazes e ilustra a capa com uma composição de logotipos das marcas mais 

expressivas da época, é flagrante a inserção da linguagem da publicidade no cotidiano 

urbano. No prefácio, o autor sente a necessidade de explicar ao seu público a razão da 

transgressão de imagens em que une a poesia e reclames:

Pois é...

Ora vejam só que coisa horrível! Anúncios na capa de um livro de 
versos! Pois é...  Não é horrível,  não. Versos publicados, o que são 
senão propaganda das emoções sentidas? Cartazes, cartazes...

Haverá quem não goste de olhar os cartazes? É lindo! Os nomes dos 
produtos  cantados  pelo  alto-falante  das  cores!  E  nas  cidades 
modernas, o conjunto de todas essas vozes, de todos esses gritos de fé, 
na sua harmonia bárbara, bárbara como o canto dos motores de 200 
H.P., é um hino vibrante cantado ao progresso pelo frontispício dos 
prédios!

A época é dos cartazes.  Vencerá quem tiver cartazes mais  bonitos. 
Chamo os meus versos de ‘cartazes’ [...]. (ALMEIDA, 1928, p. 3).

E no poema que dá nome ao livro, expressa o vigor da linguagem publicitária 

que invadiu as ruas nas primeiras décadas do século, com anúncios em busca de donos 

que captassem suas mensagens lançadas pela cidade:
8 Segundo exposição permanente do Centro Cultural Light, no Rio de Janeiro.
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O REI DOS AUTOMÓVEIS!
O MELHOR CHOCOLATE!
A PRIMEIRA ÁGUA DE MESA!
HOJE! HOJE! O GRANDE FILME ‘ALI-BABÁ’!
E no turbilhão da grande avenida,
perdido entre a multidão,
o ouvido ressoante do ruído intenso,
vendo o apaga-e-acende dos cartazes luminosos,
fico a pensar na inutilidade do reclame...
Se há tantos anos,
sem o menor resultado,
eu trago aceso, em grandes letras luminosas,
este cartaz berrante, nos meus olhos:
Mulheres! Atenção!
Peçam prospectos!
Eu vos dou quase grátis
O primeiro, o melhor dos corações! (ALMEIDA, 1928, p. 5).

Raul Pederneiras também ironiza a abundância de cartazes espalhados. Em sua 

ilustração ao final da década de 1920, os modelos apresentados pelo caricaturista, sem 

cerimônia,  invadem a paisagem, colocam-se na frente das casas, dos monumentos,  e 

atrapalham até mesmo a sinalização das ruas. Entre tantos anúncios que se tentam fazer 

ver, já se mostra ao desenhista a grande poluição visual que esse tipo de divulgação é 

capaz de gerar (Fig. 16).

Durante as três primeiras décadas do século XX, a cidade do Rio de Janeiro 

estendeu urbanidades como cidade capital, refletora da modernidade para o país. Entre 

estas urbanidades geradas, o cartaz de rua firmou-se como um dos principais meios de 

divulgação.  Quer para comunicados corriqueiros – como aluguéis ou vendas –, quer 

para  a  comercialização  e  divulgação  de  produtos  ou  estabelecimentos,  esse  meio 

explorou a cidade como suporte na troca de informações e diálogos com o público. Ao 

longo desse período, acompanhando a evolução da linguagem gráfica e da visualidade 

necessária  à  circulação  de  informações  dentro  do  ambiente  das  cidades,  tanto  os 

cartazes impressos como os pintados à mão conviveram entre os transeuntes, espalhados 

pelos principais pontos de passagem da cidade (Fig. 17, 18, 19, 20 e 21). Colados sobre 

placas,  tapumes e  muros;  pintados  sobre fachadas  de lojas e  prédios;  ou circulando 

sobre  tabuletas,  homens-sanduíche  e  bondes  –  divulgando  o  lazer  e  promovendo  o 

consumo,  os  cartazes  espelharam a visualidade  da cidade moderna  expandindo seus 

domínios e ampliaram também o conceito da linguagem da publicidade de rua, que hoje 

é chamada de mídia exterior.
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Fig. 16 – fonte: AFBN/B

Fig. 17 – fonte: AGCRJ
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Fig. 18 – fonte: AGCRJ

        

Fig. 19 – fonte: AFBN/B e Fig. 20 – fonte: FMIS/RJ

Fig. 21 – fonte: FMIS/RJ
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4 O CARTAZ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

4.1 Do cartaz de rua ao outdoor: evolução da mídia ao longo dos anos

A partir da década de 1930, o cartaz teve uma evolução como mídia quando 

surgiram as primeiras empresas exibidoras de cartazes de rua. A Publix, em São Paulo e 

a  Pintex,  no  Rio  de  Janeiro,  passaram a  produzir  novos  formatos  que  procuravam 

organizar  visualmente  a  exibição  dos  cartazes  em molduras  de  ferro,  em paradas  e 

plataformas de bondes (PEREIRA, 1997, p. 9). Muitos desses cartazes eram feitos de 

forma ainda bastante artesanal. Alguns eram pintados à mão sobre papel e outros sobre 

vidro e cristal,  e, neste caso, eram iluminados oferecendo uma diferente visualidade. 

Isto tornou propícia a profissionalização do cartazista letrista, o que é comprovado por 

muitos anúncios em revistas e jornais que ofereciam serviços de cartazistas. Também 

nas lojas de materiais eram exibidos cartazes que demonstravam esta intensa atividade 

profissional, ao anunciarem determinadas marcas de tinta como a “melhor para a pintura 

de cartazes” (Fig. 22).

Durante  os  anos  1930,  as  dimensões  do  cartaz  impresso  se  mantiveram 

limitadas  ao formato  de uma folha impressa,  com aproximadamente  1 x 0,70 m.  A 

diversidade  de  conteúdo  das  mensagens  estampava  o  comércio,  a  indústria,  o 

entretenimento e a política, que buscava seus parceiros pelas ruas, fazendo do cartaz um 

arauto das idéias lançadas. Numa década de intensa atividade política no país, a cidade 

capital expressava através dos cartazes a luta entre integralistas e socialistas. (Fig. 23 e 

24).

Enquanto na cidade capital os modelos se multiplicavam com novos suportes, 

pintados à mão, reproduzidos em série pela tipografia, ou a cores, pela litografia, nas 

estradas,  painéis  montados  e  pintados  também  passaram  promover  a  indústria 

automobilística, como a General Motors, pioneira na atividade (RAMOS, 1987, p. 33).

Impressos em tipografia, litografia ou pintados à mão, os cartazes da década de 

1930 buscaram seus diferentes públicos (Fig. 22, 23, 24 e 25).
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Fig. 22 – fonte: FMIS/RJ

        

Fig. 23 e 24 – fonte: APERJ
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Fig. 25 – fonte: AFBN/B

A  década  de  1940,  marcada  mundialmente  pela  Segunda  Grande  Guerra, 

produziu reflexos no cotidiano brasileiro. A ausência dos produtos importados, que até 

então  predominavam  no  mercado  interno,  de  certa  forma  afinou-se  com  os  ideais 

nacionalistas  do  governo  Vargas,  de  investimento  na  indústria  nacional.  Mas  isso 

requeria tempo, e a atividade da propaganda no país ressentiu-se da falta de demanda 

ocasionada  pela  guerra:  poucos  anunciavam,  poucos  compravam.  Segundo  Ramos 

(MARCONDES; RAMOS, 1995), o depoimento do publicitário Armando D’Almeida, 

que trabalhou em agências de publicidade nesse período, mostra que aquela foi uma 

década conturbada e paradoxal para a atividade da propaganda no Brasil. Uma década 

dividida: a primeira metade predominantemente bélica, juntando esforços para suprir a 

ausência de importações do mercado internacional, e a segunda retomando ao ponto de 

partida, com a indústria nacional ganhando força. 

Ao longo dos  anos  1940,  o  setor  gráfico  foi  um dos  que  apresentaram tal 

crescimento, com equipamentos um pouco mais sofisticados e mais ofertas de tinta e 

papel:

A criatividade  e  o  espírito  de  iniciativa  de  empresários  e  técnicos 
brasileiros  receberam  convocação  ainda  mais  decisiva  quando 
começaram a se refletir no cotidiano do país os efeitos da Segunda 
Guerra Mundial. Não havia mais a comodidade das importações, pois 
os países fornecedores de bens industriais e de consumo mobilizavam 
todo o seu parque produtivo em favor do esforço bélico. Acelerou-se o 
amadurecimento da indústria brasileira, mas a capacidade de produzir 
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equipamento gráfico, papel e tinta não foi o único efeito positivo da 
momentânea retração dos fornecedores externos. (CAMARGO, 2003, 
p. 77).

A indústria gráfica em desenvolvimento incentivou a propaganda brasileira. A 

impressão  de cartazes  maiores  instalados  sobre armações  predeterminadas  fez  a  rua 

ampliar os horizontes da atividade publicitária:

A propaganda empenhava-se em buscar novas formas de inserir suas 
mensagens no dia-a-dia do consumidor.  Os cartazes de rua, que os 
brasileiros conheceram na década de 1930, começavam a aparecer por 
toda a parte. O mercado, promissor principalmente no Rio de Janeiro e 
em São Paulo,  ainda não padronizara medidas  e  era  palco de uma 
concorrência predatória entre os produtores. Mesmo assim, o outdoor 
levava  a  mensagem  do  fabricante  ao  consumidor.  Era  isso  que 
importava. (CAMARGO, 2003, p. 77).

Os cartazes impressos em meia folha ou folha inteira, colados diretamente sobre 

muros  e  tapumes ou instalados  em pequenas  armações,  característicos  na década de 

1930, aumentaram suas dimensões com o desenvolvimento da indústria gráfica. (Fig. 26 

e  27).  Primeiramente,  passaram a  ser  impressos  em duas  folhas  montadas  sobre  as 

armações, e depois em até quatro folhas unidas para a composição.

Cartazes de meia folha eram instalados nas plataformas e paradas de 
bondes, através da Companhia de Cartazes de Bonde. Posteriormente, 
começaram os  quadros  de  duas  e  até  quatro  folhas,  impressos  em 
gráficas que estavam começando a se especializar em cartazes. Entre 
elas, destacavam-se a Andrade, na Ladeira São Francisco (São Paulo), 
a Empresa de Propaganda Época (São Paulo e Rio), a Izidoro Nano e 
Filhos,  a  Gráfica  Record  e  a  Benazzato,  verdadeiras  pioneiras  da 
impressão de outdoors. [...]

O  público  cada  vez  mais  começava  a  travar  contato  com aquelas 
mensagens coloridas que anunciavam ‘Procópio Ferreira, o maior ator 
brasileiro,  em  espetáculos  da  mais  rigorosa  moralidade’.  Ou  o 
tradicional ‘Larga-me! Deixa-me gritar! Xarope São João, contra tosse 
e bronquite produz alívio imediato’.  Foi inclusive o famoso Xarope 
São João um dos primeiros anunciantes a se utilizar do outdoor de 
quatro  folhas,  juntamente  com  uma  numerosa  gama  de  remédios 
variados. (PEREIRA, 1997, p. 10).

Eram esses cartazes maiores, mais coloridos e, conseqüentemente, causadores 

de  maior  impacto  visual  no  ambiente  urbano,  que  se  apresentavam ao  público  em 

meados da década de 1940.
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Fig. 26 e 27 – fonte: FMIS/RJ

Com o passar dos anos, durante a década de 1950, as dimensões do outdoor 

cresceram ainda mais. Conviviam cartazes montados com quatro, oito e até dezesseis 

folhas  unidas  para  a  composição  do  anúncio.  Este  modelo  de  produção  parece  ser 

precursor do atual  outdoor, adotado como formato padrão desde os anos 1970, cuja 

composição é formada através da montagem de 32 folhas impressas sobre uma armação 

de 3 x 9 m. A observação sobre dois modelos de cartazes apresentados mostram as 
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possibilidades  do aproveitamento  do suporte.  Na Fig.  28,  é  possível  percebermos  a 

montagem que fez uso de 16 cartazes  para a composição  do cartaz e,  dessa forma, 

ocupou todo o suporte; e, na Fig. 29, percebe-se a composição de oito folhas que, então, 

ocupa somente a parte  superior ou inferior  do suporte.  Este modelo de exibição era 

comum, e a tabuleta assim dividida poderia servir a diferentes anúncios.

Fig. 28 – ANMP

Fig. 29 – ANMP

Nessa  época,  uma  intensa  atividade  de  publicidade  pode  ser  notada  com a 

inserção, no mercado, de produtos de uma nova indústria que começou a prosperar em 

um  clima  de  grande  otimismo.  Crediários  e  promoções  movimentavam  o  mercado 

interno.  As  grandes  novidades  ficaram  com  a  televisão,  a  revista  Manchete,  os 
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eletrodomésticos; as variadas marcas já faziam seu nome, GE, Wallita, Frigidaire; os 

produtos que ficaram para sempre, creme de leite Nestlé, Nescafé, Coca-Cola, Guaraná 

Caçula Antártica,  biscoitos Aymoré,  bicicleta Monark, as pastas de dente Kolynos e 

Colgate,  as  panelas  Rochedo  e  ainda  e  indústria  automobilística,  crescendo  com a 

Chevrolet, a Volkswagen e a Ford (MARCONDES; RAMOS, 1995). (Fig. 30, 31, 32, 

33 e 34). 
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Fig. 30, 31, 32, 33 e 34 – fonte: ANMP

Em São Paulo, surgiram as primeiras escolas de formação de profissionais de 

propaganda  e  surgem  as  primeiras  revistas  especializadas,  como  Publicidade  & 

Negócios e Propaganda, fatos que sugerem a proliferação da linguagem da publicidade 

no Brasil. A rua se tornou, cada vez mais, palco para a argumentação da publicidade. Os 

painéis se diversificaram, montados sobre as empenas dos prédios, sobre calçadas, no 

interior das estações de trens e barcas. Os anúncios publicados na época mostram o tom 

de diversidade e a concorrência que havia entre as exibidoras (Fig. 35, 36 e 37). 
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Fig. 35 e 36 – fonte: ABMP
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Fig. 37 – fonte: ABMP

A produção de cartazes também se diversificava com a montagem dos painéis 

luminosos. O inovador uso de tinta especial, que sob a luz dos faróis produzia um efeito 
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luminoso na imagem acentuava a iluminada visualidade da cidade (PUBLICIDADE & 

NEGÓCIOS, 17/04/1953, p. 38). (Fig. 38 e 39). 

Fig. 38 – fonte: ABMP

Fig. 39 – fonte: ABMP

Formatos criativos, inusitados para o público, buscavam a sedução através do 

recorte  da  ilustração,  fugindo  do  tradicional  modelo  retangular  (Fig.  40  e  41).  E 

campanhas  inovadoras,  porém certamente  polêmicas,  também  surgiram,  como  a  da 

Coca-Cola,  que  se  aproveitou  da  sistemática  colocação  de  placas  de  sinalização  na 
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principal via de acesso ao Aeroporto do Galeão, para a inserção de um anúncio a cada 

poste (PUBLICIDADE & NEGÓCIOS, 3/10/1957, p. 36). (Fig. 42).

Fig. 40 e 41 – fonte: ANMP

Fig. 42 – fonte: ANMP
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Os grandes painéis coloridos e montados que usavam como técnica a litografia 

ou serigrafia eram processados de maneira bastante artesanal. Na descrição do processo 

de produção desses primeiros  outdoors, compreende-se a razão pela qual demoravam 

cerca de dois meses para ficarem prontos:

Primeiro  criava-se  o  cartaz  em  tamanho  pequeno,  que  era 
posteriormente quadriculado de acordo com o seu número de folhas. 
[...] Uma equipe de desenhistas ampliava, então, cada um dos quadros, 
cor por cor, manualmente, em blocos de pedra do tamanho da folha do 
outdoor. Os desenhos eram feitos com um crayon gorduroso especial 
sobre a superfície de uma pedra calcária extremamente polida.

Uma  solução  de  ácido,  goma-arábica  e  água  é  espalhada  sobre  a 
pedra.  Esta  solução  penetra  nas  áreas  não  marcadas  pelo  crayon 
gorduroso, e é rejeitada onde há gordura do crayon. Quando a tinta é 
colocada sobre a pedra, ocorre o processo inverso, com a tinta sendo 
repelida pelas áreas sem imagem e absorvida pelas áreas com imagem. 
A impressão se dará, portanto, com a prensagem do papel contra a 
pedra.

A combinação ideal de cores era conseguida através de impressões 
sucessivas, sendo que cada folha chegava a usar até dez matrizes de 
impressão. Um simples cartaz de 16 folhas poderia requerer até 160 
matrizes  de  pedra  para  a  sua  impressão.  [...]  Gradativamente,  as 
matrizes de pedra foram substituídas pelas de zinco e posteriormente, 
alumínio. (PEREIRA, 1997, p. 34).

Enquanto as revistas já exibiam anúncios com fotografias coloridas, os cartazes 

mantinham a ilustração por desenho em suas composições,  devido aos processos de 

impressão utilizados que ainda não permitiam a reprodução ampliada da fotografia. Por 

isso, os cartazes precisavam do trabalho de habilidosos desenhistas e coloristas.

Para se ter uma idéia, a Pinx, uma grande empresa da época, instalada em um 

pavilhão na periferia  de São Paulo,  que atendia  às agências do eixo Rio-São Paulo, 

envolvia, para a execução de grandes painéis, cerca de trinta profissionais na produção, 

entre  as  várias  etapas,  como carpintaria,  chapeamento,  pintura,  letrista,  decoração  e 

colocação (PUBLICIDADE & NEGÓCIOS, 20/09/1953, p. 24). As imagens da oficina 

também mostram os profissionais pintando sobre a lataria de um carro, transformado-o 

em um painel ambulante. (Fig. 43 e 44).

125



Fig. 43 e 44 – fonte: ANMP

A notória artesania exigida e a habilidade dos artistas gráficos envolvidos na 

execução dos painéis eram reconhecidas e incentivadas através de concursos de cartazes 

realizados com certa freqüência, como o promovido pelo jornal O Globo para o Dia das 

Mães de 1954, com prêmio de CR$10.000 para o primeiro colocado (PUBLICIDADE 

& NEGÓCIOS, 20/12/1954, p. 23).

Com  as  revistas  especializadas,  promoviam  a  expansão  da  linguagem  dos 

cartazes de rua. A publicação regular de colunas de comentaristas, em que os cartazes 

expostos na cidade eram submetidos a uma avaliação crítica, incentivava e difundia a 

atividade. O exemplo recolhido mostra a apreciação de três painéis (Fig. 45) associados 

à linguagem modernista:
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MODERNISMO

Escolho estes três cartazes como exemplos das tendências modernas 
neste campo entre nós.  Do ponto de vista da técnica do veículo,  o 
melhor  deles  é  o  das  Massas  Aymoré.  Menos  elementos,  mais 
concentração da atenção, o produto em plano saliente e em uso. O dos 
‘Rhuns Cazanove’ e do ‘Captains’s Gins’  tem o mérito de pôr os 
produtos,  com suas características que ajudarão a identificação,  em 
primeiro plano. Mas é preciso observar de perto para descobrir a mesa 
de festa e chegadas dos convidados. Vale pelo ‘cartoon’ que é o que 
tem de moderno. O cartaz da liquidação anual de Guaspari é um jogo 
de formas e de cores. São formas que valem por si mesmas, nas três 
cores primárias (azul, amarelo e vermelho), combinadas nos pontos de 
encontro  para  dar  outras  cores  complementares.  Seria  um  cartaz 
concretista ou abstracionista? Deixo aos outros a classificação. Mas 
inegavelmente  vale  pela  experiência  em  formas  novas. 
(PUBLICIDADE & NEGÓCIOS, 28/11/1957, p. 35). 

 Fig. 45 – fonte: ANMP
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Mesmo  nas  revistas  especializadas  que  promoviam  a  atividade,  artigos 

publicados  demonstram uma preocupação entre os profissionais  em torno do grande 

crescimento da atividade da publicidade de rua, como atesta Luis Palú, diretor de arte da 

agência McCann-Erickson na época:

O diretor  de arte tem enfrentado, cada vez com mais  freqüência,  o 
problema  da  propaganda  ao  ar  livre.  A  cidade  está  praticamente 
inundada de cartazes e painéis, que exigem imperiosamente a atenção 
dos pedestres, sucedendo o mesmo em todos os caminhos e estradas 
do país com respeito a automobilistas. De noite, os focos elétricos dão 
nova vida a esta propaganda, à qual se unem os letreiros luminosos, 
que mantém em tensão os sentidos dos transeuntes.

É como se a cidade se tivesse convertido num imenso mercado onde 
cada vendedor anuncia sua mercadoria, tentando ferir por meio da cor, 
da  imagem e da palavra  escrita,  a  retina  do possível  e  chamar-lhe 
assim a atenção. (PUBLICIDADE & NEGÓCIOS, 05/02/1956, p. 6). 

 Se a rua é invadida pela proliferação da linguagem da publicidade, as críticas 

em torno do uso irregular do espaço urbano também aumentam. Nessa mesma época, no 

Rio de Janeiro, surgem questionamentos mais rigorosos quanto à apropriação da rua 

pela propaganda. A prefeitura da cidade capital, no ano de 1955, restringiu em grande 

parte os locais  de exposição de anúncios,  além de aumentar  os impostos relativos à 

exibição.  Em uma reportagem da revista  Publicidade & Negócios de 5 de junho de 

1955, o sr. Ivo Martins, diretor da Printer, então uma das mais atuantes empresas de 

painéis luminosos no Rio, desabafa sobre a arbitrariedade das medidas tomadas. Reflete 

o quanto a atividade poderia ser reconhecida e incentivada, a exemplo da Broadway, 

onde ela é isenta de impostos, ou mesmo por aqui, em São Paulo, onde os custos são 

40% menores do que no Rio de Janeiro.

Em 1957,  o  então  prefeito  Negrão  de  Lima  propôs  uma  revisão  da  lei  de 

regulamentação  da propaganda ao ar livre,  em vigor  desde sua criação  em 1937. E 

através  de  uma  comissão  estabeleceu  multas  mais  rigorosas  e  exigiu  maior 

responsabilidade das agências exibidoras, como as exigências em relação à estética do 

entorno  do  cartaz,  quando  exibido  em  terreno  baldio.  E  ainda  expandiu  a 

responsabilidade pelo conteúdo de informações e manutenção dos cartazes e tabuletas 

aos fabricantes, exibidoras e montadoras (PUBLICIDADE & NEGÓCIOS, 20/12/1958, 

p. 31).
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Porém,  na  reportagem,  parece  que  a  lei  não  foi  cumprida  por  todos,  nem 

exigida  para  todos,  como  indicam  as  reclamações  do  profissional  encarregado  do 

Serviço de Estética da Prefeitura do Distrito Federal:

A BATALHA DOS PAINÉIS
Entre  tantas  outras  ‘batalhas’  do  Rio  de  Janeiro,  que  a  imprensa 
explora sempre com destaque, passa desapercebida a confusão que se 
estabeleceu entre as empresas de ‘out-door’ e a Prefeitura no que diz 
respeito à colocação de painéis e cartazes na cidade. A lei que regula a 
propaganda  ao  ar  livre,  em  todas  as  suas  modalidades  (anúncios, 
letreiros,  placas,  tabuletas,  cartazes,  painéis  e  avisos),  é  totalmente 
desconhecida da maior parte das agências. [...]

Criado em 1937, o código não pode servir à cidade em 1958. Nesses 
21  anos  o  Rio  cresceu,  e  com  ele  desenvolveu-se  a  técnica 
publicitária. Surgiram novas condições que requerem uma revisão da 
lei.  Acrescente-se  à  antiguidade do texto legal  a  falta  de  ética  das 
empresas de ‘out-door’ e termos a razão da balbúrdia que impera no 
setor da propaganda ao ar livre, principalmente no que diz respeito à 
colocação dos painéis. (PUBLICIDADE & NEGÓCIOS, 20/12/1958, 
p. 30).

Na  mesma  reportagem,  as  empresas  exibidoras  se  defendem  e  acusam  a 

prefeitura do mesmo descumprimento da lei:

A lei de anúncios não existe. É um mito. Dependemos do critério e 
bom humor das autoridades para que sejam licenciadas as colocações 
de  anúncios  na  cidade.  Com  a  atual  lei  não  temos  garantia  nem 
estímulo, só o direito de pagar impostos, nada mais. (PUBLICIDADE 
& NEGÓCIOS, 20/12/1958, p. 31).

Se de um lado, a reportagem mostra as críticas proferidas pela prefeitura sobre 

o não cumprimento das regras estabelecidas pelas agências, o que forçou a retirada dos 

painéis, do outro, as exibidoras reclamam das arbitrariedades das licenças concedidas, 

que parecem não respeitar  os  critérios  estabelecidos.  A mídia  de rua mais  uma vez 

confirma-se como uma atividade geradora de polêmica.

Com a década de 1960, a expansão da televisão como veículo de comunicação 

exerceu  grande  influência  sobre  a  atividade  publicitária  brasileira.  O modelo  norte-

americano  de  representação,9 que  desde  os  anos  1930  instalou-se  por  aqui  com as 

primeiras agências, ganhou mais força com a inserção de técnicas de marketing e novos 
9 Diz-se da informação que busca maiores conexões com a realidade objetiva, tendência que, nas décadas 
anteriores, fez com que os cartazes representassem a figura humana realisticamente ilustrada.
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procedimentos  retóricos  na  linguagem.  Avanços  tecnológicos  e  mudanças  na 

argumentação  do  discurso  publicitário  transformaram  radicalmente  a  imagem  dos 

anúncios brasileiros.  A objetividade da fotografia ocupava o lugar da ilustração,  e o 

conceito agregado à argumentação substituía a apresentação didática do produto:

Mas a principal  mudança para este  estudo é  a ênfase  nesta década 
dada à criatividade, que se manifestou na propaganda com conceito, 
ou  seja,  na  propaganda  apoiada  numa  idéia  que  agregava  um 
diferencial a mais ao produto – a imagem de sua própria comunicação 
– e que aglutinava texto e layout numa só unidade criativa, não como 
antes, justapostos. Essa fusão entre a redação e a arte publicitárias vai 
sobrepor-se ao então sistema de argumentação racional (reason why), 
o  do  apelo  às  emoções  –  é  a  Vênus  que  se  insinua  com  o  
esvaecer de Psique –, o que eliminou os  boxes,  splashs e rodapés  
que chamavam a atenção para as peculiaridades do produto e poluíam 
os  anúncios  do  período  anterior.  O  emprego  de  fotos  produzidas 
especialmente  para  os  anúncios  supera  definitivamente  o  de 
ilustrações. (CARRASCOZA, 1999, p. 104-105).

 A visualidade da imagem publicitária de rua é transformada radicalmente pela 

inserção dos processos de gigantografia10 e offset na produção dos outdoors, deixando 

para trás os ingênuos cartazes ilustrados. Através dos novos sistemas de reprodução, 

uma fotografia colorida que é um original de pequenas proporções – o cromo –, após ser 

fotografado pelo sistema de fotolitagem, transforma-se, pela seleção de cores, em quatro 

filmes que depois são gravados em quatro chapas para impressão, uma para cada cor 

primária, traduzindo ao conjunto impresso grande fidelidade com o original. Este tipo 

de impressão, usada até os dias de hoje, eliminou o processo artesanal anterior e ainda 

promoveu no outdoor uma evolução como mídia, ao possibilitar a exposição do anúncio 

dentro de um mesmo sistema de identidade visual. O cartaz de rua passou a ser uma 

peça componente de um mesmo sistema de identidades, promovendo a unidade visual 

da  campanha  junto  às  outras  peças  criativas,  como  anúncios  de  revista,  jornais  ou 

folhetos, que já eram impressos pelo mesmo sistema de reprodução gráfica. Além disso, 

a impressão em processo industrial permitiu aumentar a quantidade de anúncios iguais 

que  se  espalhavam  pela  cidade,  reforçando  no  cartaz  a  eficácia  da  linguagem 

publicitária, uma vez que ela tem na repetição um forte elemento (Fig. 46).

10 Processo de reprodução por filmes fotográficos que permite grandes ampliações a partir de pequenos 
cromos.
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Fig. 46 – fonte: ANMP

A década de 1970 apresenta um acentuado aperfeiçoamento das novas técnicas 

utilizadas  na  linguagem  publicitária.  A  argumentação  pautada  em  temáticas  que 

expandem a  função  do  produto  une  redação  e  imagem numa  linguagem objetiva  e 

criativa,  trazendo  os  primeiros  prêmios  internacionais  para  a  publicidade  brasileira. 

(Fig. 47). 

A profissionalização, institucionalizada com a criação de escolas e faculdades de 

comunicação, e grupos de profissionais se organizando em várias especificidades, como 

atendimento, criação e mídia, também gera benefícios à atividade.

Fig. 47 – fonte: ANMP

Marcondes define assim esse período: “Foi uma década doida e triste. Mas, 

apesar dela, cresceu-se” (MARCONDES; RAMOS, 1995, p. 98). O autor comenta que, 
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apesar de o Brasil estar sob a rigorosa atuação dos censores, atentos às manifestações 

das massas e das mídias, a publicidade brasileira firmou-se como uma das mais criativas 

nos festivais internacionais:

A  propaganda  dos  anos  70  foi,  sim,  criativa.  Foi  inovadora, 
naquilo que lhe era permitido, pela vigília estatal e pela censura, 
ser.  Os  homens  de  criação  da  publicidade  –  assim  como  
os  homens  desse  setor  em  todas  as  demais  atividades  
criativas  no  Brasil  –  desafiados  e  pressionados  pelas  
limitações em sua liberdade de expressão, criaram sistemas de 
convívio  e  superação  desses  limites,  no  mínimo,  louváveis. 
(MARCONDES; RAMOS, 1995, p. 98).

O  autor  também  cita  que,  ao  longo  dos  difíceis  anos  1970,  um  trabalho 

conjunto entre  empresários  e homens de propaganda conseguiu fincar  o conceito  de 

marketing em comunicação, o qual na década seguinte já se tornaria “indispensável para 

qualquer desenvolvimento mercadológico” (MARCONDES; RAMOS, 1995, p. 97). Foi 

nesse período também que entidades e associações dos vários segmentos da propaganda 

se formaram e passaram a discutir a atividade.

Para  Carrascoza  (1999),  os  anos  1970  aperfeiçoaram  ainda  mais  a  nova 

propaganda conceitual,  disseminando a  fórmula  criativa como método de linguagem 

eficaz:

Se os anos 60 trazem o novo padrão para a propaganda, as décadas de 
70  e  80  o  exploram  intensamente,  buscando  novos  conceitos, 
aperfeiçoando  a  integração  entre  redação  e  arte,  ainda  não 
disseminada na maioria das peças criadas no período anterior. Ou seja, 
o que era ‘vanguarda’ nos anos 60 torna-se norma no decorrer dessas 
duas décadas seguintes. (CARRASCOZA, 1999, p. 111).

Porém,  enquanto  a  linguagem  da  publicidade  evoluía  em  alguns  aspectos, 

como  a  argumentação  pautada  em  elementos  mais  objetivos  e  sedutores  ou  a 

profissionalização  da  atividade,  os  outdoors  geravam  grande  descontentamento  ao 

negócio  da  propaganda.  Sobre  suportes  variados,  as  mensagens  se  espalhavam pela 

cidade em painéis de diversos formatos e tamanhos, em faixas carregadas por balões, 

aviões e lanchas. A não padronização dos suportes, com a total independência de seus 

produtores, levou a um crescimento desordenado, com tabuletas mal conservadas e sem 

manutenção, formatos desiguais, ora horizontais, ora verticais, que tendiam a gerar uma 

grande desorganização visual:
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Conviviam  lado  a  lado  tabuletas  de  16  folhas,  de  32  folhas 
horizontais,  32  verticais  e  até  de  64.  Cada  local  chegava  a  ter  20 
tabuletas  em dois  ‘andares’.  Freqüentemente  eram colados cartazes 
idênticos,  ou  concorrentes,  um  ao  lado  do  outro,  e,  na  hora  da 
comercialização,  os  preços  variavam  em  proporções  absurdas, 
dependendo de cada empresa exibidora, confundindo os anunciantes e 
deixando o meio sem credibilidade. (PEREIRA, 1997, p. 21).

Em reportagem de 1975 (REVISTA PROPAGANDA, 1975, p.  38) sobre o 

outdoor  e  seus  variados  formatos,  uma  modalidade  chama  a  atenção.  Além dos  já 

mencionados  painéis  luminosos,  balões,  aviões  e  lanchas  carregadores  de  faixas  e 

inscrições, surgiu uma nova e curiosa técnica de anunciar: cartazes em enormes bóias 

flutuantes que disputavam um lugar ao sol entre os banhistas cariocas (Fig. 48).

Fig. 48 – fonte: ANMP

Com a intensificação da atividade da publicidade de rua na cidade, mais uma 

vez o suporte é questionado:

O bombardeio diário e sem tréguas, numa profusão de cores e apelos, 
que  despeja  entre  sete  e  dez  mil  mensagens,  provocando  suas 
emoções,  fraquezas,  instintos  e  tendências,  atinge,  atualmente,  o 
carioca pelos olhos, por todos os lados e em todos os sentidos.

Isso ocorre quando ele sai de casa e o persegue durante todo o tempo 
em que permanece na rua, mesmo se tenta se proteger no interior do 
pequeno mundo e na força e velocidade que dá o seu automóvel.

É  o  fenômeno  da  crescente  poluição  que  invadiu  o  Rio,  na 
incontrolável disseminação dos out-doors (cartazes), que se junta às 
concentrações dos mais variados tipos de anúncios, tabuletas, letreiros 
e outras formas de propaganda ao ar livre, que tem contribuído para 
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ameaçar  e  mesmo  destruir  o  patrimônio  estético,  arquitetônico  e 
histórico da cidade. (JORNAL DO BRASIL, 24/10/1971, p. 13).  

A  reportagem,  ao  apontar  o  outdoor  como  o  grande  vilão  à  estética  e  ao 

patrimônio  arquitetônico  e  natural  da  cidade,  iniciou  uma  larga  discussão  entre 

exibidoras  e  governo,  que  culminou  em  medidas  proibitivas  ao  meio.  O  então 

governador Chagas Freitas proibiu “a liberação de locais para fixação de out-doors por 

um prazo de noventa dias, enquanto uma comissão a ser formada estuda o problema e 

regulamenta a atividade” (REVISTA PROPAGANDA, dez. 1971, p. 14). 

Foi uma década crítica para a propaganda ao ar livre, com desentendimentos 

dentro da própria  classe,  com opiniões  divergentes  e  acirrada  concorrência  entre  as 

empresas exibidoras. Além do mais, a televisão esbanjava concorrência, não somente 

com suas possibilidades audiovisuais, como também com o processo de sistematização 

e profissionalização como meio de comunicação e mídia:

Esta postura profissional da televisão praticamente sacudiu os demais 
meios publicitários, que se viram na obrigação de se organizarem em 
associações,  para  garantirem  suas  próprias  sobrevivências. 
Paralelamente,  os  próprios  segmentos  publicitários  passaram  a  se 
associar, visando a um maior desenvolvimento da atividade como um 
todo. Assim surgiram o Grupo de Mídia, o Grupo de Atendimento, o 
Clube de Criação e outros. (PEREIRA, 1997, p. 21).

Segundo a Central do Outdoor, na década de 1970, o outdoor teve uma grande 

queda como mídia: “No início dessa mesma década, mais de 6% do investimento em 

propaganda eram destinados ao outdoor. Já em 1976, esse número chegaria ao fundo do 

poço: 0,8%” (PEREIRA, 1997, p. 21). 

Tabuletas não padronizadas dificultando a distribuição de cartazes, freqüentes 

críticas com relação à poluição visual, custos desiguais e sem parâmetros relativos, e 

queda de investimentos no setor acabaram forçando, em 1976, a criação da Central do 

Outdoor, em atividade até hoje, com o objetivo de determinar padrões e posturas que 

viessem a  valorizar  o  outdoor  como mídia.  Mesmo com sua  sede  em São Paulo,  a 

Central  do  Outdoor  formou-se  como  uma  entidade  constituída  de  exibidoras  que 

atuavam em todo o país. Na época, é definido o formato padrão único de armações com 

3 x 9 m para os suportes, com a aplicação de 32 folhas impressas em offset no sentido 

horizontal. Segundo informação da Central do Outdoor, a preocupação com a poluição 

visual  foi  um  fator  decisivo.  Para  se  ter  uma  idéia,  a  partir  das  novas  regras  de 
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comercialização, as 12 mil tabuletas existentes na capital paulista, em vários formatos e, 

muitas  vezes,  coladas  umas  sobre  as  outras  antes  da  Central  do  Outdoor,  foram 

reduzidas para pouco mais de 5 mil, além de as empresas exibidoras se comprometerem 

a promover  a  manutenção periódica  tanto  dos  quadros  como dos  locais  de fixação. 

Algumas  especificações  foram estabelecidas,  como  a  periodicidade  de  15  dias  e  a 

colagens  de  novos  cartazes  sobrepostos  sucessivamente  até  que  seja  realizada  uma 

raspagem, normalmente após três ou quatro colagens. Para a colagem, foi estabelecido o 

método que inclui a ordem numerada no verso das folhas, com o colador iniciando o seu 

trabalho do topo do painel para baixo e da esquerda para a direita, preenchendo apenas 

duas colunas de cada vez: folhas 1 e 2 coladas lado a lado e, abaixo, 3 e 4, 5 e 6; e, por 

fim,  7  e  8,  fazendo-o mover  a  escada e  subir  novamente  ao topo do painel  para a 

colagem das folhas seguintes, e assim sucessivamente até completar a composição do 

anúncio. Houve também a preocupação de se imprimir 10% mais que o necessário, para 

a reposição de possíveis folhas danificadas ao longo da exposição (PEREIRA, 1997). 

Sem dúvida, a centralização da atividade fortaleceu e divulgou o termo outdoor 

como mídia para o cartaz de rua. Porém, é importante frisar que a Central do Outdoor 

passou  a  regular  somente  este  tipo  de  cartaz  apropriando-se  do  termo  outdoor, 

considerando  as  demais  manifestações  como  “propagandas  ao  ar  livre”  (PEREIRA, 

1997, p. 29).

Na década de 1980, proliferaram os outdoors pela cidade. Algumas pesquisas 

começam a ser  realizadas  e  a  Central  do Outdoor  estabelece  preços  diferentes  para 

coberturas em determinados percursos dentro da cidade. 

A publicidade criada para o modelo outdoor nos anos 1980 também mostrou 

variações  criativas  através  de recursos de aplicações.  Por exemplo,  um anúncio não 

precisaria  limitar-se  a  uma  tabuleta,  podendo  ser  trabalhado  para  ocupar  tabuletas 

conjugadas – a união de 2, 3 ou 4 tabuletas –, um único cartaz, maior, ou, separadas, 

como uma história contada em quadros. (Fig. 49 e 50)

Os apliques, recortes da imagem que extravasam o formato tradicional bi ou 

tridimensionais, passaram a ser um recorrente recurso da criação. (Fig. 51).

Novidades  inusitadas  também  foram  exploradas  através  de  recursos 

audiovisuais  –  como o  outdoor  com luz  e  sirene  em tempo  alternado,  chamando  a 

atenção para a emergente situação da Santa Casa da Misericórdia (PEREIRA, 1997, p. 

54),  e  cartazes  com  recursos  mecânicos,  capazes  de  produzir  movimento.  Alguns 
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cartazes  chegaram a  ser  montados  como cenários  para  a  movimentação  de pessoas, 

como um stand promocional. 

Fig. 49, 50 e 51 – fonte: arquivo pessoal
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4.2 Tipologia do cartaz contemporâneo 

Nos  anos  1990,  a  linguagem  da  propaganda  mudou  com  os  avanços  da 

informática  e  da  economia  global.  Produtos  importados  chamando  os  nacionais  à 

competição;  fusões  de  empresas  para  fortalecimento  do  mercado  interno;  estruturas 

corporativas mais enxutas; a segmentação dos veículos de comunicação como uma forte 

tendência – cada vez mais se buscam respostas individuais para a ampliação do público. 

TV por  assinatura,  serviços  on-line,  marketing  direto.  A  década  de  1990  iniciou  o 

processo  de  informatização  em  que  hoje  estamos  imersos.  Foram  transformações 

tecnológicas que migraram para o campo cultural.

A  invasão  da  tecnologia  digital  nos  vários  segmentos  do  cotidiano, 

conseqüentemente,  traduziu  uma  nova  visualidade  ao  cartaz  de  rua,  configurando 

também uma  nova  imagem da  cidade.  O outdoor  como  modelo  tradicional  ganhou 

fortes  concorrentes.  A  nova  tecnologia  permitiu  variantes  de  impressões  sobre 

diferentes  materiais  que  passaram  a  explorar  os  espaços  urbanos  de  maneira  mais 

intensa.  As  impressões  digitais  facilitaram  a  produção  de  grandes  cartazes  com 

dimensões até então inexistentes. As imagens impressas em tipos diferentes de materiais 

trouxeram  efeitos  translúcidos  quando  iluminadas.  O  mobiliário  urbano  passou 

igualmente a exibir com mais intensidade a propaganda conjugada à sua função, como 

os relógios-termômetro,  paradas de ônibus, bancas de jornal,  proteções de canteiros, 

árvores, lixeiras e totens localizadores de ruas. O termo  outdoor, que nas décadas de 

1970 e 1980 serviu ao tradicional cartaz de rua, composto de 32 folhas impressas sobre 

armação de 3 x 9 m, a partir dos anos 1990 cedeu lugar à chamada mídia exterior, que 

expandiu em muito a antiga definição. 

E é assim que o cartaz de rua no Rio de Janeiro contemporâneo se apresenta: 

em uma grande variedade de formatos e usando diferenciadas técnicas de produção. O 

ambiente urbano da cidade exibe, com intensidade, os diversos suportes para a imagem 

da publicidade, iniciados nos anos 1990 com as impressões digitais. 

A  mídia  exterior  pode  ser  classificada  em  dois  grupos:  a  que  localiza  e 

identifica os estabelecimentos comerciais, como letreiros e fachadas, e a que informa e 

promove atividades,  quer como mídia  de apoio,  associada simultaneamente a outras 

manifestações  sobre revista,  jornal  e  televisão,  por exemplo,  ou mídia  única,  criada 

exclusivamente para o meio exterior. A propaganda ao ar livre ganhou formatos como 

os painéis front light, com suas dimensões ilimitadas; os back light, impressos em lona 
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translúcida e que produzem efeito de néon; os busdoors; os taxidoors; as propagandas 

em bicicletas; no mobiliário urbano, como os relógios-termômetro, paradas de ônibus, 

bancas de jornais, proteções de canteiros, árvores e lixeiras; nos banners e galhardetes 

espalhados pela cidade; nos painéis eletrônicos, capazes de produzir movimento; e nas 

inusitadas  superfícies  envelopadas  por  uma  película  adesiva,  que  transforma 

automóveis, barcas e trens em verdadeiros outdoors ambulantes. E ainda caracterizando 

a ensolarada cidade,  alguns painéis  comercializados  com o nome de “Cuca Fresca”, 

estrategicamente instalados nos calçadões das praias cariocas, propõem “um dispositivo 

de  spray com  água,  com  o  objetivo  de  refrescar  os  transeuntes  enquanto  passa  a 

mensagem do anunciante”.11

Aliados a todos estes suportes publicitários, ainda são possíveis os engenhos 

montados  para  divulgações  temporárias  na  cidade,  como  a  promoção  de  eventos 

esportivos e culturais, que têm certa liberdade na ocupação de espaços em razão do seu 

curto período de exposição. Recentemente, uma promoção fez uso da entrada do Túnel 

Novo, sentido Copacabana, exibindo um grande painel montado como um portal para a 

Bienal do Livro de 2007.

Os exemplos que se seguem foram fotografados durante a pesquisa, de modo a 

traduzir a grande variedade de suportes de mídia exterior encontrados na cidade:

Fig. 52 – fonte: arquivo pessoal

11 Alguns exemplos podem ser encontrados em: <http://www.faromidiaexterior.com.br>. Acessado em: 6 
jul. 2007.
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Fig. 53a, 53b e 53c – fonte: arquivo pessoal
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Fig. 54a, 54b, 54c, 54d e 54e – fonte: arquivo pessoal
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Fig. 55a, 55b, 55c, 55d, 55e, 55f, 55g e 55h – fonte: arquivo pessoal
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Fig. 56a, 56b, 56c, 56d, 56e, 56f, 56g e 56h – fonte: arquivo pessoal
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Fig. 57a, 57b, 57c e 57d – fonte: arquivo pessoal
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Fig. 58a, 58b e 58c – fonte: arquivo pessoal

Fig. 58 d – fonte: Raimundo Bandeira de Mello
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A  facilidade  de  produção  de  um  cartaz  pelo  processo  digital  a  custos 

relativamente  baixos  fez com que fachadas,  letreiros  e cartazes  de pontos de venda 

pudessem ser renovados mesmo por pequenos anunciantes.  Para se ter  uma idéia,  a 

impressão de um banner custa em média R$100,00/m2. Esta facilidade de produção de 

imagem muitas vezes é causadora de certa dissonância entre a imagem projetada nos 

letreiros – que através do processo digital ganha atualidade visual – e as instalações 

físicas do estabelecimento comercial (Fig. 59).

Fig. 59 – fonte: arquivo pessoal

Se  os  custos  para  a  impressão  digital  de  um letreiro  ou  de  um cartaz  de 

divulgação,  comparados  com o  processo  offset,  foram reduzidos,  na  prática,  para  a 

comercialização  de uma campanha  de  mídia  exterior  na  cidade,  com vários  painéis 

espalhados, o que se nota é que o painel impresso em lona (processo digital) é mais caro 

que o painel em impresso em  offset comercializado como o tradicional outdoor. Para 

uma divulgação bissemanal, os preços cotados em algumas agências da cidade ficam, 

em média, para as tabuletas em offset, R$1.800,00 e R$3.000,00 nas Zonas Norte e Sul, 

respectivamente, e, para os lonados em digital,  R$2.400,00 e R$4.000,00. Há preços 

intermediários  para os circuitos  das Linhas Vermelha  e  Amarela  e inferiores  para a 

Zona Oeste. 

Esta distribuição de percursos a custos diferenciados toma como base algumas 

pesquisas realizadas sobre o fluxo e circulação de público, porém o que se percebe é que 

as pesquisas se mostram superficiais quanto ao alcance do meio. Como uma tendência 
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mundial,  as previsões para a mídia exterior em 200912 são de crescimento, estando a 

mídia em internet em primeiro lugar, com grande margem percentual de folga. Porém, o 

crescimento  projetado  ao  meio  exterior  é  mais  valorizado,  diante  do  decréscimo 

previsto para a mídia em revista, jornal e rádio, e mesmo para a TV, com queda de um 

ponto percentual na projeção.

Marilena Constantino, gerente de planejamento de mídia da DPZ, em 2004, 

afirmou que até bem pouco tempo o meio publicitário não dispunha de pesquisas em 

relação à mídia exterior e argumenta que a evolução das pesquisas é necessária, com o 

objetivo de apresentar melhores modelos e ferramentas para nortear o planejamento de 

mídia exterior pelos profissionais das agências (CONSTANTINO, 2004).

Um  ano  depois,  o  Datafolha  Cidades  apresentou  um  software  dotado  de 

valiosas ferramentas para serem analisadas pelos profissionais de mídia. Comentado por 

Fernanda Abreu, profissional de mídia da Artplan, o Datafolha Cidades é apresentado 

como um possível divisor de águas para a mídia exterior:

Para quem não teve a oportunidade de conhecer o software Datafolha 
Cidades,  trata-se  de  uma  ferramenta  de  geo-marketing.  Dados  de 
deslocamento de diferentes targets, segmentados tanto através de seu 
perfil  demográfico  quanto  de  dados  referentes  à  posse  de  itens  de 
conforto e hábitos de consumo, compra, lazer e mídia, são integrados 
a  um  sistema  de  geo-processamento.  Além  das  informações  de 
cobertura,  freqüência  e  impactos  de  determinadas  vias  no  target 
definido,  a ferramenta  permite  que se visualize os pontos de mídia 
exterior  e  os  geradores  de  fluxo  (agências  bancárias,  escolas, 
supermercados,  farmácias,  hospitais  etc.)  encontrados  nos  locais. 
(ABREU, 2005).

Ela enfatiza que, a partir dos dados oferecidos, os profissionais de mídia podem 

traçar perfis e roteiros mais específicos de acordo com as necessidades do cliente. 

A  Associação  Brasileira  de  Propaganda  (ABP)  também  realiza,  através  do 

Ibope, desde 2002, bienalmente, uma grande pesquisa sobre a “Imagem da Propaganda 

no Brasil”. As amostras recolhidas em 142 municípios abrangem a população maior de 

16 anos das diversas regiões do país, de diferentes classes sociais e de ambos os sexos. 

Especificamente quanto à mídia exterior, a pesquisa mostra que, sem aprofundar muito 

a questão, os dados recolhidos limitam-se a atenção dada às propagandas de outdoors, 

placas  e cartazes,  apresentando um aumento de 2% em relação aos anos anteriores, 

passando de 55% em 2004, para 57% em 2006 (ANEXO - A).
12 As previsões podem ser vistas em <http://bussola.wordpress.com/tag/previsoes>. Acessado em: 06 jul. 
2007.
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Uma abordagem mais  atualizada  de  pesquisas  sobre  mídia  exterior  deveria 

contemplar  estudos  mais  amplos  da  cartografia  da  cidade,  como  mostra  Maria  da 

Conceição Golobovante em seu artigo “A cartografia mercantil de São Paulo produzida 

pelos agentes da mídia exterior”. A autora afirma que apesar desses novos estudos ainda 

não se consolidarem no Brasil, “os atuais estudos de geomercado são hegemônicos”, e 

explica que os estudos baseados em pesquisas quantitativas ou qualitativas oferecem um 

mapa  espacializado  das  cidades  em  pedaços.  Assim,  as  diferentes  camadas  de 

informação podem significar diferentes “fluxos temáticos” importantes se voltados para 

a mídia exterior. 

Após o levantamento  in loco de informações como áreas escolares, 
comerciais,  turísticas,  características  sócio-econômicas  das  grandes 
vias,  itinerários  de  meios  de  transporte,  pontos  de  referência, 
localização  dos  espaços  publicitários  etc.,  o  geoprocessamento 
aplicado à mídia exterior é capaz de fornecer aos usuários informações 
que permitem a visualização da distribuição dos espaços publicitários 
(superfícies ou faces) disponíveis, a verificação da proximidade entre 
eles, a determinação do tipo de área em que se encontram (escolar, 
comercial,  industrial etc.) e os pontos de referência próximos como 
praças, escolas e shoppings, entre outros. (GOLOBOVANTE, 2004). 

A autora explica ainda que a divisão da cidade em fluxos temáticos apura, entre 

outras questões, a especificidade do público-alvo e as referências dos logradouros para 

otimização dos espaços pela publicidade exterior, evitando o maior índice de dispersão 

da mensagem.

4.3 O conceito de mídia exterior

Mesmo ganhando modalidades  variadas  no contemporâneo,  a mensagem do 

cartaz  precisa,  necessariamente,  obedecer  a  preceitos  que  o  façam  valer  como 

informação comunicacional.  Abraham Moles, ao traçar o perfil desse suporte da mídia 

em O cartaz (2004), encarrega-se de listar seis funções básicas atribuídas ao cartaz, que 

merecem ser mencionadas. 

A primeira função refere-se ao caráter informativo que todos possuem. Nota-

se, porém, que os primeiros anúncios e cartazes do século XIX obedeceram estritamente 

a  esta  função  verbal,  condicionados  em  muito  pelas  limitadas  possibilidades  de 

reprodução. 
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A segunda função,  a  de propaganda  ou de publicidade,  agrega  o  valor  de 

persuasão à informação que se pretende passar. A imagem sedutora passou a pertencer 

ao cartaz a partir da segunda metade do século XIX, enfatizando a cultura de massa que 

se organiza tanto na imprensa, quanto na indústria do entretenimento.

A  terceira  função  exerce o  papel  de  educadora dos  aspectos  culturais  e 

formais, trazendo ao olhar referências e repertórios imagéticos conforme definição do 

autor:

Mas o cartaz é, na sociedade urbana, cujos muros são povoados de 
imagens,  um dos  mais  poderosos  fatores,  ao  lado  das  vitrinas  das 
lojas, do que se chamou de autodidaxia: auto-formação do indivíduo 
pela  contemplação  –  a  um nível  de  atividade  extremamente  fraca, 
quase passiva, mas indefinidamente renovada – de um certo número 
de imagens que são elementos de cultura. (MOLES, 2004, p. 54).

A quarta função cumpre uma ambiência urbana, que lhe dá um pertencimento 

a paisagem da cidade que vai além de sua aplicabilidade informacional, podendo servir 

a outro processo criativo a partir de si mesmo:

Se  acontecer  que  a  colagem ou  descolagem de  cartazes  sobre  um 
tapume  dê  eventualmente  ensejo  a  uma  obra  de  arte  abstrata  por 
processos aleatórios, como tão bem demonstrou Kurt Schwitters, será 
apenas  o  produto  de  um acaso  surrealista,  suscetível  de  recriar  o 
sentido  por  intermédio  da  ausência  de  sentido.  (MOLES,  2004,  p. 
55).13

A quinta função pretende o seu caráter estético, que o realiza mais pelo que 

sugere do que pelo que diz. O que está em jogo é o mosaico de cores, palavras e formas 

que pertencem ao campo estético superposto ao seu campo semântico:

Um cartaz pode, pela beleza, desempenhar, em relação à massa social 
um outro papel além daquilo que ele tem a dizer. O indivíduo pode 
recusar o seu sentido e aceitar o seu valor, o cartaz enfeita a cidade ou 
a enfeia, mas, por isso mesmo, a faz sair do estrito campo semântico. 
(MOLES, 2004, p. 55).

E, por último, o autor aponta a sexta função, chamada de  criadora, em que, 

além da capacidade geradora de desejos e necessidades a serviço de mecanismos de 

13 O autor faz referência ao trabalho desenvolvido pelo artista surrealista, que teve como característica a 
colagem de elementos cotidianos, como tickets de metrô, entre outros, traduzindo novos significados.
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consumo (e, em grande parte por essa razão, ele é malogrado), atende como suporte a 

processos criativos:

Mas  cumpre  levar  em  conta  também  o  campo  artístico  que  ele 
desenvolve.  Apesar  das  exigências  comerciais,  das  limitações 
artísticas  devidas  ao  processamento  da  cópia  por  tiragem,  das 
heterogeneidades entre imagem e o comentário, o cartaz continua a ser 
um  considerável  campo  de  exigências  criadoras;  ele  oferece,  na 
sociedade atual, uma profissão aos criadores artísticos, cria para eles 
um campo dos possíveis e, por isso, é a fonte de todo um movimento. 
(MOLES, 2004, p. 56).

A estas funções atribuídas pelo autor ao cartaz, acrescento características que 

formam  o  conceito  de  mídia  exterior,  as  quais  também  devem  ser  levadas  em 

consideração.  Mais  precisamente,  podemos  dizer  que  a  mensagem  publicitária,  de 

maneira geral,  é elaborada e projetada sinteticamente a partir  de muitas informações 

recolhidas sobre o produto ou serviço que se deseja anunciar. O processo criativo inclui 

esta grande variedade de dados recolhidos e filtrados em categorias,  que relacionam 

produto  e  objetivos  a  serem  atingidos  para  a  forma  final  da  mensagem.  São 

consideradas  ainda  as  características  de  cada  suporte  e  suas  possibilidades  criativas 

como meio de comunicação. Todos os elementos de composição da mensagem, como 

título, texto, foto ou ilustração; cor, tipografia, personagens, entre outros, não estarão ali 

por acaso. A mensagem é minuciosamente trabalhada para parecer única, e não somente 

atrair a atenção, mas a atenção de um determinado leitor que se aponta como o público-

alvo.  E  é  bom  ressaltar  que,  quando  um  personagem  é  escolhido  para  compor  a 

mensagem,  como  através  de  um modelo  humano,  este  irá  representar  a  síntese  do 

público-alvo e  se  fragmentará  em milhões  de pedacinhos  interiorizados  como perfil 

generalizado deste vasto público leitor.

Quando a mensagem se emprega à mídia exterior, além de todas as definições 

anteriores, alguns outros valores devem ser atribuídos. Um deles é a característica que 

tem a mídia  exterior  de ser,  essencialmente,  um meio  de divulgação apoiado em si 

mesmo – nesse aspecto, creio que também o são as malas diretas e filipetas –, o que a 

torna uma mídia muito diferente das revistas, canais de TV, emissoras de rádio, e da 

internet, onde o anúncio publicitário faz uso dos seus veículos sendo intercalado em 

meio  à  programação  jornalística  e  de  entretenimento.  Isto,  de  alguma  maneira, 

disciplina a atenção do leitor.
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Já  a  mídia  exterior  expõe  sua  mensagem  intercalada  aos  estímulos  da 

complexidade urbana. E, para cumprir seu objetivo, mais do que somente as funções 

atribuídas por Moles (2004) ao cartaz, ela precisa agregar outros valores especiais que 

traduzam um conceito. 

Para um conceito de mídia exterior, deve-se primeiro levar em consideração 

que a mensagem do cartaz é projetada para ser lida dentro de uma correnteza de fluxos 

multidirecionais, como é o espaço urbano. E que, ainda, a mensagem deve apoiar-se em 

si mesma ao ser caracterizada como um meio de divulgação essencialmente publicitário, 

como já explicado anteriormente. Por isso, síntese, dimensão e minimalismo tornam-se 

valores conceituais para o cartaz de rua.

A síntese, obviamente, explica-se pelo fato de que o cartaz, projetado para ser 

lido em movimento e em poucos segundos, sem o tempo e as condições disponíveis das 

outras  mídias,  deve  conter  de  forma  mais  sintética  a  informação.  Mesmo  que  a 

comunicação publicitária já contenha os princípios da objetividade aplicada sobre todos 

os  seus  meios,  a  mensagem projetada  para  os  painéis,  letreiros  e  outdoors  precisa, 

necessariamente,  ser  adaptada  de  maneira  mais  sintética  para  projetar-se  no  meio 

exterior, quer como mídia de apoio, quer como mídia única, pois não tem o mesmo 

tempo de leitura disponível que possuem os outros meios, como a revista, a internet ou a 

televisão.

A dimensão da imagem publicitária como outro valor associado ao conceito de 

mídia exterior, muitas vezes, será determinante para fazer valer a mensagem diante da 

grande e simultânea profusão de sinais no espaço urbano contemporâneo. As grandes 

proporções  da  área  de  exposição  do  cartaz  também  permitem  o  jogo  implícito  na 

dimensão:  muitas  vezes  apenas  o  fato  de  a  fotografia  de  um pequeno  chiclete  ser 

superampliada para um outdoor torna-se o elemento lúdico que irá buscar a interação 

com o público leitor. Mesmo em suportes não superdimensionados, como, por exemplo, 

os  busdoors  (ver  Fig.  54e),  esta  ampliação  da  imagem  se  observa,  e  o  micro-

enquadramento – o foco da mensagem – torna-se preciso e essencial, traduzindo clareza 

à  mensagem  envolta  pela  dinâmica  da  cidade.  A  imagem  publicitária  de  rua 

contemporânea  cresceu  em razão  das  mudanças  permitidas  pelas  novas  tecnologias, 

assim como pela criação artística que explora subjetividades na imagem.

O minimalismo da composição visual é outro valor atribuído, e é fundamental 

para a percepção da mensagem que se propõe na agilidade dos fluxos congruentes. Para 

ser lida dentro da correnteza de fluxos multidirecionais, a mensagem do cartaz obedece 
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a  determinados  princípios  que  podem,  a  princípio,  parecer  antagônicos:  enquanto  a 

imagem se agiganta em dimensões, ela se minimaliza em elementos. Nesse aspecto há 

que se considerar o “alfabetismo visual” (DONDIS, 1991, p. 227-231), assimilado ao 

longo  de  décadas  pelo  público  leitor,  que  permite  esta  aplicação  minimalista  de 

informações sem o comprometimento do todo:

Ao final  de  um longo período de envolvimento  com os  elementos 
visuais e exposição aos mesmos, os resultados deveriam refletir o que 
significa termos aprendido todo o alfabeto. É preciso que haja uma 
grande familiaridade com os elementos visuais. Precisamos conhecê-
los ‘de cor’. Em outras palavras, seu reconhecimento ou sua utilização 
deve  alçar-se  a  um  nível  mais  alto  de  reconhecimento  que  os 
incorpore tanto à mente consciente quanto à inconsciente, para que o 
acesso até eles seja praticamente automático. Devem estar ali, mas não 
de modo forçado; devem ser percebidos, mas não soletrados, como 
acontece com os leitores principiantes. (DONDIS, 1991, p. 228).

O grande repertório imagético que já pertence ao leitor também entra em jogo 

nos valores associados ao conceito de mídia exterior (Fig. 60).

Fig. 60 – fonte: Central do Outdoor

A função do título na mensagem do cartaz de rua também merece ser avaliada 

separadamente.  Sob  uma  avaliação  criativa,  é  possível  perceber  que  muitos  títulos 

exploram o poder de persuasão não somente pelo conteúdo da mensagem, mas também 
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pela composição visual da grafia.  O design moderno,  além de desenvolver  muitas e 

diferentes tipologias, encarregou-se de inserir, na composição visual, a leitura ampliada 

através da aplicação das cores, dimensões, formas etc., em que a sonoridade pode estar 

igualmente incluída na composição gráfica.

Nas considerações de Ong (1995) a respeito  da oralidade e cultura  escrita,  a 

potencialidade da linguagem é ampliada através da “espacialização da palavra” (ONG, 

1995, p. 16) pela escrita, porém admite que a oralidade esteja implícita na escrita:

Todos  os  textos  escritos  devem,  de  algum  modo,  estar  direta  ou 
indiretamente  relacionados  ao  mundo  sonoro,  habitat  natural  da 
linguagem,  para  comunicar  seus  significados.  [...]  Ler  um  texto 
significa convertê-lo em som, em voz alta ou na imaginação, sílaba 
por sílaba na leitura lenta ou de modo superficial na leitura rápida, 
comum a culturas de alta tecnologia. A escrita nunca pode prescindir 
da oralidade. (ONG, 1995, p. 16).

Os  títulos,  ao  explorarem  a  especialidade  e  a  oralidade  contidas  na  escrita, 

atendem a necessidade da comunicação que se volta para a mídia exterior, promovendo 

mais  rapidamente a assimilação da informação.  Os dois exemplos  a seguir  mostram 

parte  das possibilidades  exploradas  nos títulos  através  da diagramação.  No primeiro 

exemplo,  a grafia “fora de foco” acentua o conceito da mensagem, e no seguinte, o 

título do cartaz explora a sonoridade contida na palavra escrita. (Fig. 61 e 62). Numa 

linguagem de símbolos e significados, a mensagem publicitária se expande.

Fig. 61 – fonte: Central do Outdoor
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Fig. 62 – fonte: arquivo pessoal

4.4 O suporte mensurado: legislação e órgãos reguladores

A  publicidade  em  mídia  exterior  no  Rio  de  Janeiro  tanto  obedece  aos 

regimentos locais, que são submetidos à legislação municipal,14 quanto aos nacionais, 

como, por exemplo, a proibição de anúncios de cigarros em todo o Brasil. O Conselho 

de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar) também é capacitado para avaliar e punir 

conteúdo  e  ética  dos  anúncios  publicitários  em geral.  Especificamente  sobre  mídia 

exterior, além da Central do Outdoor, que ainda se mantém como uma associação de 

empresas exibidoras do cartaz de 3 x 9 m, o Sindicato das Empresas Exibidoras de 

Mídia Exterior do Estado do Rio de Janeiro (Sepex-RJ) trouxe reforços ao meio nas 

discussões sobre espaços midiáticos e regulamentação junto ao governo. O Sepex-RJ, 

está vinculado à Federação Nacional das Empresas de Publicidade Exterior (Fenapex), 

com representações nas demais capitais do país.

De tempos em tempos, as leis são revistas para a regulamentação do meio. Na 

década de 1980, com o visível crescimento da mídia exterior na cidade, a lei nº 758, de 

14 Legislação  consultada  no  site  da  APAERJ  (Associação  dos  Fiscais  de  Atividades  Econômicas  do 
Município do Rio de Janeiro),  no endereço:  <http://www.afaerj.org.br/regulamentos>.  Acesso  em:  31 
ago. 2007.
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14  de  novembro  de  1985,  detalhou  as  disposições  gerais  para  a  veiculação  de 

propaganda em locais expostos ao público. Ao definir em cinco categorias os suportes 

permitidos  para  a  exposição  de  publicidade  –  sobre  tabuletas,  painéis  e  letreiros; 

indicadores de logradouros; indicadores de hora e temperatura; indicadores de parada de 

coletivos;  e,  por  último,  faixas,  balões,  bóias  flutuantes,  abrigos  de  pedestres, 

carrocerias,  aviões,  prospectos  e  panfletos  –  estabelece  regras  de  instalação  e 

manutenção, que incluem multa, sob fiscalização da prefeitura.

Uma nova lei em 1992 fez uma revisão das regras estabelecidas na legislação 

de  1985  e  considerou  novos  suportes,  legalizando  a  publicidade  sobre  pára-brisas 

traseiros,  limitando  as  dimensões  máximas  a  80  x  140  cm  –  os  busdoors –,  e 

principalmente,  incorporando as restrições à exibição de publicidade contidas na Lei 

Orgânica do Município do Rio de Janeiro, elaborada em 5 de abril de 1990, que, entre 

outras medidas, vedou a afixação de engenhos publicitários na orla marítima, na faixa 

de  lagoas  e  em áreas  florestadas.  Em 1994,  o  decreto  nº  13.524  criou  o  Corredor 

Cultural Publicitário da Avenida Brasil. Um ano depois, considerando que a veiculação 

com uso de aeronaves se intensifica na cidade, um decreto estipulou regras para a prévia 

autorização, através da análise das propostas detalhadas quanto ao tipo de publicidade, 

períodos de exposição e certificado de registro das aeronaves, entre outras.

Em setembro de 1995, a lei nº 2.366 estabeleceu a obrigatoriedade da inclusão 

de elementos que identifiquem os responsáveis nos cartazes de promoção de espetáculos 

e  ainda  proibiu  sua afixação  sobre  muros,  postes,  viadutos,  árvores  e  equipamentos 

urbanos da cidade. Em dezembro do mesmo ano, outro decreto permitiu a publicidade, 

exclusivamente de eventos culturais, como espetáculos teatrais, circenses, fonográficos, 

cinematográficos e literários, com a afixação de cartazes de dimensões livres sobre os 

tapumes  de  obras  e  painéis  especiais.  Essa  medida  privilegiou  a  produção  cultural, 

baseada  em  que,  “num  país  que  ainda  não  logrou  oferecer  o  acesso  universal  à 

educação, cultura e lazer”, é função do município incentivar a difusão e circulação de 

bens culturais, e, ainda que, as produções de espetáculos culturais carecem de recursos e 

implicam árdua tarefa de promoção cultural, justificando a divulgação por meios menos 

onerosos.

Em 1999, outro decreto determina, às empresas exibidoras, o recadastramento 

de todas as tabuletas e painéis dispostos, em um prazo de 90 dias, visto que considera 

um grande crescimento na quantidade de engenhos instalados na cidade. Neste mesmo 

ano, a lei nº 2.920, de 22 de julho de 1999, dispõe sobre um obrigatório percentual de 

155



tabuletas  e  painéis  eletrônicos  para  divulgação  gratuita  de  espetáculos  artísticos 

promovidos pelo governo.

Logo  em  1º  de  janeiro  de  2001,  o  decreto  nº  19.460  revoga  todas  as 

autorizações de meios publicitários em balões, tabuletas, painéis, coberturas e telhados 

que prejudiquem os aspectos paisagísticos da cidade, como áreas verdes, monumentos 

públicos  e  arquitetônicos.  Mediante  a  suspensão  de  autorizações,  convoca  ao 

recadastramento as empresas exibidoras, através do decreto nº 19.557, de 8 de fevereiro 

de 2001. No mesmo ano, por conta do grande racionamento de energia a que o país se 

submeteu, o decreto nº 19.947, de 25 de maio de 2001, complementa o anterior, em que 

fica  determinado  o  desligamento  da  iluminação  de  artefatos  publicitários  em locais 

públicos,  com  a  expressa  proibição  de  uso  da  rede  pública  de  energia  para  sua 

iluminação. 

A  crescente  demanda  de  diferentes  engenhos  na  cidade,  aliada  à  difícil 

aplicabilidade da regulamentação, que se baseia principalmente nas primeiras leis aqui 

comentadas, de 14 de novembro de 1985 e 5 de novembro de 1992, fez com que, em 

2002, uma comissão fosse criada com a intenção de interpretar e elaborar uma minuta 

de regulamento que definisse de forma mais precisa a aplicação daquelas leis.

Para eventos de grande porte na cidade,  também são previstos decretos que 

permitam  flexibilidade  para  alocação  dos  espaços  públicos,  em  razão  do  caráter 

transitório que possuem. Recentemente,  para os Jogos Pan-Americanos realizados no 

Rio, o decreto nº 27.654 fixou algumas normas para a publicidade exterior, em caráter 

excepcional, transitório e exclusivo aos jogos no período de 1º de junho de 2007 a 31 de 

agosto  de  2007.  Os  espaços  para  mídia  exterior  foram  destinados  às  “Vias  Pan-

Americanas”, uma espécie de circuito para os jogos na cidade. Para tais concessões, era 

exigido que a propaganda estivesse, obrigatoriamente, vinculada à temática esportiva.

O Rio de Janeiro é, sem dúvida, uma cidade privilegiada pela beleza de um 

patrimônio natural que inclui áreas verdes e orla marítima abundante. Parece-me que 

isso, de certa forma, favoreceu uma disciplina maior na exposição da mídia exterior. Se 

houve um tempo na cidade em que a publicidade ao ar livre invadia sem cerimônia, ou 

mesmo  impostos,  a  paisagem  natural  e  o  mobiliário  urbano,  como  em  décadas 

anteriores, hoje há um rigor maior em relação à poluição visual que ela pode causar. 

Apoiadas  em regimentos  ambientais,  leis  buscam disciplinar  a  atividade  em lugares 

públicos (como a Lei Orgânica do Município de 2001), que se tornaram, do ponto de 

vista da sociedade, inadmissíveis de serem compartilhados com espaços de publicidade, 

156



como as  bóias  flutuantes  entre  os  banhistas  na  década  de  1970 ou os  cartazes  que 

encobriam  áreas  verdes,  lagoas  e  orla  marítima.  Porém,  é  claro  que  abusos  são 

praticados  onde  a  fiscalização  municipal,  através  da  Divisão  de  Publicidade, 

encarregada  de  notificar  e  autuar  as  irregularidades  ocorridas,  parece  não  suprir  a 

complexa demanda de uma grande cidade, na qual as empresas exibidoras devem ser 

responsáveis  tanto  pela  situação  regular  do  painel  junto  à  prefeitura,  quanto  pela 

manutenção e conservação de seu entorno. A própria prefeitura incorre na irregularidade 

ao instalar os painéis de divulgação de grandes eventos na cidade, como os portais na 

entrada do túnel que liga Botafogo a Copacabana (ver Fig. 56d), indo de encontro aos 

regimentos contidos na Lei Orgânica do Município, que proíbe anúncios próximos a 

túneis e viadutos. 

Recentemente, entrou para apreciação, na Câmara Municipal, um projeto de lei 

contra a poluição visual na cidade que toma como exemplo a cidade de São Paulo. A 

capital paulista, em 2006, praticamente baniu a publicidade em mídia exterior de seus 

espaços urbanos. A drástica medida, prescrita na lei nº 14.223/06, proibiu a propaganda 

ao ar livre em painéis, tabuletas, táxis, ônibus e bicicletas, e ainda impôs restrições aos 

letreiros indicativos de atividades dos estabelecimentos, abrindo exceção apenas para o 

mobiliário urbano, como as paradas de ônibus. Conforme prescrito na lei, a intenção é 

recuperar a paisagem e a estética da cidade, evitando a degradação do ambiente urbano. 

De maneira geral, o projeto que circula desde setembro de 2007 na Câmara do 

município  do  Rio  de  Janeiro  é  menos  radical,  porém prevê  normas  e  multas  mais 

rigorosas, além de permissões mais restritas: apenas ônibus, táxis e mobiliário urbano 

poderão exibir publicidade.  A metragem de exibição permitida também diminui para 

letreiros em fachadas e bane das calçadas os totens, painéis e outdoors instalados. Se ele 

será aprovado ou não, por enquanto o que vem à tona é a fala da sociedade através de 

seus representantes, com relação à mídia exterior, em que mais uma vez a polêmica é 

instaurada com apreciações divergentes sobre uma antiga questão.
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5 ALÉM DA MENSAGEM, A IMAGINAÇÃO: UMA 

POSSIBILIDADE

5.1 O cartaz e a sociedade

Na leitura das cidades e do espaço urbano, Lynch (1999) faz conexões com o 

design ao afirmar que as cidades possuem formas que são visualizadas pelo cidadão em 

seu percurso diário. Formas que ligam, cruzam, transpassam ruas e avenidas em trajetos 

percorridos;  praças,  casas,  prédios,  árvores,  lagos,  montanhas,  praias,  barcos,  trens, 

estações,  pessoas, sinalizações...  e publicidade.  A construção do espaço urbano com 

seus elementos móveis – as pessoas e suas atividades,  em especial – e fixos – suas 

construções  e  elementos  naturais  –  possui  uma  dinâmica  temporal  que  confere  às 

cidades um constante movimento de mutação.  As mensagens ordenam e direcionam 

fluxos, situam lugares e impulsionam desejos através da publicidade. Não seria falso 

afirmar que, a caminho do trabalho,  talvez o indivíduo feche os olhos e busque um 

pouco de repouso na imagem do paraíso que lhe oferece a moça no cartaz de grandes 

proporções.

Muitas vezes a imagem da publicidade se posiciona dentro do espaço urbano 

em  apropriações  que  contribuem  para  a  dinâmica  da  cidade.  Conforme  visto  na 

abordagem  de  Augé  (1997),  as  grandes  cidades  também  refletem  pontos  de 

esvaziamento  de  narrativas,  com  uma  crescente  proliferação  de  “não-lugares”.  As 

grandes vias expressas ou os estabelecimentos  com muita  concentração e circulação 

humana, como aeroportos ou supermercados, são apontados como não-lugares, pois se 

configuram essencialmente como lugares de passagem. Porém, é igualmente apontada 

pelo autor uma possibilidade de transformação contida nesses lugares, em razão dos 

usos diferenciados, que refletem, dessa forma, um constante estado de impermanência. 



Se  analisados  pela  abordagem  de  Certeau  (1994),  comentada  anteriormente,  esses 

espaços refletem o estado de impermanência apontado pela constante reconfiguração a 

que  são  submetidos,  por  meio  de  práticas  de  ocupação  cotidianas,  repletas  de 

inventividade. 

As discussões dos dois autores sobre o estado de impermanência dos espaços 

urbanos e contemporâneos, ao serem contextualizados com as práticas da comunicação 

publicitária,  são percebidos, em grande parte,  pela apropriação de lugares inabitados 

dentro da cidade – como as margens de grandes vias expressas ou as empenas cegas dos 

prédios –, reconfigurados em espaços da publicidade e, dessa maneira, transformando 

sua condição anterior. 

A comunicação publicitária ao ar livre é atualmente uma mídia de investigação 

de novos espaços. E,  por isso, muitas vezes é invasiva.  Exposto ao ar livre a quem 

quiser vê-lo, o cartaz urbano é, por um lado, criticado como elemento de poluição visual 

e, por outro, agraciado como poética urbana. As relações entre o público e o privado 

ganharam elasticidade com a concepção das cidades modernas e também decorrem das 

urbanidades  geradas.  Como  estabelecer  limites  ao  olhar  que  esbarra  em  múltiplas 

formas visuais nos centros urbanos?

A  radicalização  da  medida  que  praticamente  proibiu  a  exposição  de 

publicidade exterior, adotada na cidade de São Paulo, introduziu uma grande polêmica, 

não somente no meio publicitário,  mas em grande parte  da sociedade brasileira  dos 

grandes centros. Adriana Maurano, procuradora do município de São Paulo, comenta a 

pesquisa realizada pelo Ibope, a qual aponta que a maioria dos entrevistados, 79%, são 

favoráveis às medidas e consideram o projeto Lei Cidade Limpa muito importante para 

a cidade de São Paulo (MAURANO, 2007). 

Porém, as muitas opiniões observadas nos periódicos eletrônicos ou impressos 

demonstram  a  ambigüidade  pertencente  ao  cartaz  de  rua.  Enquanto  para  muitos  o 

outdoor é símbolo do urbano, inerente à grande cidade, podendo ser até um localizador 

dentro da malha urbana, para outros é um transtorno visual que tumultua e encobre a 

imagem da cidade e suas edificações. 

Muitas opiniões recolhidas sobre a aplicação da lei em São Paulo valorizam a 

proposta de uma cidade mais integrada com seu meio ambiente, porém é interessante 

que se chame a atenção para outras questões pertinentes e de grande importância. O 

próprio  nome  da  lei,  Cidade  Limpa,  definida  como  cidade  sem  publicidade,  sem 

letreiros, sem marcas ou anúncios, exclui, por exemplo, um dos mais graves problemas 
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encontrados nas cidades brasileiras, o incipiente tratamento dado às águas e ao esgoto 

nas zonas urbanas.

Uma cidade sem marcas é visualizada por Naomi Klein em sua obra Sem logo 

(KLEIN,  2003),  em que  faz uma consistente  abordagem sobre a  prática,  no mundo 

globalizado, das grandes marcas e suas agressivas estratégias de privatização do espaço 

público com a prática intensa de publicidade. Em uma observação da autora, há uma 

tendência, embora pequena, de negação da marca, em movimentos isolados que buscam 

resgatar  o  espaço  público  com  sua  real  definição  de  uso  comum.  A  autora  cita 

movimentos de “resgate das ruas”, como o  Reclaim the Streets (RTS), que em alguns 

países,  como  Inglaterra,  Canadá,  Alemanha  e  Austrália,  promoveu  apropriações 

inusitadas de ruas movimentadas, que, de repente, foram invadidas por DJs, militantes, 

ambientalistas,  anarquistas,  enfim,  gente  que,  na  contramão,  transformou  grandes 

avenidas em pistas para dançarem em mutirão. São movimentos pacíficos, porém fazem 

manifestações que burlam regras e, portanto, estão sujeitas a coibição pela polícia, por 

serem causadoras de grande transtorno ao funcionamento das cidades.

Outro exemplo dado pela autora se refere ao movimento culture jamming, que 

desde a década de 1980 produz interferências urbanas sobre a publicidade exposta com 

a intenção de produzir “raios X do subconsciente de uma campanha, revelando não um 

significado oposto, mas a verdade mais profunda oculta sob as camadas de eufemismos 

publicitários”  (KLEIN,  2003,  p.  309).  Um  dos  estatutos  desse  movimento  é  a 

recuperação do espaço público através de práticas nada usuais, argumentando que, com 

cada vez menos espaço, o indivíduo da cidade se vê cercado de propagandas “pintadas e 

projetadas nas calçadas; cobrindo prédios e ônibus inteiros; nas escolas; em quadras de 

basquete e internet”. E, ao mesmo tempo, os  shoppings centers criaram “mais e mais 

espaços onde as únicas mensagens permitidas são as comerciais”(KLEIN, 2003, p. 308). 

Alguns exemplos são apresentados sobre a prática do culture jamming:

A campanha ‘pense diferente’ dos computadores Apple com famosos 
personagens, vivos e mortos, foi assunto de numerosos hacks simples: 
uma  foto  de  Stalin  aparece  com  o  slogan  alterado  para  ‘Pense 
realmente diferente’; a legenda de uma peça publicitária que mostra o 
Dalai Lama é mudada para ‘Pense desiludidamente’ e o logo de arco-
íris  da  Apple metamorfoseou-se  em  um  crânio.  Minha  campanha 
favorita  de  a-verdade-na-publicidade  é  uma  jam simples  sobre  a 
Exxon  que  apareceu  logo  depois  do  derramamento  de  Valdez: 
‘Merdas acontecem. Nova Exxon’, anunciavam dois grandes outdoors 
a milhões de transeuntes de San Francisco. (KLEIN, 2003, p. 310).
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 A  autora  cita  Rodriguez  de  Gerada  como  um  dos  mais  reconhecidos 

praticantes do culture jamming. O artista ativista, ao interferir na imagem dos outdoors, 

propõe o diálogo numa sociedade que acredita ser democrática:

As ruas são espaços públicos, afirmam os adbusters, e uma vez que a 
maioria  dos  moradores  não  pode  fazer  frente  às  mensagens 
corporativas comprando suas próprias peças publicitárias, eles devem 
ter  direito  de  responder  às  imagens  que  nunca  pediram  para  ver. 
(KLEIN, 2003, p. 308).

 Aqui  no Brasil,  interferências  urbanas não acontecem assim,  de forma tão 

organizada, em movimentos de contracultura, porém algumas manifestações devem ser 

mencionadas.

A apropriação nomeada e institucionalizada para o exercício da publicidade na 

cidade é cada vez mais abrangente. O Rio de Janeiro hoje, uma metrópole com espaços 

cada vez mais definidos para uso como espaços publicitários, em acordos feitos por 

meio da  legislação,  que  pretende  solucionar  problemas  como  a  poluição  visual,  as 

superfícies nomeadas à venda para a exposição publicitária são cotadas pelos metros 

quadrados que ocupam, somados ao valor de mercado de sua localização.  Porém, é 

interessante observar que, ainda assim, há a possibilidade de o cartaz ser um veículo 

subversivo  às  regras  nomeadas,  tentando  impor  aos  olhos  que  passam  idéias  que 

dialogam com o cotidiano. Um exemplo recente é o cartaz de reprodução heliográfica 

(Fig. 63) colado sobre os tapumes do centro da cidade, na época da visita do presidente 

norte-americano George W. Bush ao Brasil,  em 2007. Mesmo pequenos e feitos de 

forma  tão  artesanal,  a  repetição  dos  cartazes  colados  irreverentemente  sobre  as 

superfícies clamavam com êxito a hostilidade ao visitante, muito contrária às oficiais 

honras do país anfitrião.     

Há no cartaz de rua uma condição naturalmente subversiva. E não me refiro 

somente a este modelo não convencional de comunicação apresentado. Se pensarmos 

que a rua em movimento exige a atenção de quem a percorre e que todos os sinais 

inseridos em um trajeto pretendem direcionar caminhos a serem seguidos, para que não 

se  perca  de  vista  a  chegada,  o  cartaz  de  rua  subverte  todas  essas  hierarquias  e  se 

posiciona à frente do olhar do transeunte. A atenção ao cartaz inclui a desatenção ao 

percurso, quer pela surpresa causada ou pela sedução das formas, títulos e cores, que 

proporcionam o desvio do olhar como meio de captar o leitor. 
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Fig. 63 – fonte: arquivo pessoal

Se desde o início, na cidade moderna, o cartaz, com sua fugacidade, obedeceu 

ao  tempo  das  cidades,  que  se  compartimentou  em  frações  seguindo  objetivos que 

visavam o funcionamento como um todo, compartilhando o movimento das ruas em 

horários definidos pelo trabalho,  comércio e lazer,  hoje, na cidade contemporânea,  a 

superexposição  da  imagem  da  cidade  pode  acontecer  nas  24  horas  do  dia.  A  rua 

contemporânea é como uma grande cena iluminada, assistida por milhões de pessoas, 

em que, muitas vezes, o cartaz reina como um protagonista. Isto, de certa forma, me 

leva a perceber que o cartaz de rua foi absorvido pela sociedade muito mais como uma 

linguagem com fortes  poderes  de  comunicação,  do  que  como um mero  suporte.  E, 

principalmente, sobre essa linguagem, é possível um intenso fluxo dos vários canais da 

sociedade. O diálogo proposto por intervenções urbanas não oficiais que escamoteiam 

regras e se impõem ao indivíduo das ruas tem, em sua essência, o conceito de mídia 

exterior que está estampado no cartaz e instiga às interferências provocadas de diversas 

maneiras.

Quando  surgiu  em  1968,  na  França,  o  grafite  tinha,  em  sua  essência,  a 

linguagem da contestação e lançava sobre os muros mensagens revolucionárias. Como 

linguagem de contestação, procurava dar voz aos excluídos. Rapidamente apropriado 

pelos  nova-iorquinos,  pseudônimos  foram  acrescentados  às  suas  mensagens  como 

assinaturas, e sua atuação foi ampliada como um elemento da linguagem hip hop, que 

reúne, além da imagem, a música e a expressão do corpo. Na década de 1970, Jean 

Michel Basquiat expandiu a linguagem do grafite como arte, levando-a dos muros para 

os outdoors, galerias e museus de Nova York.
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Atualmente, no Rio de Janeiro, o grafite não traduz mais com esta intensidade 

a sua essência original  como um movimento unificado de minorias  excluídas.  Hoje, 

através de manifestações isoladas, os grafites, quando se aproveitam de espaços vazios 

da cidade, são mais bem aceitos pela sociedade como uma linguagem artística (Fig. 64 e 

65).  Alguns  chegam  a  ser  oficialmente  contratados  para  ocuparem  determinadas 

fachadas, com o objetivo de tentar coibir a pichação, que se coloca na contramão das 

regras e se instala autoritariamente sobre muros, prédios e patrimônio arquitetônico da 

cidade.

A grande cidade apropriada como suporte também instigou o poeta e andarilho 

urbano  Gentileza,15 que,  principalmente  durante  a  década  de  1980,  deixou  suas 

mensagens sobre os muros e pilotis de concreto do Rio de Janeiro, traduzindo em arte 

mural seus pensamentos a respeito do mundo.

Movimentos de arte por sua vez reúnem artistas em projetos que pretendem 

provocar  e  alterar  a  composição  urbana  através  de  performances,  instalações  ou 

pinturas. São intervenções como a do artista Ronald Duarte, que, em 2006, lavou as ruas 

do  “Morro  da  Coroa”,  no  Rio  de  Janeiro,  com  água  vermelha,  lembrando  toda  a 

violência a que são submetidos diariamente seus moradores, ou a da Galeria do Poste 

Arte Contemporânea,16 que há dez anos, mensalmente, promove uma instalação artística 

sobre o poste de iluminação pública em frente à sua sede,  transformando em arte e 

galeria,  a  rua  e  o  poste  (Fig.  66  e  67).  São  exemplos  que  ilustram  a  diversidade 

encontrada no espaço urbano e pretendem a cidade como suporte para uma linguagem 

que transgride padrões convencionais e tem no inusitado um forte elemento.

A  grandiosidade  da  imagem  publicitária  inserida  na  cidade  ocupa  espaços 

privilegiados  de exposição e  é cobiçada.  Espaços comumente usados como suportes 

publicitários algumas vezes são apropriados pela arte e transformados em grandes telas 

para uma livre exposição de manifestações artísticas. No Rio de Janeiro, em parcerias 

com a Secretaria de Cultura, painéis são produzidos em iniciativas culturais  como o 

Prefeitura Arte, que ocupa algumas empenas cegas da cidade com reproduções artísticas 

ou projetos específicos (Fig. 68 e 69). 

15 José Datrino tornou-se conhecido como “profeta Gentileza” nos anos 1980, através de suas inscrições 
críticas e poéticas acerca do mundo pintadas sob os viadutos da zona portuária do Rio de Janeiro. A esse 
respeito, ver mais detalhes em Brasil, tempo de Gentileza, de Leonardo Guelman (Eduff, 2000).
16 Sobre esse assunto, ver mais detalhes em “Galeria do Poste Arte Contemporânea: arte e inventividade 
no espaço urbano”, de Laura Bedran, publicado em Arte & ensaios, n. 9, organizado por Glória Ferreira e 
Paulo Venâncio Filho (PPGAV-UFRJ, 2002).
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Esta  prática  de  pintura  mural  urbana  remonta  às  manifestações  do  pop art 

americano  nos  anos  1960,  em  movimentos  de  contracultura  em  que  painéis  com 

temáticas sociais se apropriavam das fachadas. No Rio de janeiro, esta prática, que hoje 

pode ser  substituída  também pela  reprodução digital  de um grande  painel,  teve  nas 

décadas  de  1980  e  90  muitas  manifestações  na  cidade,  o  que  também  gerou  o 

descontentamento de alguns.  O arquiteto  e urbanista  carioca Paulo Casé,  na crônica 

intitulada “Painéis:  uma agressão” (CASÉ, 2000, p. 220-222), faz críticas ao uso de 

empenas cegas como telas gigantes para alguns painéis pintados diretamente sobre a 

parede, que na década de 1990 eram vistos pela cidade.  Considera que “a aplicação 

aleatória  de  painéis  nas  empenas  dos  edifícios  afeta  a  leitura  lógica  do  objeto 

arquitetônico,  induzindo  no  observador  uma  percepção  deturpada  do  edifício  e, 

conseqüentemente,  da própria cidade” (CASÉ, 2000, p. 220).  E ainda critica  a obra 

artística que é aplicada como escamoteadora de uma realidade: “É incongruente que 

uma importante atividade cultural se submeta à condição de elemento dissimulador de 

empenas que se deterioraram por falta de conservação” (CASÉ, 2000, p. 220).

Se  escamoteadora  ou  não  quando  aplicada  sobre  seus  variados  suportes,  a 

imagem da  publicidade,  muitas  vezes,  por  ser  trabalhada  artisticamente,  ao mesclar 

fotos e cores,  também pode ser instigadora e base para novos processos de criação, 

como o trabalho  fotográfico  “São Paulo:  um retrato  urbano”,17 realizado por  Carlos 

Goldgrub (Fig. 70 e 71). A exposição traz à tona a possibilidade poética contida nos 

grandes  painéis  de  propaganda  inseridos  na  grande  cidade,  nos  quais  os  gigantes 

flagrados  pelo  artista-fotógrafo  que  habitam  as  empenas  cegas  dos  prédios, 

silenciosamente, nos olham, nos cobiçam, nos pedem.

17 Fotos de Carlos Goldgrub, curadoria de Dirce Carrion, realização Reflexo (São Paulo, 2005).
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Fig. 64 e 64 – fonte: arquivo pessoal

           

               

Fig. 66 e 67 – fonte: arquivo pessoal
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Fig. 68 – fonte: arquivo pessoal

Fig. 69 – fonte: arquivo pessoal
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Fig. 70 e 71 – fonte: Carlos Goldgrub 
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Voltando agora à  nossa indagação central,  será  possível  respondermos  qual 

lugar ocupa o cartaz no imaginário da sociedade urbana? Ao observarmos a gerência 

comum  da  comunicação  publicitária,  podemos  afirmar  que  ela  opera  no  lugar  de 

desinteresse do público, seja ele o leitor de revistas, o telespectador, o ouvinte do rádio, 

o navegador da rede ou o que passa pela rua. O espaço da publicidade é o entre-espaço 

encontrado. Invasor por natureza e desinteressante para o senso comum – não se liga a 

TV ou o rádio para assistir a comerciais, nem se sai às ruas para isso. Porém, este entre-

espaço é um fato. Distribuído por toda a cidade, em meio ao mobiliário urbano, o cartaz 

de rua, para ser bem visualizado, exige sua colocação em lugares que permitam um 

distanciamento do leitor. Por isso, as grandes vias expressas são bastante procuradas 

como espaço publicitário, assim como as grandes fachadas de prédios.

Em  percursos  diversos,  a  cidade  é  atravessada  de  maneira  contínua  por 

diferentes  públicos,  e  por  isso  o  cartaz  de  rua  não  pode  ser  considerado, 

especificamente,  uma mídia  seletiva.  Sua mensagem pode ser  lida por públicos  não 

direcionados  e,  dessa  maneira,  submetida  a  interações  subjetivas.  As  imagens  da 

publicidade de rua acabam por adquirir uma categoria que chamo de imagem autônoma: 

uma  imagem  que  aciona  deslocamentos  provocados  pelo  imaginário  e  afetividades 

individuais.  A  superabundância  de  imagens  e  sinais  no  cotidiano  das  cidades  do 

contemporâneo propicia em parte a anulação da comunicação como objetivo final – as 

informações  sobre  o  produto.  Porém,  elas  trabalham  uma  expansão  do  desejo  no 

público.  Schudson  (1984),  ao  discursar  sobre  a  produção  publicitária  na  sociedade 

americana, observa o lugar curioso que ela ocupa:

Quais serão as conseqüências de se viver em uma sociedade em que as 
pessoas  são  incessantemente  expostas  a  mensagens  ostensivamente 
dirigidas a elas, as quais não podem ser tomadas como verdades? Uma 
pesquisa realizada em 1976 constatou que 46% do público afirma que 
as  propagandas  televisivas  são,  em sua  grande maioria,  enganosas, 
sendo  que  83%  afirmaram  que  pelo  menos  algumas  delas  são 
seriamente enganosas. (SCHUDSON, 1984, p. 10, tradução nossa).18

18 “What does it do to human experience to live in a society where people are incessantly exposed to 
messages ostensibly addressed to them that cannot take as truthful communications? A 1976 survey found 
that 46 percent of the public holds all or most television advertising to be “seriously misleading” with 83 
percent  responding that  at  least “some” television advertising is seriously misleading” (SCHUDSON, 
1984, p. 10).
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Se a comunicação publicitária opera em tal descrença e ainda se apoia no lugar 

do desinteresse – entreatos da programação eleita, entre reportagens de uma revista ou 

entre as distâncias que atravessam a cidade –, qual seria o poder e a eficácia de suas 

mensagens? Schudson (1984) responde que, para além da confiança, um dos grandes 

impactos da mensagem publicitária está nas fronteiras rompidas no consumo de objetos 

e comportamentos. Quando o autor diz que “É importante reconhecer que anunciar é 

uma  arte  e  –  geralmente,  mais  bem  sucedida  esteticamente  que  comercialmente”19 

(SCHUDSON, 1984, p. 223, tradução nossa), parece claro que, impulsionada pela força 

da  arte  em  meio  à  mensagem,  a  publicidade  adquire  reconhecimento,  tornando-se 

também um objeto estético para apreciação, além das possibilidades comerciais de sua 

anunciação.

5.2 A pesquisa de campo, métodos e práticas

Incentivada pela proposta de Klein (2003, p. 308), que diz que as pessoas das 

cidades deveriam “ter direito de responder às imagens que nunca pediram para ver”, 

referindo-se às imagens corporativas espalhadas pelo espaço público, senti-me instigada 

a buscar, nas ruas, a opinião das pessoas de uma forma mais  aberta,  sobre o objeto 

central desta pesquisa: o cartaz. Para isso, utilizei como método a pesquisa de opinião, 

oferecendo ao público o direito de resposta.

A pesquisa de campo situa a  cidade do Rio de Janeiro como um ambiente 

urbano que compreende intensos fluxos multidirecionais,  com grande confluência de 

pessoas e variedade de cartazes de rua traduzidos como mídia exterior, que disputam 

sofregamente a atenção do leitor. Para se fazerem valer, numa condição contemporânea, 

diante dos vários sinais que a cidade emite simultaneamente, os cartazes são elaborados 

com uma obrigatória síntese de elementos, associada à grande sedução imposta pelas 

imagens, produzidas com o uso de elementos que se equiparam a categorias artísticas, 

como  a  ilustração  e  a  fotografia.  Com  base  nessa  verificação,  a  hipótese  a  ser 

investigada diz respeito a esta condição contemporânea do cartaz de rua, que acaba por 

determinar  à  imagem  uma  autonomia  que  a  transporta  a  imaginários  individuais, 

distanciando-se de seus objetivos comunicacionais.

19 “It is important to acknowledge, them, that advertising is art – and is often more successful aesthetically 
than commercially” (SCHUDSON, 1984, p. 223).
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A escolha  da pesquisa  de opinião  como investigação  qualitativa  deu-se em 

congruência com a possibilidade de trazer à tona possíveis conexões e variáveis entre o 

cartaz  e  a  percepção do público,  com o  objetivo  de diagnosticar,  no  cartaz  de rua, 

subjetividades pertinentes para a constatação da hipótese levantada.

Dentro das teorias apresentadas pela metodologia da pesquisa, segundo Minayo 

(1999), as pesquisas qualitativas apresentam um universo de particularidades que não 

cabem no quantificado:

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa,  nas ciências sociais,  com um nível  de realidade que não 
pode  ser  quantificado.  Ou  seja,  ela  trabalha  com  o  universo  de 
significados,  motivos,  aspirações,  crenças,  valores e atitudes,  o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 
dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis. [...]

A  diferença  entre  qualitativo-quantitativo  é  de  natureza.  Enquanto 
cientistas  sociais  que  trabalham  com  estatísticas  apreendem  dos 
fenômenos  apenas  a  região  ‘visível,  ecológica,  morfológica  e 
concreta’,  a  abordagem  qualitativa  aprofunda-se  no  mundo  dos 
significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e 
não captável em equações, médias e estatísticas. (MINAYO, 1999, p. 
21-22).

Para  o  trabalho  de  campo,  seria  necessário  um  recorte  espacial  –  o  lugar 

representativo de uma realidade empírica a ser investigada – que traduzisse a dinâmica 

da cidade do Rio de Janeiro, até então estudada, nos capítulos anteriores, apenas através 

do levantamento bibliográfico e documental sobre a inserção e evolução do cartaz de 

rua. Dessa forma, o campo deveria ser capaz de fornecer dados mais enriquecedores 

para  um  diálogo  do  objeto  de  estudo  com  uma  realidade  cotidiana.  Atendendo  às 

necessidades da investigação, foi estabelecido que o seu recorte espacial seria a Estação 

das Barcas que liga as duas cidades, Rio e Niterói. A escolha justifica-se por ser este 

espaço caracterizado por uma grande dinâmica urbana, com intenso fluxo de pessoas. 

Além do mais, a estação, em seu espaço interno, se tornava propícia à pesquisa, pois 

permitia  a  não  visualização  do  objeto  investigado  –  o  cartaz  de  rua  –,  levando  o 

entrevistado a um processo de rememorização que poderia ser interessante do ponto de 

vista subjetivo da proposta. O fato de ser um espaço de espera obrigatória, entre a saída 

de uma barca e  outra,  também trazia  uma possibilidade  maior  de o entrevistado se 

predispor às entrevistas e deter-se em sua fala.
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A  localização  das  estações  das  barcas,  no  Rio  e  em  Niterói,  apresentava 

igualmente características propícias à pesquisa de campo. As duas estações, cada uma 

em sua cidade, estão localizadas em centros urbanos, e em seu entorno estão expostos 

cartazes  de  rua  em seus  mais  variados  formatos:  em bancas  de  jornais,  paradas  de 

ônibus,  painéis  em outdoors  e  empenas  de  prédios,  e  busdoors,  que  continuamente 

circulam de um ponto a outro.

Quanto  aos  freqüentadores  das  estações  das  barcas,  como  população  a  ser 

investigada, também se apresentavam como um público que traria benefícios à pesquisa, 

pois se trata, em sua maioria, de um grupo ativo dentro da cidade. O uso, freqüente ou 

não, das barcas, define-o como um público usuário da cidade que, de alguma maneira 

está em exercício dos trajetos e percursos urbanos. Por sua vez, mostra-se como um 

público bastante variável, permitindo uma amostragem representativa como parte de um 

todo, de modo a traduzir um perfil mais próximo da diversidade urbana.

Especificamente  no  que  se  refere  à  escolha  da  coleta  de  dados  através  de 

entrevistas para a pesquisa de campo, ela se justifica no fato de que a comunicação 

verbal  é  capaz  de  obter  tanto  os  dados  objetivos,  quanto  os  subjetivos  e  que, 

principalmente,  “o segundo tipo de  dados  se  relaciona  aos  valores,  às  atitudes  e  às 

opiniões dos sujeitos entrevistados” (NETO, 1999, p. 58), enfatizando os significados 

da fala dos atores sociais.

De acordo com o autor, para atender aos objetivos propostos, as entrevistas 

devem corresponder a questionários semi-estruturados, em que, ao mesclar os dois tipos 

de entrevistas, o informante poderia expressar sua opinião de forma mais abrangente20.

Para maior eficácia da pesquisa de campo, antes da realização das entrevistas 

com  o  público  das  barcas  (que  requeriam  documento  previamente  aprovado  pela 

administração, com datas e horários precisos das entrevistas), um questionário piloto foi 

aplicado a um público que, igualmente, encontrava-se afastado do ambiente da rua – os 

funcionários/vendedores  de  lojas  de  alguns  shopping  centers –,  com o  objetivo  de 

avaliar a eficácia das perguntas elaboradas, inclusive quanto à compreensão do público.

Foram respondidos ao todo 140 questionários para análise dos dados, divididos 

da seguinte forma: num primeiro momento, como já foi dito, foram aplicados sessenta 

20 Em geral, as entrevistas podem ser estruturadas e não-estruturadas, correspondendo ao fato de serem 
mais ou menos dirigidas. Assim, torna-se possível trabalhar com a entrevista aberta ou não-estruturada, 
onde o informante aborda livremente o tema proposto; bem como com as estruturadas, que pressupõem 
perguntas  previamente  formuladas.  Há  formas,  no  entanto,  que  articulam  essas  duas  modalidades, 
caracterizando-se como entrevistas semi-estruturadas. (NETO, 1999, p. 58).
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questionários fechados, que serviram como um formato piloto; em seguida, mais oitenta 

foram preenchidos sob a forma de entrevistas semi-estruturadas.

A princípio, os questionários foram elaborados com a intenção de responder a 

questão levantada como hipótese – a autonomia da imagem publicitária de rua. Dessa 

maneira, objetivamente, uma pergunta tentava mapear a lembrança que o entrevistado 

possuía do cartaz com relação à marca que se anunciava. Porém, através do questionário 

piloto, percebi que esta abordagem de forma direta não traduzia respostas significativas 

ou mesmo as subjetividades que eu procurava como teste. Portanto, recorri a técnica da 

entrevista aberta para a coleta de dados, lembrando Neto (1999), quando afirma que o 

pesquisador deve buscar falas contidas e, sendo assim, a entrevista “não significa uma 

conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio de coleta dos fatos 

relatados  pelos  autores,  enquanto  sujeitos-objeto  da  pesquisa  que  vivenciam  uma 

determinada realidade que está sendo focalizada” (NETO, 1999, p. 57) e, dessa maneira, 

torna-se possível que através dela surjam dados mais enriquecedores a interpretações.

Para  tentar  responder  à  hipótese  a  ser  investigada  os  questionários  foram 

organizados sob uma nova ótica, com algumas especificidades. Definidos com objetivos 

geral e específico a serem buscados, algumas perguntas ainda foram acrescentadas no 

escopo da proposta, procurando atender especificidades do tema, tais como:

1. Objetivo geral: levantar a opinião do público acerca do cartaz de rua/mídia 

exterior;

1a. Seria possível, a partir dos dados recolhidos, dimensionar a representação 

social do cartaz publicitário de rua?

2.  Objetivo  específico:  identificar  os  processos  de  desmembramento  do 

conteúdo da mensagem publicitária de rua que a tornam uma imagem autônoma.

2a.  A  imagem  publicitária  de  rua  suscita  novos  pensamentos  além de  sua 

função objetiva e comercial? De que maneira a imagem publicitária de rua suscita novos 

pensamentos além de sua função objetiva e comercial?

Assim, as entrevistas foram reorganizadas com perguntas que compreendessem 

um formato semi-estruturado de coleta de dados (ver ANEXO B). Com no máximo dez 

perguntas, procuraram atender a três categorias conceituais, como perfil do entrevistado, 

apreciação  estética/valor  e  função  do  cartaz.  Num  primeiro  bloco,  um  campo  de 

informações como sexo, idade, escolaridade e profissão responderia à categoria perfil 

do entrevistado (e foi considerado irrelevante que a identidade fosse revelada através 

dos nomes dos entrevistados),  enquanto nos outros campos as questões  buscavam o 
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diálogo  com  o  entrevistado,  tentando  extrair  suas  opiniões  através  de  perguntas 

objetivas, tais como:

1)  Você gosta/costuma observar anúncios publicitários de rua? Por quê?

2)  Você é capaz de se lembrar de algum cartaz exposto recentemente? Como ele é?

3)  O que mais chamou a sua atenção, cor, texto, formato, ilustração, assunto, tema 

etc.?

4)  Você é capaz de dizer a que marca pertence o anúncio lembrado?

No decorrer das entrevistas, acrescentei uma última pergunta com características 

bem objetivas:

5)  Em sua opinião, dentro da cidade, o cartaz de rua atua mais como comunicação ou 

poluição visual? 

Percebi  que  esta  questão,  apesar  de  objetiva,  poderia  trazer  benefícios  à 

pesquisa, na medida em que se desdobrava em justificativas por parte do entrevistado.

Para  a  análise  dos  dados,  procurei  seguir  um  roteiro  com  base  nas 

considerações apresentadas por Gomes (1999), em que a análise já implica, em grande 

parte,  a  interpretação  dos  dados.  O  autor  explica  que,  sem excluir  as  informações 

estatísticas, a interpretação de dados qualitativos traz direções a serem seguidas, com o 

objetivo de desvendar conteúdos subjacentes.  Para isso, a distribuição dos dados em 

categorias21 de análise foi estabelecida de modo a atender com mais objetividade a este 

tipo de investigação.

Dessa maneira, para tentar mapear as questões colocadas, a análise teve seu 

desdobramento em três categorias, definidas como  função,  valor e  interesse. A partir 

disso,  as  respostas  obtidas  nos  questionários  distribuídos  sobre  estas  três  categorias 

transformaram-se,  primeiramente,  em  dados  quantitativos,  que  foram  tabulados  e 

apresentados em gráficos. Depois, uma avaliação conjunta entre os dados quantitativos 

21 É bom lembrar que o termo categoria aqui está sendo empregado conforme a definição de Gomes 
(1999) sobre o tema: “A palavra categoria em geral se refere a um conceito que abrange elementos ou 
aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si. Essa palavra está ligada à idéia de 
classe ou série. As categorias são empregadas para se estabelecer classificações. Nesse sentido, trabalhar 
com elas significa agrupar elementos, idéias ou expressões em torno de um conceito capaz de abranger 
tudo isso. Esse tipo de procedimento, de um modo geral, pode ser usado em qualquer tipo de análise em 
pesquisa qualitativa” (GOMES, 1999, p. 70).
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e uma análise qualitativa sobre as entrevistas pretende contextualizar as informações 

obtidas, com a intenção de responder à hipótese levantada e aos objetivos estipulados.

5.3. Análise dos dados

A  primeira  categoria  observada, função,  tem  como  objetivo  avaliar, 

obviamente, a função do cartaz publicitário como meio de comunicação em que deve, 

ao menos,  informar ao público com clareza a sua mensagem. Poderíamos desdobrar 

essa questão em perguntas internas como: O leitor das ruas é capaz de perceber e fixar a 

imagem do cartaz com o anunciante? O cartaz publicitário de rua cumpre sua função de 

informar objetivamente sua mensagem, promovendo a fixação memorial da marca?

O  primeiro  conjunto  apresentado  reuniu,  em  dois  gráficos,  as  opiniões 

levantadas nos questionários que atendem especificamente a esta categoria. A avaliação 

das respostas foi feita a partir dos campos respondidos através das perguntas 2 e 4, que 

são, respectivamente:

2) Você é capaz de se lembrar de algum cartaz exposto recentemente? Como ele é?

4) Você é capaz de dizer a que marca pertence o anúncio lembrado?

As perguntas testam, de forma objetiva, a função do cartaz como anúncio de 

publicidade que se valida no completo ciclo de comunicação a ser cumprido:

leitor  atenção  mensagem  marca ou anunciante

A proposta do formato das perguntas visava à compreensão de que o cartaz 

anteriormente  visualizado  pelo entrevistado  e  depois  lembrado na entrevista  poderia 

estampar, positivamente, a relação anúncio, marca e fixação memorial.

Assim, para a dinâmica da pesquisa, aos entrevistados, quando perguntados se 

eram capazes de se lembrar de algum cartaz que haviam visto recentemente, também era 

pedida uma rápida descrição e, finalmente, se eram capazes de lembrar a que marca 

pertencia  o  anúncio  mencionado  (ver  ANEXO C).  Os  questionários  piloto  serviram 

como base de dados em razão do caráter objetivo da questão.
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Feita  a  análise  das  respostas,  pude  observar  que,  tanto  nos  questionários 

fechados aplicados como questionários piloto,  como nos depoimentos recolhidos nas 

entrevistas  como questionários  semi-estruturados,  há maioria  de opinião positiva em 

relação  à  função  comunicacional  que  o  cartaz  de  rua  cumpre  de  forma  objetiva  e 

eficiente, promovendo a fixação da marca em relação ao anúncio.

Foi  observado  também  que,  dentro  desta  avaliação,  não  é  significativa  a 

diferença entre os sexos feminino e masculino para a lembrança da marca em relação ao 

anúncio  mencionado.  Há  certo  equilíbrio  entre  as  porcentagens  obtidas:  51%  dos 

entrevistados que se recordam da marca são do sexo feminino e 49% do sexo masculino 

(Fig. 72 e 73)

E ainda para esta categoria, a escolaridade e a faixa etária não são elementos 

relevantes, apresentando-se variadas, entre 2º e 3º graus e entre 18 e 58 anos para ambos 

os sexos. 

Fig. 72 e 73

Considero  relevante,  nesta  categoria,  a  observação de  que é  alto  o  grau de 

dispersão  do  cartaz  de  rua  como  meio.  Se  juntarmos  as  duas  avaliações  –  os 

questionários piloto e os semi-estruturados –, nota-se que 55% das pessoas se lembram 

do anúncio associado à sua marca, contra 45% que apenas se recordam da imagem,  

mas não são capazes de dizer a que marca pertencem.
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Esta dispersão em relação à mensagem atua como um ruído na comunicação 

publicitária. A respeito disso, devemos definir os modelos de percepção que podem ser 

acionados pela mensagem da publicidade. A percepção definida como “o processo por 

meio do qual uma pessoa seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas para 

criar  uma imagem significativa do mundo” (KOTLER, 2000, p. 195) dependerá não 

apenas dos estímulos físicos, mas, em grande medida, das condições do ambiente e do 

universo cultural a que pertence o indivíduo. Assim sendo, a mensagem percebida pode 

variar em três possíveis apreensões, que são chamadas de distorção seletiva, atenção 

seletiva e retenção seletiva.

A  definição  de  Kotler  (2000)  sobre  distorção  seletiva  define  em  parte  o 

processo de dispersão encontrado na pesquisa, em que boa parte dos entrevistados não 

se lembra da marca do anúncio mencionado. O autor afirma que uma mensagem que 

chama a atenção do indivíduo não necessariamente cumpriu seus objetivos, pois pode 

ser captada de uma forma diferente:

Mesmo os estímulos que chamam a atenção nem sempre atuam da 
maneira  como  os  emissores  da  mensagem  esperam.  A  distorção 
seletiva é a tendência de transformar  a informação em significados 
pessoais  e  interpretá-la  de  maneira  que  se  adapte  a  seus 
prejulgamentos. (KOTLER, 2000, p. 195).

E ainda diz que não há muito que ser feito pelos profissionais de marketing 

para reverter esta tendência, admitindo-a como um fato, mesmo para aquelas mensagens 

elaboradas dentro de padrões passíveis de serem recebidos pelo público.

Para  as  próximas  categorias  a  serem analisadas,  valor e  interesse,  torna-se 

pertinente  trazer  à  tona  comentários  recolhidos  nas  entrevistas  que  expressam mais 

enriquecedoramente o papel desempenhado pelo cartaz na cidade. Em anexo (ANEXO 

D), apresento, como uma listagem, a grande maioria das opiniões distribuídas dentro 

das categorias eleitas, porém, para a interpretação dos dados recolhidos, algumas falas 

dos entrevistados foram transcritas, com o objetivo de promover a contextualização da 

análise.

Com  a  segunda  categoria  observada,  valor,  procurei  avaliar,  independen-

temente do teor da mensagem contida no cartaz, o grau de receptividade do público em 

relação ao meio outdoor. Desejando saber se o cartaz publicitário de rua cumpre uma 

função comunicacional ou anula sua proposta, tornando-se objeto de poluição visual na 
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cidade, a coleta de dados baseou-se nos resultados obtidos por meio da última pergunta 

do questionário:

 5)  Em  sua  opinião,  dentro  da  cidade,  o  cartaz  de  rua  atua  mais  como 

comunicação ou poluição visual?

Apesar  da  objetividade  da  pergunta,  as  respostas,  em  sua  grande  maioria, 

vinham acompanhas de justificativas, distribuindo as respostas em três possibilidades: o 

cartaz como  comunicação, o cartaz como  poluição ou o cartaz como  comunicação e 

poluição conjuntamente.

Como mostra o gráfico a seguir, 17,5% dos entrevistados consideram o cartaz 

como  poluição,  27,5% como  comunicação  e  41,3% como  comunicação  e  poluição 

(Fig.74).

Fig. 74

Na possibilidade  menos  votada  –  poluição –,  que  definiu  o  cartaz  de  rua, 

estritamente, como um agente poluidor dentro da cidade, as falas transcritas expressam 

toda a adversidade presente no suporte investigado:

Sujam a cidade e ainda atrapalham a direção. (acupunturista, 29 anos)

Poluição. Mais que isso, não ajudam em nada: oprimem, deprimem e 
estressam. Veja o exemplo de São Paulo. Além disso, é uma atividade 
corrupta  –  é  dinheiro  de caixa  dois.  (administrador  de  empresas,  50 
anos).
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Só  serve  pra  sujar  a  cidade.  Mídia  é  jornal,  rádio,  televisão. 
(engenheiro, 53 anos)

Na maior parte das vezes são mal-produzidos, é poluição. (engenheiro 
químico, 62 anos)

É mais um tipo de poluição na cidade além das outras. Todo lugar tem, 
nem dá pra guardar a informação. (terapeuta ocupacional, 26 anos)

Poluição. A observação é inevitável! A cidade está cheia de propaganda 
de apartamentos. (funcionária pública, 50 anos)

Vejo somente pelo excesso, é muito ostensivo. (advogado, 30 anos)

Mesmo os que são bonitos poluem porque são muitos na cidade. Grande 
parte  também são  mal  feitos.  Aquele  da  ‘barca  Sendas  cor-de-rosa’ 
ficou grotesco. (administradora de empresas, 30 anos)

Como mostram estes depoimentos, a grande rejeição aos cartazes espalhados 

pela cidade ocorre por sua presença excessiva. Esta parcela do público se sente oprimida 

pela grande quantidade de cartazes ou mesmo pelo uso de suportes tão diferentes, que 

chegam a causar estranheza – como a barca adesivada com a marca Sendas, pintada de 

cor-de-rosa, considerada “grotesca” pela entrevistada. Há também rejeição ao conteúdo 

das mensagens emitidas que se apresentam agressivas à moral e à formação do caráter, 

em razão das abusivas incitações ao consumo e da superexposição de modelos sensuais.

Há igualmente referências  a uma insatisfação política  e social  da população 

que,  curiosamente,  sobressai  numa  notória  rejeição  ao  cartaz.  Como,  por  exemplo, 

quando ele é apontado como uma atividade ilícita, margeada pela corrupção apontada 

como “caixa dois”, numa clara referência aos últimos escândalos no país envolvendo 

líderes  políticos,  desvio  de  verba  pública  e  campanhas  de  publicidade.  Ou,  ainda, 

quando é citado como exemplo da especulação imobiliária exacerbada, que se traduz em 

uma cidade que “só tem cartazes de apartamentos”. Essas falas que articulam o cartaz a 

especificidades  do cotidiano,  podem ser explicadas  pela  atenção seletiva  (KOTLER, 

2000) sobre o cartaz de rua como um dos processos de percepção já apresentados, que é 

capaz de anular os demais cartazes expostos. Às falas acentuadas, acrescenta-se o papel 

que os cartazes exercem como objeto de representação imagética do repertório cultural 

de uma determinada sociedade. Migrando insatisfações, o cartaz, independentemente de 

seu objetivo formal, espelha a sociedade.
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Uma outra afirmação recorrente é que, para muitos, “mídia é no jornal, revista 

ou televisão”, e não no espaço da rua. Quando esta afirmação vem à tona, fica bem 

nítida a condição mundana que a rua pode oferecer expandindo seu território ao cartaz. 

Para esta parcela do público, o cartaz de rua não consegue creditar seus valores, pois ao 

inserir-se na esfera pública não abarca as privacidades contidas nos outros meio eleitos, 

como jornais, revistas ou televisão: o cartaz não é escolhido para leitura, ele invade o 

olhar tentando impor-se.

Grande parte da rejeição ao cartaz de rua permeia os limites da privacidade 

invadida. Para Jameson (1995), ao tratar do espaço e da imagem contemporânea, parece 

claro que o dualismo já existente no passado entre o público e o privado, nos dias de 

hoje se torna mais complexo:

Como  todos  os  dualismos,  aquele  já  clássico  entre  o  público  e  o 
privado não pode ser resolvido, a não ser que desapareça no passado. 
O que uma experiência social mais recente e talvez mais modernista 
trouxe consigo é, torná-lo mais complexo através dos dois novos tipos 
de espaço que não contavam no paradigma mais antigo, que opunha o 
domínio público à família e à casa. Esses novos espaços são o espaço 
do  trabalho  (aparentemente  público,  mas  pertencente  a  indivíduos 
particulares)  e o espaço da rua,  daqui  por diante chamado de vida 
diária ou cotidiano, que constitui tão plenamente um signo do colapso 
do  privado  e  do  pessoal  quanto  da  emergência  do  consumo  e  da 
reificação por oposição à própria esfera pública. (JAMESON, 1995, p. 
195). 

A observação do autor nos permite entender que o cartaz, para esta parcela dos 

entrevistados, é uma expressão do colapso da privacidade contemporânea que o autor 

menciona.  Mesmo para  indivíduos  que  estão  em meio  à  multidão,  em trânsito  pela 

cidade,  é expressiva a percepção de um território  privado para o olhar,  com limites 

imaginários estabelecidos.

As  respostas  observadas  levam  a  concluir  que,  para  esta  fração  dos 

entrevistados, a rua não se apresenta como um espaço apropriado para a veiculação de 

propaganda. 

A segunda opção mais votada nesta categoria – comunicação – definiu o cartaz 

como um inquestionável agente de comunicação. Esta parcela do público não discute as 

possíveis  variáveis  mencionadas  anteriormente,  como  organização,  conservação, 

gigantismo  e  conteúdo  das  mensagens,  entre  outras.  Algumas  frases  transcritas 
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demonstram uma grande variedade de justificativas na apreciação dos cartazes, porém 

nenhuma delas coloca em questão o seu valor comunicacional dentro da cidade.

Gosto,  é  informação,  é  útil.  Utilizam  espaços  mortos,  fica  bonito. 
(estudante de direito, 25 anos)

É comunicação, chamam a atenção. (funcionário público, 39 anos)

É comunicação, informam novidades. (operadora de telemarketing, 29 
anos)

É comunicação. Acho que só é poluição, ruim, para quem está cansado 
da cidade. (arquiteta, 50 anos)

É comunicação. São interessantes porque informam rápido, não preciso 
procurar. (estudante, 24 anos)

É comunicação, acrescentam, informam. Decoram, são alegres, quanto 
mais originais, melhor. (advogada, 36 anos)

É  comunicação  porque  é  útil,  informação  é  sempre  bem-vinda. 
(empresário, 47 anos)

Foi observado que o cartaz de rua é, principalmente, um meio definido como 

um suporte  de  comunicação  por  sua  capacidade  de  transmitir  informações  úteis  de 

forma rápida e objetiva. Porém, percebe-se nas observações às respostas uma apreciação 

desprovida  de  interesse  imediato  na  mensagem,  fazendo  do  cartaz  um  suporte  de 

comunicação genérico com uma linguagem esteticamente apreciável, em razão do uso 

de  fotografias,  texto  e  presença  de  originalidade.  Os  cartazes  não  oprimem  ou 

incomodam, como atestado anteriormente, pelo contrário, acrescentam, pois para esta 

parcela  do  público  eles  pertencem  à  dinâmica  urbana.  Como  definiu  uma  das 

entrevistadas, o “cartaz de rua só é ruim para aqueles que estão cansados da cidade”. 

Na avaliação sobre a definição mais votada, a que caracteriza o cartaz como 

um agente de  comunicação e poluição conjuntamente, é significativa a observação de 

que as opiniões, em sua grande maioria, se dividem entre o reconhecimento do suporte 

como um meio de comunicação importante na cidade e, ao mesmo tempo, como capaz 

de  gerar  uma  grande  poluição  visual.  Reconhecidamente,  como  um  agente  de 

comunicação  dentro  da  cidade,  quando  distribuídos  através  de  uma  exposição 

organizada  e  em lugares  predeterminados  para  tal  fim,  não  oferecem problemas  ao 

ambiente urbano, e dessa maneira são classificados como um meio de comunicação. 

Porém,  os  entrevistados  observam  que  nem  todos  os  cartazes  obedecem  a  certas 
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exigências,  apresentando-se  de  forma  desorganizada,  em excesso  e  até  mesmo com 

suportes mal conservados, e por isso acabam admitindo as duas situações para o cartaz 

de rua – comunicação e poluição:

 

É comunicação,  mas,  quando chega  a  época  de  eleição,  é  poluição. 
(estudante, 18 anos)

Gosto de observar, são coloridos. Nas laterais dos prédios são bonitos e 
bem  elaborados.  Mas  poluem  porque  a  quantidade  é  excessiva. 
(advogada, 47 anos) 

Quando organizados, é comunicação, mas, quando colados um do lado 
do outro, nos muros, polui bastante. (estudante, 24 anos)

É comunicação,  mas  tem a  coisa  da  localização,  né? Podia  ter  uma 
árvore, aí tem uma placa! (advogada, 32 anos)

Os painéis laterais dos prédios são bonitos – é comunicação – na frente 
da praia, é poluição. (analista, 37 anos)

Depende da distribuição,  quando é  demais,  polui.  (fisioterapeuta,  24 
anos)

É  comunicação,  mas,  por  exemplo,  no  metrô  é  muito  ruim  o  trem 
coberto com a propaganda, não deixa a gente ver se o trem tá cheio. 
(metroviária, 48 anos)

Quando é bonito, bem feito, é comunicação; nos postes não, nos postes 
é poluição. (terapeuta, 45 anos)

Nota-se  que,  para  muitos  entrevistados,  o  cartaz  perde  sua  função 

comunicacional e passa a ser um agente de poluição por causa da excessiva quantidade, 

ou quando sua localização interfere na paisagem natural, como demonstrado em frases 

como: “podia ter uma árvore e aí tem uma placa” ou “na frente da praia polui”, ou, 

ainda, se há ostensiva exposição sobre lugares impróprios, como postes e muros, o que 

“polui bastante”.

Outro fator que transforma o cartaz-comunicação em cartaz-poluição é a má 

conservação dos suportes. A época da eleição também é lembrada como um período em 

que o cartaz se torna um intenso agente poluidor, por causa do excesso de exposição.

Vale ressaltar, sobre todas essas observações que colocam em xeque o valor do 

cartaz como agente de comunicação, que, se exercida a fiscalização e praticada a lei, as 

reclamações da maioria dos entrevistados se dissipariam, visto que a legislação vigente 

para mídia exterior não permite a fixação de cartazes em postes e muros e em lugares 
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que  possam interferir  na  paisagem natural,  como  montanhas  e  praias;  as  empresas 

exibidoras  têm  o  dever  de  fazer  a  manutenção  dos  suportes;  e,  ainda,  durante  as 

eleições,  devido  aos  exageros  praticados  em  anos  anteriores,  os  cartazes  só  são 

permitidos através de banners, expostos por carregadores de placa que se assemelham 

aos homens-sanduíche dos primórdios  da propaganda brasileira.  As observações  dos 

entrevistados apontam para um meio comunicacional que se desvaloriza por uma prática 

não regulamentada.

A  terceira  categoria  a  ser  explorada  –  interesse –  exigiu  um  olhar  mais 

minucioso sobre as respostas, pois atende a mais subjetiva questão do tema estudado. 

Através dessa categoria, procurava-se traduzir se o cartaz é um meio que se fecha em 

seu conteúdo apresentado como mensagem publicitária ou se ele é capaz de expandir 

conhecimentos. O que se mostrou relevante para a análise foi identificar os possíveis 

mecanismos de deslocamento manifestados por meio da apreciação ao cartaz.  Dessa 

forma, a categoria dividiu-se em duas definições:  interesse utilitário  e  interesse por 

novas idéias.

Por  interesse  utilitário  entende-se  as  manifestações  encontradas  nos 

depoimentos dos entrevistados que admitem a observação aos cartazes espalhados na 

cidade apenas quando o assunto/tema/produto interessa-os diretamente.

Por  interesse  por  novas  idéias incluem-se  as  manifestações  presentes  nos 

depoimentos  dos  entrevistados  que  apontam  para  novos  valores  e  conhecimentos 

adquiridos na observação aos cartazes de rua que vão além de sua função objetiva como 

mensagem de comunicação publicitária.

Conforme  apresentado  no  gráfico,  25%  dos  entrevistados  demonstram 

interesse utilitário no cartaz e a maioria, 51,25%, revela interesse por novas idéias na 

apreciação ao cartaz de rua. (Fig.75).
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Fig. 75

Para  a  contextualização  das  observações  levantadas,  transcrevo  alguns 

depoimentos que ilustram, primeiramente, a categoria interesse utilitário:

Olho somente quando me interessa a compra. (advogado, 64 anos) 

Observo pela utilidade que proporcionam. (jornalista, 36 anos)

Observo só quando o tema me interessa. (funcionária pública, 39 anos)

Observo porque muitas vezes é uma informação importante como a que 
eu estou me lembrando agora, a inscrição para o Bolsão 2008, tenho 
filho em idade escolar, e isso me interessa. (professora, 30 anos)

São úteis, informam com eficiência. (estudante, 23 anos)

É utilidade, o assunto interessa. (analista, 37 anos)

Para os que afirmam ter apenas interesse utilitário na informação emitida pelo 

cartaz,  devemos  considerar  a  definição  de  Kotler  (2000)  sobre  os  processos  de 

percepção  estudados.  Pode-se  notar  que  a  maioria  das  respostas  definidas  como 

interesse  na  informação  emitida  no  cartaz,  especificamente  como  uma  informação 

utilitária, é demonstrada com bastante clareza afirmativa, e para esse grupo de pessoas a 

apreciação ao cartaz é uma observação seletiva ao tema exposto. Como foi dito antes, o 

autor define este tipo de percepção como um processo chamado de “atenção seletiva” e 

explica:
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As pessoas  são diariamente  expostas  a  uma  enorme  quantidade de 
estímulos: uma pessoa pode ser exposta a mais de 15.000 anúncios por 
dia.  Como não é  possível  prestar  atenção em todos,  a  maioria  dos 
estímulos  é  filtrada  –  um  processo  chamado  de  atenção  seletiva. 
(KOTLER, 2000, p. 195).

O tema ainda é desenvolvido mais detalhadamente com a justificativa de que 

tais estímulos previamente estudados, para captar  a atenção do indivíduo, incluem a 

correta definição do público-alvo da mensagem e suas necessidades:

É bem provável que as pessoas notem estímulos que se relacionem  
com  uma  necessidade  atual.  Uma  pessoa  que  esteja  motivada  a 
comprar  um  computador  prestará  atenção  em  anúncios  de 
computador: provavelmente ela não prestará atenção em anúncios de 
aparelho de som.

É mais provável que as pessoas notem estímulos que elas antecipam. 
Você  provavelmente  vai  prestar  mais  atenção  em  anúncios  de 
computador  do  que  em  anúncios  de  rádio  em  uma  loja  de 
computadores, uma vez que você não espera que a loja venda rádios. 
(KOTLER, 2000, p. 195).

Além  das  muitas  respostas  que  justificam  especificamente  a  observação 

seletiva aos cartazes de rua, como “Olho somente quando me interessa a compra”, uma 

das frases registradas nas entrevistas descreve com mais precisão este tipo de percepção, 

o  depoimento  da  mãe  que  diz:  “Observo  porque  muitas  vezes  é  uma  informação 

importante como a que eu estou lembrando agora, a inscrição para o Bolsão 2008, tenho 

filho em idade escolar, e isso me interessa”. 

Há também nesse grupo expressões que justificam o caráter utilitário do cartaz 

como um suporte que proporciona,  com objetividade e praticidade,  a transmissão de 

informações. Sob a ótica utilitária, o cartaz é um eficiente suporte quando organizado e 

direcionado para mídia seletiva.

Já para a análise da categoria  interesse, em que a maioria, 51,25%, se define 

pelo  interesse  por  novas  idéias,  alguns  depoimentos  transcritos  mostram  a  grande 

versatilidade encontrada na apreciação ao cartaz de rua. 

Os painéis laterais dos prédios são bem bonitos, ajudam a quebrar o 
concreto. (analista, 37 anos)

São divertidos. (administradora, 39 anos)
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Gosto pela criatividade. (administrador de empresas, 34 anos)

Gosto, são bonitos, embelezam a cidade. (funcionário público, 49 anos)

Gosto pela curiosidade. (funcionário público, 40 anos)

Decoram, são alegres. Quando é original, é ainda melhor. (advogada, 36 
anos)

É distraído, passa o tempo. (funcionária do Tribunal da Justiça, 44 anos)

Observo pela curiosidade. São engraçados. Teve um muito engraçado... 
a  cara  de  um  bonequinho  dizendo:  ‘soltei  um  pum!’.  Era  muito 
engraçado! (arquiteta, 50 anos)

Chamam a atenção.  Teve um no metrô que era muito louco:  o trem 
passava rápido e de repente a palavra OMO aparecia lá fora, iluminada 
no escuro. Causava surpresa. (funcionário público, 39 anos)

Dentro  desta  categoria,  os  dados  quantitativos  –  51,25% dos  entrevistados 

demonstrando no cartaz um interesse por novas idéias, definidas através de frases como 

as  apresentadas  acima  –  já  poderiam  atender  em  parte  a  verificação  da  hipótese 

levantada, sobre a autonomia da imagem publicitária expressa por meio dos cartazes de 

mídia exterior, visto que a análise dos depoimentos trouxe à tona uma grande variedade 

de opiniões como justificativas para a questão. Estão expostos, nos depoimentos deste 

grupo,  valores  creditados  ao  cartaz  que  vão  além  de  sua  função  objetiva,  como  é 

definido, na comunicação publicitária, um cartaz de grandes proporções para veiculação 

de  mensagens  com  teor  comercial,  institucional  ou  promocional.  Porém,  quando 

analisados separadamente, contextualizadas qualitativamente, os depoimentos adquirem 

desdobramentos mais enriquecedores para a pesquisa.

Muitas  opiniões  descrevem  a  observação  ao  cartaz  de  rua  como  um  bom 

passatempo, dentro do vai-e-vem dos percursos diários. São capazes de trazer diversão e 

alegria  nos  breves  momentos  quando  se  utilizam  da  estratégia  de  humor  para  a 

construção das mensagens.  A criatividade e a originalidade empregadas também são 

apontadas como fatores positivos que trazem empatia ao meio e chamam a atenção do 

público  para  uma observação espontânea.  Moles  (1978), ao apresentar  teoricamente 

informação e percepção estética, ressalta a importância da originalidade na eficácia da 

informação:
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Ora, se uma mensagem é o que serve para modificar o comportamento 
do receptor,  o valor de uma mensagem é tanto maior  quanto mais 
capaz for de fazer mais modificações a esse comportamento, isto é, 
não precisa ser  mais  longa e sim mais  nova,  porquanto o que já é 
conhecido  está  integrado  pelo  receptor  e  pertence  a  seu  sistema 
anterior. (MOLES, 1978, p. 36).

O uso criativo dos espaços urbanos para a exposição do cartaz também é citado 

como atração, como é o caso da propaganda lembrada pelo entrevistado em que a marca 

OMO era exposta em vários quadros nas galerias do percurso entre uma estação e outra, 

o que provocava efeitos visuais de flashes pela velocidade do trem.

Alguns  depoimentos  apontam  igualmente  as  grandes  empenas  cegas,  que 

normalmente  são  utilizadas  pelos  grandes  painéis  de  publicidade  como  inteligente 

aproveitamento  de  um  espaço  definido  como  “morto”,  e  outros  indicam  que  esses 

grandes painéis ajudam a “quebrar o concreto” dos prédios. Ainda em Moles (1978) 

podem ser encontradas definições que sustentam o argumento apresentado:

Assim, o valor está ligado ao inesperado, ao imprevisível, ao original. 
A medida da quantidade de informação se encontra então reduzida à 
medida  de  imprevisibilidade,  isto  é,  a  uma  questão  de  teoria  das 
probabilidades: o que é pouco provável é imprevisível, o que é certo é 
previsível,  nos limites  naturalmente  em que o receptor faz uso dos 
seus conhecimentos para determinar sua conduta [...]. (MOLES, 1978, 
p. 36).

O cartaz, para este grupo de entrevistados, é reconhecido como um elemento 

urbano carregado de valores estéticos. Ao fazer uso de imagens bem produzidas por 

profissionais do design gráfico e fotografia, o cartaz é mencionado como um elemento 

que contribui para o embelezamento da cidade.

Cabe nesta  avaliação,  portanto,  o  destaque  para  duas  funções  atribuídas  ao 

cartaz  –  a  de  ambiência  como  elemento  urbano  e  a  de  estética  como  objeto  de 

apreciação  espontânea  –,  que  encontraram  projeção  na  fala  de  Moles  (2004), 

apresentada no capítulo anterior, sobre as seis funções atribuídas ao cartaz, sendo que 

ambiência e estética são comentadas, especificamente, como a quarta e a quinta função.

Outra  característica  citada  é  o  fator  mutável  atribuído  ao  cartaz.  Alguns 

mencionaram que a constante renovação dos cartazes traduz novidade de informações, 

gerando maior interesse por parte do observador, como no depoimento a seguir:
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São mutáveis e isso causa interesse. É muito poderosa a influência. Há 
um exagero de placas, aí poluem. Acho que deveriam dividir o ano em 
tempos  sociais  e  tempos  comerciais.  E  então  o  outdoor  seria  um 
mediador levando mensagens ora comerciais, ora sociais. Seria menos 
comercial  e  mais  social.  Acho  que  isso  evitaria  a  banalização  das 
mensagens, porque são muitas. (funcionário federal, 36 anos).

Nota-se também, neste depoimento, o reconhecimento de um amplo alcance no 

cartaz como suporte de comunicação, e, portanto, o entrevistado cobra do meio uma 

maior responsabilidade social. 

O  mesmo  valor  mutável  reconhecido  no  cartaz  de  rua  no  depoimento 

apresentado inspirou outro entrevistado a promover o Dia da Pintura na Cidade:

O cartaz é comunicação, mas acho que deveriam fazer o Dia da Pintura 
na cidade.  A Suvinil  podia patrocinar.  E aí  colocavam os grafiteiros 
para pintar os prédios, fazendo propaganda. A cidade ficaria mais bonita 
e  todo mundo  sairia  ganhando,  gera  trabalho.  Para  não ser  poluição 
poderiam usar o pessoal do grafite para a publicidade, como um espaço 
renovável e aí eles não pichavam as fachadas. (projetista, 48 anos)

Nesta observação,  é notório  o reconhecimento da mídia  exterior  como uma 

atividade  econômica,  positivamente  geradora  de  trabalho  na  cidade,  além  da 

transitoriedade emanada pelo cartaz de rua.

É pertinente observar que, apesar dos novos meios técnicos serem capazes de 

oferecer maior durabilidade ao cartaz de rua em sua exposição ao ar livre, uma breve 

periodicidade de exposição pode trazer melhores resultados ao suporte como mídia, pois 

não promove o desgaste e a banalização da informação.

Existe  a  possibilidade  constatada  de  desenvolvimento  de  valor  crítico  no 

observador. O termo utilizado por Dondis (1991, p. 227-231), “alfabetismo visual”, já 

empregado  neste  estudo  anteriormente,  merece  ser  novamente  citado.  Uma  das 

respostas registradas, a da empresária que diz observar tantos cartazes, que já é capaz de 

analisá-los criticamente – “Gosto de ver, passa o tempo... São tantos, que acho que até 

desenvolvi um senso crítico, ‘esse tá com letra pequena’, coisas assim...” –, demonstra 

como o cartaz  de rua continua  e  possibilita  cotidianamente,  entre  outras  funções,  o 

aprendizado visual gradativo, como uma linguagem a ser desenvolvida por processos de 

percepção.
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5.4. Interpretação dos conteúdos: algumas conclusões

5.4.1 Objetivo geral: a opinião do público sobre o cartaz de rua e sua representação 

social

Com  todos  os  dados  tabulados  e  analisados,  é  possível  responder, 

primeiramente,  ao  objetivo  geral  do  projeto  de  pesquisa,  que  tem  como  proposta 

levantar a opinião do público acerca do cartaz de rua/mídia exterior. Portanto,  a questão 

é apresentada, reconhecidamente, com uma grande variedade de opiniões encontradas 

na pesquisa de campo. A esse respeito, é pertinente a contextualização com as idéias 

apresentadas por Canclini (2005) sobre práticas urbanas, consumidores e cidadãos:

A aproximação à cidadania, à comunicação de massa e ao consumo, 
entre  outros  fins,  tem  de  reconhecer  estes  novos  cenários  de 
constituição do público e mostrar que, para se viver em sociedades 
democráticas,  é  indispensável  admitir  que  o  mercado  de  opiniões 
cidadãs  inclui  tanta  variedade  e  dissonância  quanto  o  mercado  da 
moda e do entretenimento. Lembrar que nós cidadãos também somos 
consumidores leva a descobrir na diversificação dos gostos uma das 
bases estéticas que justificam a concepção democrática da cidadania. 
(CANCLINI, 2005, p. 45).

Através  das  diferentes  opiniões,  nota-se  que  as  condições  estabelecidas  no 

cartaz de rua as quais implicam uma superexposição, quer pela dimensão, localização, 

formato,  conteúdo ou repetição,  que têm a intenção de disputar  a atenção do leitor, 

dividido entre tantos fluxos multidirecionais dentro da cidade, são atributos percebidos 

de forma diferente pelos indivíduos que atravessam a cidade. Atributos que para uns o 

tornam belo, para outros o fazem grotesco; enquanto uns o consideram um elemento de 

vivacidade no concreto da cidade, para outros é um escamoteamento da precariedade 

urbana; recebido como informação de utilidade pública por um lado, torna-se, por outro, 

objeto de poluição que nada tem a acrescentar de positivo no dia-a-dia da cidade. O 

antagonismo presente  nas divergentes  opiniões faz dessa mídia,  sempre,  um suporte 

polêmico, apontando para a possibilidade de múltiplas leituras.

Feita  a  análise  conjunta  dos  dados,  recolhidos  e  distribuídos  nas  categorias 

eleitas – função, valor e interesse –, apresento parte do resumo da pesquisa, que reúne 
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as principais características do cartaz de rua/mídia exterior, levantadas e divididas entre 

os aspectos positivos e negativos constatados nas entrevistas:

ASPECTOS POSITIVOS

• É informação de utilidade pública;

• É informação objetiva para públicos generalizados;

• Como mídia seletiva, é um eficiente suporte sob a ótica utilitária;

• Promove a fixação da marca;

• É reconhecido como um suporte ágil, projetado para transmitir informações básicas, 

deixando ao leitor a busca por maiores detalhamentos em outros suportes de mídia;

• É fonte de apreciação estética, com belas imagens projetadas;

• É fonte de entretenimento – portador de mensagens alegres e divertidas;

• É fonte promovedora de informação atualizada e novidades, por causa da constante 

renovação a que é submetido;

• Imprime criatividade cotidiana (quebra a rotina) ao fazer uso dos espaços urbanos 

com originalidade;

• Desenvolve senso estético e análise crítica através do aprendizado visual cotidiano 

que promove;

• Contribui  para  o  embelezamento  da  cidade  como  um  mobiliário  integrado  à 

paisagem urbana;

• Traz  vivacidade  ao  ambiente  urbano  ao  fazer  uso  de  espaços  inexpressivos  ou 

inabitados;

• É  reconhecidamente  uma  atividade  comercial  que  gera  empregos  e  move  a 

economia;

• A constante renovação de cartazes através de uma breve periodicidade não desgasta 

a informação e gera maior interesse no observador.

• Faz parte do cotidiano.

ASPECTOS NEGATIVOS

• Promove poluição visual pelo excesso de cartazes fixados;

• Promove poluição visual pela má conservação dos suportes;

• Promove banalização da informação pelo excesso;
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• Atrapalha o fluxo e direcionamento dentro da cidade pela surpresa causada;

• Escamoteia possíveis degradações urbanas;

• Torna-se mídia desvalorizada pela falta de regulamentação e fiscalização;

• Apresenta índice de rejeição por não agregar valores sociais, incitar o consumismo e 

a erotização de comportamentos;

• É inapropriado como veículo de comunicação por estar na rua – um lugar que não 

pressupõe tempo ou desejo para sua leitura;

• Invade a privacidade do olhar;

• É comparado com outras mídias e apontado como de menor valia;

• Suscita atenção restrita a informações de interesse pessoal.

A  análise  dos  dados  estatísticos  levantados  e  apreciados  em  conjunto  aos 

depoimentos  divididos  entre  aspectos  positivos  e  negativos  em busca  de  conteúdos 

subjacentes forneceu a abrangência necessária para que fosse possível dimensionar a 

representação social do cartaz de rua. Nesse caso, foi relevante a reflexão apresentada 

por Gomes (1999) para a interpretação dos conteúdos de uma pesquisa: “Sem excluir as 

informações  estatísticas,  nossa  busca  deve  se  voltar,  por  exemplo,  para  ideologias, 

tendências  e  outras  determinações  características  dos  fenômenos  que  estamos 

analisando” (GOMES, 1999, p. 76).

Com o olhar  atento,  tentando desvendar  idéias  subjacentes  provocadas  pelo 

cartaz nas muitas opiniões levantadas, não me furto a dizer que as respostas sugerem 

que o cartaz tem sua representação social  traduzida como signo através de seus três 

níveis: significante, denotativo e conotativo, os quais explicarei detalhadamente.

O primeiro papel representado é o de signo significante. O cartaz de rua como 

signo significante para o público é o que ocupa o lugar da fala, é o que o legitima como 

mensagem  publicitária,  é  o  seu  reconhecimento  como  mídia.  Nesse  nível,  ele  tem 

visibilidade notória, reconhecidamente marcante, presente e abundante na cidade. E por 

isso mesmo é clamado por maiores responsabilidades sociais, que seriam capazes de 

agregar valores positivos a este tipo de mídia.  A sua forte expressão,  pela presença 

marcante e abundante mencionada, também faz o público exigir maior regulamentação e 

fiscalização em sua fixação e distribuição na cidade, evitando uma atuação desordenada 

geradora de poluição visual.
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Nesse aspecto investigado, é interessante observar que a notória visibilidade 

atribuída  ao  cartaz  de  rua  como  suporte  para  mensagens  e,  ainda,  os  depoimentos 

recolhidos que transbordam em usos mais democráticos do espaço urbano, são falas que 

poderiam desdobrar-se  em usos,  para  uma  expressão  mais  livre  sobre  espaços  não 

comercializados, traduzindo no cartaz de rua uma espécie de ágora contemporânea.

Sua segunda representação social mostra-se como signo denotativo: o cartaz 

emite sua mensagem e esta é recebida como uma eficiente mídia utilitária quando a 

verificação dos dados representados estabelece um diálogo objetivo capaz de promover 

o anunciante. Os elementos utilizados em conjunto na mensagem são reconhecidos pelo 

público e cumprem a objetiva função de comunicação publicitária atribuída a cartaz de 

rua.

E, finalmente, em sua terceira representação, como signo conotativo, está em 

jogo a interpretação subjetiva de todos os elementos de sua composição. Nesse caso, a 

condição notoriamente sedutora estabelecida à mensagem publicitária para o ambiente 

das ruas precisa fazer uso de imagens impactantes, superdimensionadas, sobrepostas em 

formatos  originais,  associadas  a  idéias  criativas,  minimizadas em  elementos,  entre 

outros aspectos. São fatores empregados para chamar a atenção, porém com a grande 

probabilidade de instigar uma diversidade de interpretações que, não necessariamente, 

atendem ao  objetivo  do  cartaz,  e  expandem subjetividades  por  meio  das  condições 

estabelecidas pela dinâmica característica das ruas.

Observar  um  cartaz  de  rua  significa,  na  maioria  das  vezes,  um  tipo  de 

observação  individual,  solitária  e  íntima,  entrecortada  pelo  olhar  que  atravessa  as 

calçadas, ruas e prédios em busca do seu destino. Projetado para se antecipar ao olhar 

do transeunte, o cartaz é desenvolvido para estabelecer, senão um diálogo, como deve 

ser com os objetos de comunicação, um monólogo, ao impor sua fala. Assim, ele se 

torna, declaradamente, um invasor da “intimidade dentro da multidão”, empregando-se 

o termo utilizado por Canclini (2005, p. 159) para definir o comportamento do público 

das  cidades,  que  aprendeu  a  desenvolver  novos  hábitos  de  percepção  capazes  de 

promover a individualidade em rituais coletivos. O autor refere-se, em grande parte, ao 

hábito desenvolvido nas salas de cinema, onde intercâmbios são realizados, passando 

dos estágios de intimidade da projeção às impressões compartilhadas socialmente.  A 

grande tela que é a cidade em movimento, observada pelos olhares que atravessam as 

calçadas,  as  ruas,  as  janelas  dos  carros  e  trens,  é  capaz  de  produzir  no  indivíduo 

espectador um acentuado senso de privacidade, e ele muitas vezes se sente invadido 
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pelo cartaz, quer seja por sua originalidade ou criatividade, pela beleza ou estranheza 

que  causa,  ou  pelas  surpreendentes  aparições  em  gigantescas  dimensões  entre  os 

edifícios.

O público percebe no cartaz uma representação da sociedade expressa em seu 

repertório  cultural  e  imagético,  acentuado  pela  cotidianidade  das  informações 

renovadas. Como um espelho da sociedade, reflete atualidades e tendências. E por isso 

mesmo, ao inserir-se na esfera pública, tende, em parte, a uma perda de credibilidade 

contaminada pelo ambiente hostil que a rua pode proporcionar. A imagem descuidada 

de cartazes e suportes mal conservados contribui para a imagem de uma cidade que não 

pertence a ninguém, uma cidade sem dono, sem tratos, sem leis. Os cartazes tornam-se 

capazes de refletir a degradação do ambiente urbano como um todo.

Porém,  quando  organizados  e  bem  produzidos,  tornam-se  um  elemento 

apreciado que passa a pertencer ao mobiliário urbano e contribui para o embelezamento 

da cidade. Além disso, a criatividade e a originalidade das idéias e formatos empregados 

representam uma fonte de entretenimento no dia-a-dia das cidades. 

Interpretado através de seus três níveis de significação comentados, acredito 

ser possível dimensionar a representação social do cartaz de rua, sinteticamente, como 

um meio:

1. Com notória visibilidade;

2. De mídia utilitária; 

3.  Desvalorizado por uma prática não regulamentada, em que é exigido um diálogo 

mais harmonioso com a cidade, respeitando paisagens naturais e fluxos de trânsito;

4. Invasor de privacidade, por isso apresenta grande índice de rejeição;

5. Representativo da sociedade, através de seu repertório cultural e imagético; 

6. Fonte de apreciação estética e de entretenimento.

5.4.2. Objetivo específico: identificar os processos de desmembramento do conteúdo da 

mensagem do cartaz de rua 

Para  atender  ao  objetivo  específico  proposto,  que,  segundo  a  hipótese 

apresentada, as condições de visualidade impostas pelo espaço urbano contemporâneo 

tornariam a imagem do cartaz, uma “imagem autônoma”, apresento separadamente as 
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questões anteriormente acopladas ao escopo do projeto delineado no item 5.2, “Métodos 

e práticas”.

Em  primeiro  lugar,  quando  a  análise  procura  desvendar  se  a  imagem 

publicitária de rua é capaz de suscitar novos pensamentos, além de sua função objetiva e 

comercial,  revejo  os  dados  tabulados  na  categoria  função,  já  apresentados. 

Quantitativamente,  o  resultado aponta  que a  maioria  dos  entrevistados  foi  capaz  de 

associar  diretamente  o  anúncio  lembrado  ao  seu  anunciante.  Dessa  forma,  além de 

promover a fixação da marca, o cartaz de rua cumpriu sua função objetiva e comercial. 

Isto de alguma maneira  poderia restringir  o poder de autonomia da imagem de rua, 

desencadeado  por  processos  subjetivos  do  leitor.  Porém,  sob  uma  ótica  qualitativa, 

principalmente  para  a  avaliação  da  questão  apresentada,  os  demais  segmentos  da 

pesquisa, que se estendem nas outras categorias,  valor e  interesse, apresentaram suas 

respostas sempre acompanhadas de justificativas que, contextualizadas, demonstraram 

um alto índice de subjetividade contido na comunicação publicitária de rua. 

Em  segundo  lugar,  para  desvendar  a  possível  autonomia  da  imagem 

publicitária de rua e suas possibilidades de produção de  novos pensamentos além de 

sua função objetiva e comercial, foi preciso elaborar uma análise conclusiva sobre as 

três categorias. Quando observadas em conjunto, as categorias valor, função e interesse 

permitiram  identificar  processos  de  desmembramento  do  conteúdo  específico  da 

mensagem, ao apresentarem um reconhecimento do cartaz, por parte do público, como 

um suporte  de  múltiplos  valores,  comentados  na análise  dos  dados.  Não estão  aqui 

considerados  somente  os  valores  encontrados  nos  aspectos  positivos,  levantados  e 

mostrados  no  quadro  apresentado  no  resumo  da  pesquisa  –  tais  como  fonte  de 

apreciação estética, de entretenimento, de atualidades, de criatividade e originalidade, 

de desenvolvimento de senso estético e crítico-visual, ou de vivacidade e beleza em 

meio  ao  ambiente  urbano,  itens  estes  que  responderiam de  imediato  a  questão.  Os 

aspectos  negativos  levantados  também  se  tornam  expressões  das  potencialidades 

subjetivas  suscitadas  pelo cartaz.  Se levarmos  em consideração  as características  de 

rejeição provocadas pelo cartaz – agente de poluição visual pelo excesso de painéis, má 

manutenção dos  suportes,  superdimensionamento,  caráter  invasivo,  atuação  presente, 

marcante e desordenada na cidade, fruto de uma fiscalização incompetente, ou ainda 

atividade  corrupta,  reservada  à sonegação de impostos  –,  é possível  perceber  que a 

visualidade provocada por essa mídia, ultrapassa a mensagem publicitária propriamente 

dita. E mostra-se como um espelho de insatisfações de uma sociedade. Sem importar o 
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conteúdo da mensagem, o cartaz expande em sua visualidade cotidiana e abundante as 

reclamações  implícitas  aos  direitos  do  cidadão,  em  relação  às  leis  ambientais,  à 

administração  pública e à melhor  qualidade  de vida.  Compreendidos  dessa forma,  é 

possível identificar, nos vários itens expostos, os mecanismos de desmembramento da 

função objetiva do cartaz de rua que suscitam novos pensamentos no observador.

A  visualidade  emanada  da  imagem  publicitária  de  rua  apontada  pelas 

entrevistas demonstra no cartaz a autonomia da imagem que transgride seus significados 

originais  propostos  quando  apropriada  pelo  olhar  do  espectador.  Esta  afirmativa 

encontra  correspondência  nas  considerações  de Barthes  (1979),  quando este  diz  que 

tudo é signo na “cozinha dos sentidos” do contemporâneo:

Um vestido, um automóvel, um prato de comida, um gesto, uma fita 
de  cinema,  uma  música,  uma  imagem  publicitária,  uma  peça  de 
mobília, um título de jornal, aí estão objetos de aparência totalmente 
heteróclitos. 

O  que  podem ter  em comum?  Pelo  menos  isto:  são  todos  signos. 
(BARTHES, 1979, p. 4)

Nesse aspecto, as interpretações sobre o cartaz-signo se multiplicam por sua 

acentuada visualidade.

Ao considerarmos o cartaz além de seus códigos significantes (o lugar da fala 

publicitária)  e denotativos  (a composição  da mensagem com objetivos  de promoção 

pública), deparamo-nos com o cartaz-signo, que compreende uma grande variedade de 

interpretações conotativas. 

Nesse campo, imagem e imaginário se aproximam. O imaginário pode ser aqui 

compreendido como um campo interiorizado de imagens mentais: “No sentido corrente 

da palavra,  o imaginário  é o domínio da imaginação,  compreendida como faculdade 

criativa,  produtora de imagens  interiores  eventualmente  exteriorizáveis”  (AUMONT, 

1995,  p.  118).  Há também a noção de  que  toda  imagem encontra  o  imaginário  do 

indivíduo provocando identificações com seu mundo interno. 

Com as observações de Peixoto (2003), é possível entendermos as paisagens do 

urbano carregadas de significações  que envolvem o indivíduo em um amplo  campo 

imagético:

 

Esse campo denso entre aquele que vê e a coisa vista é constitutivo de 
sua visibilidade. O tecido do mundo das coisas é cerrado como uma 
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vegetação  espessa.  A  reversibilidade  das  dimensões  faz  as  coisas 
profundas.  Enlace de cor,  volume,  rugosidade ou lisura,  dureza ou 
moleza. Laço que nos ata às coisas: a visão se faz do meio, não de fora 
deles.
Ver  então não é  ver  a partir  de  um ponto de vista,  mas  de todos. 
(PEIXOTO, 2003, p. 177).

A maneira  como se organizam os campos do visível  apresentados  confirma 

uma grande possibilidade  subjetiva na apreensão da imagem,  à  qual  Durand (2004) 

acrescenta  à  exposição  do  imaginário  uma  pertinente  analogia  ao  propor  uma 

representação polifônica nos modos de ver:

O cego recorre à lembrança, à sensibilidade, a várias descrições. Um 
modo polifônico de ver, composição de todos esses olhares. Dá voz a 
todos eles. Desloca o olhar retiniano de sua centralidade convencional, 
multiplicando os pontos de vista. Passa do olhar à visão. O cego é a 
figura emblemática das imagens contemporâneas. (DURAND, 2004, 
p. 40).

No que se refere às imagens da publicidade de rua, é bom lembrar  que ela 

apresenta  particularidades,  já  comentadas,  que  merecem  ser  retomadas  mais 

especificamente. Mesmo sendo uma imagem de publicidade, em que todos os elementos 

projetados  querem  reforçar  o  conteúdo  implícito  tentando  “ancorar”22 (BARTHES, 

1990)  sua  interpretação,  a  capacidade  de  uma  projeção  imagética  autônoma  para  o 

cartaz  de  rua  torna-se  bastante  provável.  O anúncio  projetado  para  o  cartaz  de  rua 

apresenta  de  forma  bem  particular  a  sua  leitura,  se  comparado  com  os  anúncios 

veiculados em outras mídias, como a televisão, a revista ou o jornal, como mencionado 

anteriormente. A rua, com seu fluxo contínuo, oferece pouco tempo para a leitura de um 

cartaz. Para isso, além das criativas formas e inusitadas apropriações do espaço urbano, 

as dimensões e o minimalismo textual e figurativo tornam-se elementos fundamentais 

usados para proporcionar a atração e permitir uma rápida leitura do olhar que passa pela 

grande tela urbana. E é exatamente essa produção no cartaz com o objetivo de traduzir 

empatia e transmitir positivamente seus objetivos comunicacionais que o leva a uma 

transgressão,  permitindo  deslocamentos  do  conteúdo  projetado. A  visualidade  da 

imagem  do  cartaz  é  experienciada  como  uma  fonte  de  “afetos”,  que,  definida  em 

Aumont (1995), apresenta como característica uma fruição emocional superficializada 

assim descrita: 
22 “Ancorage”, definida como a função dos títulos e legendas associados às imagens nas mensagens, em 
BARTHES, 1990.
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Com a noção de afeto afastamo-nos um pouco da psicanálise  stricto 
sensu,  já  que  o  próprio  termo  remonta  pelo  menos  a  Kant,  que 
designava assim ‘o sentimento de um prazer ou de um desprazer [...] 
que não deixa o sujeito chegar a uma reflexão’. Chama-se de afeto 
hoje ‘o componente emocional de uma experiência, ligada ou não a 
uma representação.  Suas  manifestações podem ser  múltiplas:  amor, 
ódio, cólera etc.’ (Alain  Dhote). Trata-se, pois, de considerar o sujeito 
espectador em sua dimensão subjetiva, mas de maneira não-analítica, 
sem  remontar  às  estruturas  profundas  de  seu  psiquismo, 
permanecendo ao contrário nas manifestações de superfície que são as 
emoções. (AUMONT, 1995, p. 120).

O autor ainda procura esclarecer que a afetividade experienciada é causadora 

de emoção, empregada em seu caráter mais primário, que “costuma ser vivida como 

desprovida de significação” (AUMONT, 1995, p. 122). Esta definição enquadra-se na 

fruição da visualidade provocada pelo cartaz de rua em sua breve exposição ao olhar. A 

afetividade emanada através da visualidade da imagem publicitária de rua, tomada como 

uma experiência emocional, está desprovida do tempo necessário ao aprofundamento da 

significação,  o  que  leva  a  crer  que  essa afetividade  poderá  encontrar  no espectador 

experiências individuais que a deslocam e a particularizam, mesmo sendo a imagem da 

publicidade uma imagem “modelada por estruturas profundas ligadas ao exercício de 

uma linguagem” (AUMONT, 1995, p. 131).

A impossibilidade de uma única realidade ou uma única interpretação para o 

que  é  visto  está  clara  nas  afirmações  de  Durand  (2004),  de  que a  imagem  pode 

desencadear infinitas descrições:

Lógico que, se um dado da percepção ou a conclusão de um raciocínio 
considerar apenas as propostas ‘verdadeiras’, a imagem, que não pode 
ser reduzida a um argumento ‘verdadeiro’ ou ‘falso’ formal, passa a 
ser desvalorizada, incerta e ambígua, tornando-se impossível extrair 
pela sua percepção (sua visão) uma única proposta ‘verdadeira’  ou 
‘falsa’  formal.  [...]  A imagem pode  se  desenovelar  dentro  de  uma 
descrição  infinita  e  uma  contemplação  inesgotável.  Incapaz  de 
permanecer  bloqueada  no  enunciado  claro  de  um  silogismo,  ela 
propõe  uma  ‘realidade  velada’  enquanto  a  lógica  aristotélica  exige 
‘claridade e diferença’. (DURAND, 2004, p. 10).

Através da observação dos dados obtidos e contextualizados com os diversos 

autores,  é  possível  afirmar  que  o  cartaz  mostra-se  para  o  público  em  facetas  tão 

diversas, que confirmam sua presença marcante na complexidade urbana, muito além de 

uma estrita fala objetiva ou comercial.
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Ao ser projetada por especialistas da criação, os cartazes apresentam elementos 

carregados de significação artística, como a fotografia, a ilustração, a redação criativa e 

a  escala  cromática,  e  ainda  são  produzidos  por  uma  tecnologia  contemporânea  que 

garante impactantes reproduções, provocando uma visualidade na publicidade de rua em 

interlocuções  que  demonstram,  que  o  resultado  final  da  imagem  excede  os  seus 

objetivos originais – o restrito compromisso com o anunciante. 

A  autonomia  da  imagem  do  cartaz,  que  transgride  significados  propostos, 

ocorre  quando apropriada  pelo  olhar  do espectador.  E  assim,  adquire  interpretações 

multiplicadas que fazem do cartaz um signo. Como uma imagem autônoma, não mais 

pertence a quem se anuncia; ao ser captada por quem a vê, é transformada em histórias 

individuais  do  imaginário  urbano.  Além  da  mensagem,  a  imaginação,  uma 

possibilidade.
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6 CONCLUSÃO

Quando  apresentei  como  proposta  para  este  trabalho  estudar  as  possíveis 

interlocuções  entre  o  cartaz  de  rua  e  a  cidade,  apontando  para  a  expressão  da 

publicidade  de  rua  como  indicadora  de  uma  visualidade  contemporânea,  capaz  de 

traduzir  múltiplas  narrativas,  ainda permaneciam muito indefinidos os contornos que 

essa  imagem  (ee  me  parece  uma  figura  de  linguagem  muito  apropriada)  poderia 

adquirir.

Para  entender  o  espaço  urbano  como  fonte  de  representações  de  múltiplas 

narrativas,  em que as diferentes manifestações culturais  entram em jogo, foi preciso 

perceber a globalização cultural como uma via de mão dupla, em que a noção de cultura 

se  entrelaça  com um vasto  repertório,  mesmo  que  atrelado  ao  conflito  intrínseco  à 

questão. 

Assim, tomada como um fato, a intensa expressão da imagem publicitária de 

rua, que é capaz de demonstrar, em sua visualidade, narrativas do contemporâneo, levou 

à definição do conceito de visualidade aplicado à imagem da cidade. Definido para este 

estudo  como  imagem  projetada,  inclui  os  princípios  do  design aplicados  aos  mais 

variados  suportes.  E,  quando  voltado  para  a  imagem  da  cidade,  os  suportes  estão 

mapeados pela sinalização e ordenação do trânsito através das regras de condição de 

legibilidade; pelas edificações arquitetônicas que agregam forma e função aos espaços 

criados;  aos  projetos  de  urbanismo  e  paisagismo;  e  à  comunicação  visual  das 

mensagens emitidas, em que se inclui a mídia publicitária ao ar livre. E todos esses em 

conjunto, inseridos na cadência urbana dos fluxos do dia e da noite, promovem uma 

ordenação temporal  na percepção da imagem das cidades  como um todo. O espaço 

urbano contemporâneo observado em seu movimento cotidiano se mostra delineado por 

uma congregação  de tempos  diferenciados  em seu  interior.  A tecnologia  exibida,  a 

materialidade  empregada  e  os  sinais  culturais  expostos  expressam uma  visualidade 
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temporal. A temporalidade do contemporâneo e suas representações no urbano podem 

ser percebidas por vários aspectos cotidianos,  em práticas e processos materiais  que 

servem à produção da vida social.

Sob esta perspectiva, a cidade do Rio de Janeiro mostrou-se um rico cenário 

para a exibição da temporalidade apresentada. Como um grande centro cultural, exibe 

em  suas  atividades  cotidianas  o  caráter  heterogêneo  do  mundo,  perpassando  ao 

indivíduo possíveis e diversos mundos habitados que, de alguma maneira, se expandem 

aos domínios exteriores e acrescentam à cidade um enriquecedor cotidiano. Sobre um 

tempo contínuo, maior, globalizado, pequenas interseções marcam culturalidades locais 

na  cidade.  A  sobreposição  de  tempos  conjugados  se  transforma  numa  visualidade 

temporal em que imagens de um passado resgatado historicamente – como monumentos 

arquitetônicos  –  mesclam-se  a  projeções  do  presente,  com  modernas  técnicas, 

materialidades  e  mobiliários,  que,  entre  tantos  outros  elementos determinantes  da 

atualidade, inclui o cartaz de rua como uma intensa manifestação.

Desde que surgiu, no século XIX, o cartaz expressou em sua linguagem as 

narrativas do urbano. A  cidade moderna,  ao inserir  o indivíduo em um turbilhão de 

novidades  que  fez  do  seu  cotidiano  uma  experiência  sensorial,  precisou  inventar 

também uma maneira de dialogar com esse indivíduo, dentro dessas mesmas condições 

instauradas.  Com as  mudanças  percebidas,  acrescenta-se  à  palavra,  à  oralidade  e  à 

escrita, a invasão da imagem, que, a partir deste momento, foi capaz de oferecer um 

novo sentido de informação e repertório. Ao surgir na França, nas últimas décadas do 

século  XIX,  o  cartaz  de  rua  estabeleceu  diálogos  estreitos  com  os  novos 

comportamentos, dentre os quais se destacam a promoção da intimidade em meio à 

multidão,  a  velocidade  do  olhar  sobre  paisagens  que  se  movimentam  e  toda  a 

fugacidade  e  efemeridade  contidas  na  nova  era  instaurada.  Sob  uma  nova 

esquematização  visual,  o  cartaz  expressou  as  urbanidades  geradas  e  criou  uma 

linguagem objetiva de sedução e de síntese, atendendo às necessidades de uma moderna 

comunicação.

Produzido  para  chamar  a  atenção,  o  cartaz  comercial,  estrategicamente, 

estabeleceu as regras para um jogo de empatia e sedução, apoiado pela indústria de 

consumo que se estabeleceu. Incentivando a indústria cultural e o comércio varejista, 

surgiu oferecendo ao público leitor  um vasto repertório ao imaginário.  Mais do que 

sobre eventos e mercadorias, o cartaz falou ao desejo individual. Ao captar o olhar do 

199



leitor, alterou o repertório imagético do indivíduo do século XIX, preparando-o para a 

grande explosão de imagens que estaria por vir no século seguinte.

No  Brasil,  o  fenômeno  da  urbanização,  que  em  determinados  aspectos  e 

costumes aproximou diferentes nações, efetivamente, se fez notar, somente no século 

XX, com a reorganização da cidade do Rio de Janeiro, a capital federal, inspirada pelo 

modelo europeu de cidade moderna.

Porém, no século XIX, com a vinda da família real para o país, teve início o 

desenvolvimento  de  uma  cultura  impressa,  que  trouxe  aspectos  relevantes  ao 

entendimento da visualidade de modernidade projetada na imagem da cidade do Rio de 

Janeiro.  As manifestações da cultura impressa no período podem ser consideradas um 

dos  pilares  para  a  construção  não  só  da  identidade  de  nação  que  urgia,  como  da 

formação de um imaginário urbano, ao dialogarem diretamente com características de 

um novo cotidiano em formação.

Sobre  os  periódicos,  os  anúncios  publicados  inauguraram  a  história  da 

publicidade brasileira. Sob o aspecto visual da leitura, eles ainda eram determinados por 

uma estrutura  linear  que  não  oferecia  ao  leitor  nenhuma  sedução em seu  conteúdo 

semântico  ou  em  sua  forma,  com  representações  que  acompanhavam  as  condições 

materiais e técnicas que a impressa era capaz de oferecer.

A segunda metade do século é marcada por uma maior variedade de impressos, 

como almanaques,  livretos  e  muitos  periódicos  que  buscavam atender  os  diferentes 

públicos em formação. A linguagem visual em expansão pode ser notada nas inserções 

mais intensas de páginas impressas com charges, moda, partituras musicais e produtos 

ilustrados.  Gradativamente,  a imprensa  vai adquirindo formatos  que buscam o leitor 

também  pela  linguagem  visual,  numa  abordagem  inovadora  que  tratava  de  dar 

autonomia ao uso da imagem dentro da página impressa,  deixando-a falar  por si só. 

Nesse sentido, a caricatura foi uma importante linguagem utilizada. 

Dessa forma, ao longo do século XIX, no Rio de Janeiro, as manifestações da 

cultura impressa traduziram uma visualidade da publicidade da época em composições 

monocromáticas,  limitadas  aos  clichês,  gravuras  e  tipografias,  que  ainda  não 

representavam a  força  que essa  linguagem iria  adquirir  na cidade  com a  virada  do 

século.  E  isto  não  somente  pela  evolução  das  condições  técnicas  e  expansão  de 

mercadorias,  com  o  desenvolvimento  da  indústria,  mas,  principalmente,  pelo  novo 

comportamento  adotado  pela  população  do  Rio  de  Janeiro,  transformada  em  uma 

sociedade urbana.  A cidade remodelada à moda francesa, com imponentes edifícios e 
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avenidas,  leis  regendo  costumes  de  civilidade,  a  velocidade  dos  novos  meios  de 

transporte e lazer trazendo dinamismo às ruas  e  ainda a expansão de seus domínios 

povoando bairros da Zona Norte e Zona Sul, incorporou novos hábitos ao cotidiano do 

cidadão carioca e tornou-se símbolo de cidade moderna para o país.

O público do Rio de Janeiro assistiu cotidianamente à transformação urbana, 

estampada  nas  várias  linguagens  que  se  entrelaçaram  na  cidade.  O  conceito  de 

publicidade – o que torna público – surgiu na dimensão da necessidade de expansão de 

mercadorias,  modos,  saberes,  cultura,  entretenimento.  A propaganda que  adentrou  o 

século XX através dos versos-reclames de poetas como Olavo Bilac e do traço jocoso 

de caricaturistas como Julião Machado – profissionais que migraram das repartições dos 

jornais  e  revistas  –  tornou-se  muito  mais  ampla,  e  definiu-se  como  uma  atividade 

profissional. A partir desse período, a propaganda passou a ser uma linguagem cotidiana 

e se distribuiu pelos mais variados suportes, consolidando a sociedade de consumo que 

emergiu como uma das urbanidades geradas pela cidade moderna brasileira.

A publicidade  ampliou  sua aplicabilidade  ao introduzir  uma linguagem que 

dialogasse diretamente com os suportes, criando espaços de propaganda.  Saindo dos 

jornais e revistas, a propaganda se fez presente na cidade das mais diversas maneiras. O 

próprio conceito de embalagem adquiriu novas dimensões; ela deixava de ser apenas 

um invólucro  da  mercadoria  para  assumir  o  papel  de  propaganda  do  produto,  com 

ilustrações  e  desenhos  de  letras  com  maior  apelo  persuasivo,  fazendo  a  sua 

autopromoção.

O cartaz de rua passou a integrar o cotidiano carioca como parte da cultura 

impressa  e  passou  a  ser,  também,  um  dos  expoentes  de  uma  linguagem  visual, 

intensificada pelo desenvolvimento da tecnologia, que empregava aos meios impressos 

a  integração  de  técnicas  como  fotografia,  ilustração  e  cores,  direcionadas  a  uma 

sociedade  urbana  em crescimento.  Espelharam o  urbano  nas  ruas,  sobre  os  muros, 

tapumes e vitrines; circularam entre ruas e bairros, sobre bondes e homens-sanduíche.

Nos  anos  1930,  a  cidade  já  expressava,  com intensidade,  uma  visualidade 

técnica  da  imagem publicitária,  por  meio  dos  cartazes,  folhetos,  vitrines  e  letreiros 

iluminados.  Oficializado  como  mídia,  através  de  empresas  exibidoras  que  se 

especializaram  nesse  campo,  o  cartaz  aumentava  suas  dimensões  a  cada  década  e 

expressava a dinâmica da cidade, que também crescia em bairros, em diversidade de 

públicos,  em  produtos  e  mercadorias.  A  técnica  em  desenvolvimento  substituiu  a 

ilustração do produto pela fotografia e diversificou, ainda mais, os suportes utilizados: a 
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cidade,  expandindo  seus  domínios,  ampliou também  o  conceito  da  linguagem  da 

publicidade que hoje é chamada de mídia exterior.

Visualizado em suas variadas inserções na cidade ao longo de tantas décadas, 

traduzido  em  diferentes  materialidades,  que,  de  alguma  forma,  empregaram  uma 

visualidade temporal  à cidade do Rio de Janeiro,  o cartaz de rua, em sua trajetória, 

aprimorou a linguagem da mídia exterior e ampliou a sua aplicabilidade.

Para  acompanhar  a  evolução  do  cartaz  como  mídia  de  rua,  a  legislação 

precisou  ser  revista  várias  vezes.  Apoiada  em  regimentos  ambientais,  leis  atuais 

pretendem  disciplinar  a  atividade  em  lugares  públicos,  que  se  tornaram,  diante  da 

sociedade, inadmissíveis de serem compartilhados com espaços da publicidade, como já 

foram as bóias flutuantes com cartazes, entre os banhistas na década de 1970, ou os 

painéis que encobriram áreas verdes, lagoas e orla marítima. De certa forma, o Rio de 

Janeiro, como uma cidade privilegiada pela beleza de um patrimônio natural que inclui 

áreas verdes e orla marítima abundante, favoreceu uma disciplina maior na exposição da 

mídia exterior. Se há algum tempo, na cidade, a publicidade ao ar livre invadiu sem 

cerimônia a paisagem natural e o mobiliário urbano, hoje há um rigor maior em relação 

à  poluição  visual  que a  mídia  exterior  possa causar  ao meio  ambiente,  e  o  público 

também  se  tornou  muito  mais  exigente.  Porém,  abusos  são  praticados  onde  a 

fiscalização municipal, encarregada de notificar e autuar as irregularidades, parece não 

suprir a complexa demanda de uma grande cidade.

A  tipologia  do  cartaz  contemporâneo,  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  exibe 

variados formatos para a imagem da publicidade de rua, em diferentes materialidades 

produzidas pelos processos digitais, que tiveram início nos anos 1990 e, dessa forma, 

passaram a  explorar  os  espaços  de  maneira  mais  intensa.  Hoje,  a  mídia  exterior  é 

classificada em dois grupos: a que localiza e identifica os estabelecimentos comerciais, 

como os letreiros e as fachadas, e a que informa e promove atividades através dos vários 

tipos de painéis, outdoors e cartazes.

A  hipótese  investigada  pela  pesquisa  de  campo  propôs  atestar  a  condição 

contemporânea conceitualmente definida na mídia exterior que acaba por determinar, à 

imagem da publicidade, uma autonomia que a transporta aos imaginários individuais, 

distanciando-se  de  seus  objetivos  comunicacionais.  A  pesquisa  de  campo  para 

verificação da hipótese, aplicada como pesquisa de opinião, foi uma forma de ampliar 

os possíveis conteúdos a partir da visualidade provocada pela imagem publicitária de 

rua. Através dos dados levantados,  o resultado quantitativo apontou que a maioria dos 
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entrevistados associa a lembrança da imagem do anúncio diretamente com o anunciante 

e,  dessa forma,  além de promover  a  fixação  da marca,  o  cartaz de rua cumpre  sua 

função  objetiva  e  comercial.  Isto  de  alguma  maneira  poderia  negar  a  hipótese,  ao 

restringir  o  poder  de  autonomia  da  imagem.  Porém,  sob  uma  ótica  qualitativa,  as 

respostas, que vinham sempre acompanhadas de justificativas, demonstraram o grande 

poder de subjetividade contido na comunicação publicitária de rua, que mereceu uma 

análise detalhada para a constatação da hipótese.

Ao dividir a análise em categorias distintas – valor, função e interesse –, pude 

extrair conteúdos diversos na apreciação do cartaz de rua pelo público. Em primeiro 

lugar, pode ser observado, através dos diferentes depoimentos levantados, que o cartaz 

possui  uma  marcante  presença  na  cidade.  Analisadas  as  categorias  em  conjunto,  e 

depois  separadas  em aspectos  positivos  e  negativos,  foi  possível  constatar  que,  não 

somente os aspectos positivos levantados – o cartaz como fonte de apreciação estética, 

de entretenimento, de atualidades, de criatividade e originalidade, de desenvolvimento 

de  senso  estético  e  crítico-visual,  ou  de  vivacidade  e  beleza  em meio  ao  ambiente 

urbano – se mostraram como itens que identificam os processos de desmembramento do 

conteúdo  específico  da  mensagem,  os  quais  responderiam  de  imediato  à  questão 

investigada,  mas  também  os  aspectos  negativos  levantados  demonstram  uma  forte 

expressão das potencialidades subjetivas suscitadas pelo cartaz.

Levadas  em consideração as características  de rejeição do cartaz,  como um 

agente de poluição visual, pelo excesso de painéis, pela má manutenção dos suportes, 

pelo  superdimensionamento,  pelo  caráter  invasivo,  por  uma  atuação  marcante  e 

desordenada  na  cidade,  fruto  de  uma  fiscalização  incompetente,  e,  ainda,  ao  ser 

apontado como uma atividade corrupta, reservada à sonegação de impostos, podemos 

concluir  que  a  visualidade  provocada  pelo  cartaz  mostra  muito  mais  do  que  sua 

mensagem  publicitária:  apresenta-se  como  um  espelho  das  insatisfações  de  uma 

sociedade.  Sem  importar  o  conteúdo  da  mensagem,  o  cartaz  traz  à  tona,  em  sua 

visualidade cotidiana e abundante,  as reclamações  implícitas  aos direitos  do cidadão 

quanto às leis ambientais, à administração pública e à melhor qualidade de vida. 

O  cartaz,  objeto  de  diferentes  opiniões  do  público,  se  apresenta  como  um 

signo.  Ao  considerarmos  o  cartaz  além  de  seus  códigos  significantes  – 

reconhecidamente o lugar da fala publicitária – e denotativos – a estrita composição da 

mensagem com objetivos de promoção pública –, deparamo-nos com o cartaz-signo, 

que compreende uma grande variedade de interpretações conotativas.
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Apesar  de  a  imagem  de  publicidade  alinhar-se  através  de  elementos  que 

pretendem reforçar o conteúdo implícito,  não deixando escapar a única interpretação 

possível  para a eficácia  da comunicação publicitária,  a  capacidade  de uma projeção 

imagética autônoma para o cartaz de rua torna-se bastante provável sob suas condições 

de visibilidade. A rua, com seu fluxo contínuo, oferece pouco tempo à leitura, portanto 

as criativas formas e inusitadas apropriações do espaço, junto ao minimalismo textual e 

figurativo  empregado  no  cartaz,  ao  mesmo  tempo  em  que  são  fundamentais  para 

proporcionar  a  atração  do  olhar  e,  ainda,  promover  a  apreensão  dos  objetivos 

comunicacionais  da  mensagem em breves  momentos,  levam-no  a  uma  transgressão 

funcional, permitindo deslocamentos, pelo receptor, do conteúdo projetado. Desprovida 

do tempo necessário ao aprofundamento da significação, a afetividade provocada pela 

imagem  encontrará  no  espectador  experiências  individuais  que  a  deslocam  e  a 

particularizam.

A  pesquisa  trouxe  à  tona  também  outras  significativas  questões  que  se 

configuraram  a  partir  da  visualidade  provocada  pelo  cartaz.  Os  dados  levantados, 

analisados em conjunto com a trajetória do cartaz, ao longo dos anos, mostram que o 

cartaz  de  rua  foi  absorvido  pela  sociedade  muito  mais  como  uma  linguagem  de 

comunicação do que como um mero suporte e que sobre essa linguagem é possível um 

intenso  fluxo  dos  vários  canais  da  sociedade.  O diálogo  proposto  por  intervenções 

urbanas não oficiais que escamoteiam regras e se impõem ao indivíduo das ruas tem em 

sua essência o conceito de mídia exterior.  A notória visibilidade constatada no cartaz de 

rua  como  suporte  para  mensagens,  constatada  na  pesquisa  de  opinião  e  nos  vários 

depoimentos que transbordaram em exigências de um uso mais democrático da cidade, para 

expressões mais livres, sobre espaços não comercializados, traduziram ao   cartaz de rua a 

possibilidade de uma ágora contemporânea.

A análise  dos  dados  levou à  constatação  de  que  o cartaz  mostra-se  para  o 

público  em facetas  tão  diversas,  que  confirmam  uma  presença  marcante  dentro  da 

complexidade  urbana.  As  três  categorias  analisadas  em  conjunto,  valor,  função e 

interesse, permitiram identificar processos de desmembramento do conteúdo específico 

da mensagem – a autonomia da imagem publicitária de rua –, o que foi representado 

pelo público com o reconhecimento do cartaz como um suporte de múltiplos valores, 

muito  além de  sua  estrita  fala  objetiva  ou comercial.  A autonomia  da  imagem que 

transgride significados propostos ocorre ainda mais acentuadamente porque o cartaz-
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signo,  por  estar  inserido  na  complexidade  urbana,  provoca  uma  visualidade  que, 

apropriada pelo olhar do espectador, transborda em múltiplas interpretações.

De  maneira  geral,  ao  longo  de  sua  trajetória,  o  cartaz  de  rua  mostrou-se, 

constantemente, como um objeto de polêmica. Ora arte, ora lixo, o cartaz, para cumprir 

a  sua função,  fez  uso de elementos  que  buscaram captar  o  leitor,  quer  pelo deleite 

prazeroso do olhar,  quer  pelo choque de suas imagens,  trazendo a  esse suporte  sua 

condição  dual.  Como uma poética  urbana,  sua  apreciação  estará  sempre  sujeita  aos 

valores individuais.

Desde a concepção da vida moderna,  a  cidade como uma nova experiência 

estabeleceu  diálogos  estreitos  com a  cultura  de  consumo.  Quando  surgiu,  o  cartaz 

apresentou  ao  indivíduo  das  cidades  um universo  de  estímulos  de  uma  experiência 

vivida cotidianamente. Impôs-se com características tão estruturais ao meio urbano, que 

ainda se assemelham em muito nos dias de hoje. Os cartazes de rua configuraram não 

somente  as  cidades  de  ontem,  como  também  as  de  hoje,  com  a  exposição  de 

mercadorias, desejos, comportamentos e estéticas.

Sua condição mundana e efêmera,  que é imposta pelas ruas, é revertida em 

sedução,  ao  ser  projetado  por  especialistas  da  criação  e  produzido  por  técnicos  no 

tratamento da imagem. Oferecendo ao indivíduo das cidades  um vasto repertório de 

referências  imagéticas,  o  cartaz  de  rua  ocupou  o  espaço  urbano  com imagens  que 

dialogam  com o  público  para  além de  seu  conteúdo.  Mesmo  que  ele  se  apresente 

ancorado em elementos  que pretendem sua interpretação  como única,  a  imagem do 

cartaz, ao ganhar as ruas, ganha também sua autonomia. Entre a imagem que é vista e o 

observador,  há  um campo  de  lembranças,  memórias  e  tempos  justapostos,  que,  em 

interfaces com a visualidade provocada, transborda em significações.

A  imagem  autônoma,  não  mais  pertencente  ao  produto  que  se  anuncia,  é 

captada por quem a vê e transformada em histórias individuais do imaginário urbano. 

Além da mensagem, a imaginação e muitas possibilidades.

Espero que o resultado final dessa pesquisa possa trazer contribuições ao tema, 

que,  apesar  de  tão  próximo e  cotidiano,  tem sido pouco apreciado  como objeto  de 

reflexão. O levantamento e o registro de tantas opiniões diferentes acerca do cartaz de 

rua  mapearam  de  forma  mais  detalhada  a  apreensão  do  público  sobre  este  suporte 

midiático, em oposição às tradicionais pesquisas realizadas nesse campo, que procuram 

dar visibilidade ao cartaz apenas do ponto de vista do meio comunicacional, com dados 

estatísticos que pouco traduzem sua complexidade. Se reconhecidas as falas internas da 
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sociedade, por meio da análise das diferentes opiniões recolhidas, este estudo permite 

continuidade  em  desdobramentos  que  possam  contribuir  para  o  aprimoramento  da 

dinâmica da esfera pública, estreitando laços entre sociedade e cidadania, e também na 

formulação  de  propostas  para  uma  gerência  renovada  da  comunicação  publicitária 

contemporânea. 
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Depoimentos dos entrevistados

Poluição:
“Sujam a cidade e ainda atrapalham a direção.” (acupunturista, 29 anos)

“Poluição visual, totalmente.” (aeronauta, 54 anos)

“Poluição. Mais que isso, não ajudam em nada: oprimem, deprimem e estressam. Veja o 

exemplo de São Paulo. Além disso, é uma atividade corrupta – é dinheiro de caixa dois.” 

(administrador de empresas, 50 anos)

“Só serve pra sujar a cidade. Mídia é jornal, rádio, televisão.” (engenheiro, 53 anos)

“É mais um tipo de poluição na cidade além das outras. Todo lugar tem, nem dá pra 

guardar a informação.” (terapeuta ocupacional, 26 anos)

“É tão forte... Quebra a visão. Estão na frente de você [sic]. É uma agressão.” (analista de 

sistemas, 46 anos)

“Poluição.  A  observação  é  inevitável!  A  cidade  está  cheia  de  propaganda  de 

apartamentos.” (funcionária pública, 50 anos)

“Não acrescentam nada, acho feio. Veja Niterói, é poluída de carro, de gente e de cartaz.” 

(artista plástica, 29 anos)

“Propaganda é na TV, revista. Na cidade não, suja.” (estudante, 20 anos)

“Algo que não deveria existir, mesmo os que são bem feitos e bonitos.” (estudante, 21 

anos)

“Chamam  a  atenção  porque  são  muitos,  todo  lugar  que  olho  tem  uma  propaganda. 

Anulam a informação.” (estudante, 23 anos)

“Vejo somente pelo excesso, é muito ostensivo.” (advogado, 30 anos)

“Mesmo os que são bonitos, poluem porque são muitos na cidade. Grande parte também 

são mal feitos. Aquele da ‘barca Sendas cor-de-rosa’ ficou grotesco.” (administradora de 

empresas, 30 anos)

“Chamam a atenção, mesmo que você não queira olhar. Propaganda não deveria poluir 

um visual (paisagem); pelo conteúdo também polui, imagens de mulheres seminuas, uma 

agressão.” (advogada, 73 anos)

Comunicação:
“Gosto, é informação é útil. Utilizam espaços mortos, fica bonito.” (estudante de direito, 

25 anos)
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“É comunicação. Gosto de observar.” (auxiliar de escritório, 19 anos)

“Quando é criativo, aí guardo a mensagem.” (advogado, 22 anos)

“É comunicação,  chamam a atenção.  Teve um no metrô que era muito louco: o trem 

passava  rápido  e  de  repente  a  palavra  OMO  aparecia  lá  fora,  iluminada  no  escuro. 

Causava surpresa.” (funcionário público, 39 anos)

“É comunicação, informam novidades.” (operadora de telemarketing, 29 anos)

“É comunicação.  Acho que só é poluição,  ruim,  para quem está  cansado da cidade.” 

(arquiteta, 50 anos)

“É comunicação, o conteúdo da mensagem interessa.” (advogada, 43 anos)

“É comunicação, mas não têm influência sobre mim.” (advogado, 30 anos)

“É comunicação, têm informação.” (auxiliar de escritório, 19 anos)

“É comunicação, é bonito. Mas, não me influenciam.” (funcionário público, 49 anos)

“É comunicação, têm criatividade.” (administradora, 34 anos)

“São interessantes porque informam rápido não preciso procurar.” (estudante, 24 anos)

 “É comunicação, acrescentam, informam. Decoram, são alegres, quanto mais originais, 

melhor.” (advogada, 36 anos)

“É comunicação, chamam a atenção, são grandes.” (estudante, 25 anos)

“É comunicação, gosto de observar pela informação que têm.” (gerente de loja, 25 anos)

“Gosto de observar porque muitas vezes é uma informação importante.” (professora, 30 

anos)

“Écomunicação porque é útil, informação é sempre bem-vinda.” (empresário, 47 anos)

“Gosto de observar pelo tema, pela fotografia...” (funcionária pública, 39 anos)

Comunicação e poluição:
“É comunicação, mas, quando chega a época de eleição, é poluição.” (estudante, 18 anos)

“Gosto de observar, são coloridos. Nas laterais dos prédios são bonitos e bem elaborados. 

Mas, poluem porque a quantidade é excessiva.” (advogada, 47 anos)

“Quando agradam são comunicação,  quando escamoteiam a situação dos prédios,  são 

poluição.” (médico, 38 anos)

“Quando organizados, é comunicação, mas, quando colados um do lado do outro, nos 

muros, polui [sic] bastante.” (estudante, 24 anos)

“Se organizados trazem informação útil e também são legais de ver. Mas, muitos são mal 

colados e aí, poluem.” (gerente de loja, 22 anos)
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“Gosto de ver, como novidades, é informação. Mas, há um exagero, muitos reunidos fica 

feio.” (estudante, 21 anos)

“É comunicação só quando são bonitos, feio é poluição.” (telefonista, 27 anos)

“Só gosto quando são bonitos, os feios, os que sujam – colados em muros, os panfletos 

distribuídos – esses são poluição.” (enfermeira, 53 anos)

“São  poluição  quando  incentivam  a  comprar  coisas  desnecessárias.  É  comunicação 

quando falam de coisas úteis, por exemplo, um curso é uma coisa útil.” (estudante, 18 

anos)

“Quando é bonito, bem feito, é comunicação; nos postes não, nos postes é poluição.” 

(terapeuta, 45 anos)

“É  comunicação,  mas,  por  exemplo,  no  metrô  é  muito  ruim  o  trem coberto  com  a 

propaganda, não deixa a gente ver se o trem tá cheio.” (metroviária, 48 anos)

“É comunicação, mas, tem a coisa da localização, né? Podia ter uma árvore, aí tem uma 

placa!” (advogada, 32 anos)

“Uma colocação ordenada é comunicação, senão é poluição.” (empresário, 45 anos)

“Comunicação, mas se for excessivo, é poluição.” (funcionário administrativo, 39 anos)

“Comunicação e poluição; depende da localização.” (bióloga, 51 anos)

“Depende da distribuição, quando é demais, polui.” (fisioterapeuta, 24 anos)

“É comunicação, mas em São Gonçalo é poluição, são muitos é feio [sic].” (sociólogo, 34 

anos)

“Os painéis  laterais  dos prédios são bonitos – é comunicação – na frente  da praia,  é 

poluição.” (analista, 37 anos)

“Comunicação  quando  fica  bonito.  Os  de  papel  distribuídos,  poluição.”  (auxiliar  de 

escritório, 38 anos)

“É comunicação e poluição:  tem que ser regulamentado e fiscalizado.”  (jornalista,  36 

anos)

“São eficientes os nos ônibus e nas barcas. Os muito grandes e em lugares indevidos, são 

poluição.” (estudante, 23 anos)

“Dependendo  do  interesse  é  comunicação.  Na  maioria  das  vezes  não  interessa,  é 

poluição.” (psicólogo, 47 anos)

“É comunicação e é poluição quando é sem ordenação.” (funcionário público, 45 anos)

Interesse utilitário:
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“Olho somente quando me interessa a compra.” (advogado, 64 anos)

“Observo pela utilidade que proporcionam.” (jornalista, 36 anos)

“Observo só quando o tema me interessa.” (funcionária pública, 39 anos)

“Observo porque muitas vezes é uma informação importante como a que eu estou me 

lembrando agora – a inscrição para o Bolsão 2008 – tenho filho em idade escolar, e isso 

me interessa.” (professora, 30 anos)

“São úteis, informam com eficiência.” (estudante, 23 anos)

“É utilidade, o assunto interessa.” (analista, 37 anos)

“É uma maneira de eu me informar, não vejo TV.” (auxiliar, 38 anos)

“Observo pelo tema.” (médica, 33 anos)

“São úteis. Informação é sempre bem-vinda.” (empresário, 47 anos)

Interesse por novas idéias
“São divertidos.” (administradora, 39 anos)

“São interessantes, embelezam e informam.” (funcionário público, 46 anos)

“Gosto pela criatividade.” (administrador de empresas, 34 anos)

“Gosto, são bonitos, embelezam a cidade.” (funcionário público, 49 anos)

“Gosto pela curiosidade.” (funcionário público, 40 anos)

“Decoram, são alegres. Quando é original é ainda melhor.” (advogada, 36 anos)

“Não gosto muito de observá-los,  acho poluentes,  mas são bonitos os iluminados em 

néon.” (estudante, 19 anos)

“É distraído [sic], passa o tempo.” (funcionária do Tribunal da Justiça, 44 anos)

“Passa o tempo,  distrai.  Gosto de ver foto de criança,  é tão bonitinho...  Mas, foto de 

comida não; outdoor de comida fica muito feio.” (bióloga, 51 anos)

“Observo pela curiosidade. São engraçados. Teve um muito engraçado... a cara de um 

bonequinho dizendo: ‘soltei um pum!’ Era muito engraçado!” (arquiteta, 50 anos)

“Os  painéis  laterais  dos  prédios  são  bem  bonitos,  ajudam  a  ‘quebrar  o  concreto’.” 

(analista, 37 anos)

“Gosto de ver, passa o tempo... São tantos que acho que até desenvolvi um senso crítico 

‘esse ta com letra pequena’, coisas assim...” (empresária, 51 anos)

“São mutáveis e isso causa interesse. É muito poderosa a influência. Há um exagero de 

placas,  aí  poluem.  Acho  que  deveriam  dividir  o  ano  em  tempos  sociais  e  tempos 

comerciais. E então o outdoor seria um mediador levando mensagens ora comerciais, ora 
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sociais. Seria menos comercial e mais social. Acho que isso evitaria a banalização das 

mensagens porque são muitas.” (funcionário federal, 36 anos)

“O cartaz é comunicação, mas, acho que deveriam fazer o Dia da Pintura na cidade. A 

Suvinil podia patrocinar. E aí colocavam os grafiteiros para pintar os prédios, fazendo 

propaganda. A cidade ficaria mais bonita e todo mundo sairia ganhando, gera trabalho. 

Para não ser poluição poderiam usar o pessoal do grafite para a publicidade, como um 

espaço renovável e aí eles não pichavam as fachadas.” (projetista, 48 anos)
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