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RESUMO
Propondo fazer uma leitura sobre imagens que têm suas comunicabilidades modificadas 
em função da maneira como se expõem, este trabalho aborda a visualidade dos stickers
– imagens que atualmente fazem-se presentes com grande intensidade nos espaços 
urbanos – que ao se projetarem, criam duas principais vias de compreensão; enquanto 
imagem que busca visibilidade e possibilita a resignificação das espacialidades e como 
manifestação de imagens que legitima sua inserção visual através da própria iconofagia. 
Para isso, fundamenta o enfoque nas teorias da imagem e da mídia e nos estudos sobre 
espacialidades.
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Introdução

A ostensiva oferta de imagens visuais na atualidade além de se fazerem presentes 

em grande escala nos meios tecnológicos, de massa e interativos, se projetam em 

semelhante proporção nos espaços urbanos, onde re-criam espacialidades através de 

suas visualidades. Estes locais, mesmo quando são alvos de políticas públicas que 

tentam determinar seus estímulos visuais3, são cenários constantes do apelo destas 

imagens por se fazerem visíveis, onde geram uma sobrelevada exposição e consequente 

congestionamento de suas próprias comunicabilidades. Dietmar Kamper já havia 

denotado que esses excessos desencadeavam no olhar do observador uma fadiga 

perceptiva, um “padecimento dos olhos”4, onde este passa a recusar o que lhe é 

oferecido. Dessa forma, as imagens urbanas, frente ao próprio excesso, passam por um 

crivo de interesse dos observadores.

Criam-se assim, outras relações de sentido entre a imagem e seu leitor, não 

                                               
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas do X Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2 Mestrando do Programa de Comunicação e Semiótica da PUC-SP, email: diogobornhausen@gmail.com. 
3 Como exemplo, a lei municipal nº. 14.223/06, intitulada Lei Cidade Limpa, que controla a exposição de 
mensagens publicitárias, letreiros comerciais ou qualquer outra imagem que interfira na visualidade da 
cidade de São Paulo.
4 In. Baitello Junior, 2010: 94. 
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somente a atenção à informação que a imagem suscita, mas sim com os estímulos que a 

envolvem com todo seu ambiente comunicativo, fazendo com que surjam novas 

significações para além do que é transmitido pela imagem em si.

A partir desse contexto, observa-se, principalmente nas megalópoles, imagens 

que possibilitam diferentes leituras e estimulam variadas percepções e apreensões do 

espaço urbano. O sticker – comumente categorizado como “arte urbana” junto com o 

graffiti, o lambe-lambe e o stêncil –, que por possuir particularidades expositivas criadas 

a partir de uma alta reprodutibilidade, se mantém na espacialidade a partir de duas 

tendências comunicativas, enquanto imagem que carrega sentido em sua singularidade e 

depende do olhar atento do observador ou como manifestação que se legitima através do 

próprio excesso.

Propondo ler essas imagens a partir das duas possibilidades apresentadas, este 

trabalho intenta aprofundar a reflexão sobre as espacialidades, visualidades e 

comunicabilidades criadas por estas imagens nos dois diferentes âmbitos citados.

A composição de uma imagem

O termo sticker, derivado da língua inglesa, é geralmente empregado, nos países 

com este idioma, para designar os adesivos autocolantes utilizados para fins como 

ornamentação, divulgação publicitária, entre outros, fixados em locais públicos e 

privados. O sentido da terminologia aqui trabalhada extrapola os significados regionais 

e considera o sticker como é de fato atualmente conhecido, uma manifestação urbana 

que se difunde através de adesivos fixados em diversos locais das cidades. Adequação 

esta que se deve a forma como esta imagem se constituiu e a maneira como iniciou sua 

propagação.

Mesmo não havendo um consenso pleno entre seus produtores, considera-se que 

o sticker tenha surgido no início de década de 90, pois é quando começou a ganhar mais 

adeptos e projeção. Foi nos Estados Unidos, na referida época, que a produção de 

sticker ganhou evidência, em razão do então estudante de design gráfico Shepard Fairey 

(Fairey, 2009), na cidade de Providence, que influenciado pelos adesivos de divulgação 

de bandas de punk rock elaborou um adesivo inspirado no campeão de luta livre norte-

americano Andre Roussimmoff, em que constava a imagem deste esportista seguido da 

palavra “Obey”. 

Inicialmente, Fairey aleatoriamente colava estes adesivos em inúmeros locais da 
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cidade, o que causou certo estranhamento por parte dos habitantes, levando a mídia 

impressa a questionar quem era o autor de tais imagens. Fairey ao perceber a 

repercussão de sua obra, a enviou para conhecidos de New York e Boston, o que fez 

com que em poucos dias a imagem estivesse disseminada nas ruas destas cidades. Este 

evento ficou conhecido como “Obey campaign” e é assim considerado pelos produtores 

de sticker como o marco inicial desta técnica. 

A facilidade na produção e a agilidade na divulgação fez com que diversos 

designers e artistas plásticos começassem a produzir stickers, ao verem neste tipo de 

imagem um caminho para suas produções que não eram aceitas em galerias de arte e 

encontravam na rua o espaço propício para a divulgação das obras (Hundertmark, 

2005). 

O fato de ter tido a influência inicial das artes gráficas, embora alguns dos 

produtores atualmente não serem vinculados a este campo, agrega ao sticker conceitos 

oriundos da pop-art e do avant-pop (Bou, 2007) – movimentos que lidam com 

elementos e referências ligados à mass media – seja considerando-os ou os subvertendo, 

mas principalmente concentrando-se em questões referentes a contrastes visuais, 

acuidade visual, movimentos e ritmos.

Apesar de se particularizar na maneira 

como se constitui, o sticker pode ser considerado 

como um resultado recente do desenvolvimento de 

ideias e manifestações5 que historicamente 

buscaram intervir no espaço urbano e modificar 

seus cenários e visualidades. O que o diferencia é 

que além de se situar em contextualizações 

urbanas diversas de seus antecessores, se projeta 

pela sua grande reprodutibilidade, produzindo nos 

locais onde se insere acentuadas modificações que 

remodelam os diversos ambientes da cidade.

Imagem fotografada em 08 jun. 2010
na Rua Augusta em São Paulo, SP.

                                               
5 Os dadaístas, os situacionistas, o grupo Fluxus, Krzysztof, Wodiczko, Daniel Buren, Gordon Matta-
Clark e Dan Graham, entre outros, servem como exemplo de investigadores que mostraram outras 
maneiras de se analisar e estudar o espaço urbano através de suas obras.
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Construindo espacialidades

Os ambientes, que têm seu significado ligado, segundo Houaiss, ao “que rodeia 

ou envolve por todos os lados e constitui o meio em que se vive”, se formam, segundo 

Norval Baitello Jr., como esferas que envolvem diversas possibilidades comunicativas, 

ou seja, “não é apenas o pano de fundo para uma troca de informações, mas uma 

atmosfera gerada pela disponibilidade dos seres (pessoas ou coisas), por sua 

intencionalidade de estabelecer vínculos” (Baitello Jr., 2010, p. 83). Essa definição 

desmonta a funcional separação entre emissor, receptor e mensagem que isola a 

complexidade do que o ambiente de fato proporciona. Ele já nasce a priori de uma 

“intencionalidade subjacente à criação de um entorno” (Baitello Jr., 2010, p. 83), as 

imagens assim, segundo o mesmo autor, entrevem suas funções quando integradas no 

seu ambiente.

O sticker assim, participa das diversas ambientações das cidades quando nelas se 

insere, incorporando-se nos diversos conjuntos de intenções que ali se fazem presentes e 

que continuamente as constroem e lhes dão sentidos. Essas intencionalidades, muitas 

vezes díspares, ao mesmo tempo em que configuram as espacialidades urbanas, lidam 

com as influências hegemônicas que procuram moldar o espaço urbano, principalmente 

por suas funcionalidades.

Essa composição, resultante dos interesses capitalistas de transformar os espaços 

das cidades em locais homogêneos que servem ao ritmo acelerado de produção, foi 

denominada por Marc Augé (1994) como “não-lugar” que é alheio ao identitário, 

relacional e histórico que marca a individualidade dos locais, servindo à fins específicos 

(transporte, trânsito, comércio, lazer) que se tornam semelhantes em qualquer local que 

se vá e tenha a mesma função. No espaço urbano o “não-lugar” se define pela similitude 

das ruas, das construções e de seus usos, sendo assim, contrário à dinâmica 

comunicativa que marca o caráter público dos espaços. Qualquer linguagem que usa 

esse tipo de espaço como suporte inevitavelmente lida com esses aspectos, seja os 

condizendo ou contrariando.

No caso das imagens, existem aquelas, tais como o graffiti, que se colocam 

como narrativas que irrompem com a visualidade padronizada dos espaços ao criar 

ambientes singulares e aquelas, como é o sticker, que se apropria justamente desses 

locais para se expor. Ao ser fixado nas placas de sinalização e semáforos, o sticker

explora com precisão os locais que configuram os “não-lugares”, intervindo nesses 
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conjuntos de sinais que mantém qualquer visualidade das metrópoles com semelhante 

aparência.

Ao se direcionar dessa forma, o sticker participa da modificação da estrutura 

material do espaço, com seus usos e costumes estabelecidos, ao delineá-lo e impregná-

lo de cultura. Segundo Lucrécia D´Alessio Ferrara (2008), é essa transformação que 

caracteriza a transição do espaço à espacialidade, em que, particularizada através das 

visualidades e comunicabilidades presentes, permite que o espaço seja visto 

cognitivamente através dos estímulos visuais que o caracterizam, ao mesmo tempo em 

que o torna perceptível como espaço social. Evidencia-se assim, no suporte inerte do 

espaço, “as dobras de múltiplos sentidos presentes” (Ferrara, 2007, p.30).

Imagem fotografada em 12 jun. 2010
na Rua Augusta em São Paulo, SP.

Essas práticas se evidenciam quando o sticker propõe uma nova visualidade ao 

interferir nos direcionamentos padrões e elaborar uma espécie de jogo visual. Não o 

jogo relacionado às tensões competitivas que já marcam o capitalismo, mas sim o jogo 

lúdico, similar ao elaborado pela Internacional Situacionista, um “jogo como forma de 

se obter um ambiente imaginário, que está aí para substituir o ambiente insuficiente, 

pouco satisfatório” (Jacques, 2003, p. 28) urbano, ou seja, promover uma sucessão de 

acontecimentos e de situações que revelem ao habitante da cidade outras possibilidades 

visuais e comunicativas presentes no espaço. Esta combinação, segundo seus 

elaboradores, colocaria o leitor em uma “deriva” capaz de o possibilitar novas 
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apreensões do ambiente em que vive, não mais seguindo caminhos pré-estabelecidos, 

mas sim outras possibilidades imagéticas.

Naturalmente, esse tipo de relação estabelecida proporciona ao jogo entre 

espacialidade-imagem-observador outro modo de perceber o ambiente comunicativo, 

evidenciando outras temporalidades, que são geradas a partir da própria oferta de 

imagens e das resignificações que causam ao espaço quando utilizado como suporte.

O impedimento das temporalidades

Do mesmo modo com que o sticker procura causar uma modificação visual no 

espaço, ele se vê igualmente moldado pelas interferências que a espacialidade, e todo 

seu conjunto de apelos, lhe impõe. Entre os elementos que mais se destacam e que 

podem melhor elucidar as condições que o sticker enfrenta ao se expor nesses locais, 

destacam-se as temporalidades criadas nesses ambientes, que podem ser diferenciadas 

de três principais formas, por serem semelhantemente importantes, a saber: o tempo da

cidade, o tempo de leitura da imagem e o próprio tempo da imagem.

As cidades foram criadas, no decorrer do século XX, com base na aglomeração 

de pessoas que, vindas das mais diversas localidades, impulsionaram um grande 

crescimento estrutural e econômico em favor da produtividade e do consumo. Assim, 

suas características principais são privilegiar os ritmos que melhor favoreçam o 

desenvolvimento progressivo do capital econômico, fazendo com que o tempo 

regulamentado seja otimizado em favor desses interesses. Tendo a velocidade como 

fator de ascensão civilizatória (Trivinho, 2007), qualquer estímulo que nelas se 

presentifique, tais como as imagens, necessita acompanhar este fluxo de constante 

renovação e máxima instantaneidade.

Consequentemente, frente a estas condições, as visualidades formadas acabam 

por atender a rapidez comunicacional exigida, revelando ao cidadão-leitor a necessidade 

de se adaptar às fugazes interposições das imagens, que proporcionam às suas próprias 

mensagens apreensões superficiais, já que estas não podem exigir um tempo de leitura 

demasiado longo, com o risco de serem ignoradas e não cumprirem o apelo a que se 

propõem, como já destacado por Kamper.

Em contrapartida, as imagens pertencem ao que Harry Pross (1987) denominou 

como mídia secundária, que são as mensagens, marcadas em algum tipo de suporte, que 

não necessitam da presença corpórea do emissor para serem transmitidas, promovendo 
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um enorme crescimento no tempo da comunicação quando comparada à mídia primária, 

em que os dois corpos, do emissor e do receptor, precisam estar presentes para a 

comunicação se estabelecer.

A dialética montada por estas temporalidades, que respondem a diversos 

interesses, evidentemente não se faz sem choques e, no caso de imagens como o sticker

isso se potencializa pela própria forma com que se difunde, pois, feito de frágeis 

materiais como o papel e o vinil, está constantemente exposto às intempéries climáticas 

e aos serviços de limpeza pública, que fazem com que se reduza bastante seu tempo de 

permanência nos espaços. Isto acarreta à sua exposição modificações pontuais nas 

formas como se mostra e nas maneiras como é lido.

Abraham Moles (1974) consegue sintetizar esta 

dinâmica quando destaca que esta situação é comum ao 

cartaz, que aqui pode ser lido como o sticker por 

ambos se empenharem em semelhantes visualidades, 

ao diferenciar duas situações que juntas causam um 

enfraquecimento comunicacional: a materialidade e o 

olhar em relação ao objeto. Na primeira, pela forma 

como se constrói está sujeito ao desgaste físico em um 

curto prazo de tempo e na segunda, pressupondo uma 

percepção imediata em meio a outros inúmeros 

estímulos, têm seu tempo de veiculação também 

diminuído.

Imagem fotografada em 12 jun. 2010
na Avenida Paulista em São Paulo, SP.

Ao se observar essa instabilidade visual, surge a questão sobre em que medida o 

espaço e o tempo interferem na leiturabilidade e na legibilidade da imagem? Ou ainda, 

quais procedimentos podem ser definidos para se poder compreender a 

comunicabilidade dessas imagens, quando dispostas em ambientes repletos de 

simultaneidades comunicativas? Paul Virilio6 indica um caminho ao destacar que nesses 

espaços já não existe tempo para as narrativas.

                                               
6 In. FERRARA, 2000, p. 56.
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A não-verbalidade como via de compreensão

Procurar observar o espaço urbano a partir de uma estrutura narrativa pressupõe 

que esta leitura seja abastecida por séculos de uma experiência cultural que marca o 

Ocidente, que ensina a operar e a associar por linearidade, ou seja, a encontrar uma 

disposição lógica para o que se lê; marcada pelo começo, meio e fim, uma contiguidade 

que favorece o entendimento de todos os elementos presentes no texto a ser lido.

A forma com que a espacialidade da cidade se constrói, por si só, já não permite 

que esse tipo de leitura se efetue. Marcada pela imprevisibilidade, a cidade se constitui a 

partir de uma grande variedade de informações que tem a fragmentação como 

pressuposto perceptivo, simultaneidades que não podem ser percebidas através da 

linearidade narrativa. Assim, lê-la, e tudo que nela se presentifica, enquanto mediação, 

significa tomar consciência de todos os elementos que se relacionam de modo 

concomitante. Corrompe-se a ideia de um emissor inerte e um receptor passivo ao 

estabelecer a dinâmica de que a significação da espacialidade se constrói em um 

processo de apreensão e reinvenção constante por parte de quem a lê.

Na aleatoriedade de sua propagação, o sticker lança-se nessa inconstante 

configuração urbana ao recorrer à não-ortogonalidade visual, pois se compõe a partir de 

diversos fatores – interação com outros elementos urbanos, apelos visuais destoantes, 

cores e formas inusuais – além de não revelar nenhum emissor, fazendo com se vigore a 

maleabilidade visual desta imagem, inserindo-a no que Lucrécia D´Alessio Ferrara 

(1986) denominou como “texto não-verbal”.

Este tipo de texto, característico de ambientes como o espaço urbano, não se 

abre para uma ordem preestabelecida de compreensão do local onde está inserido, ao 

contrário, possibilita a construção de um sentido espaço-ambiental que, junto com os 

outros textos participantes, permite a interação total com o meio que os envolve, ele 

“existe no espaço, mas sua revelação depende da produção da sua leitura” (Ferrara, 

1986, p. 24). Dessa forma, compreendê-lo dentro dessa relação interdependente de 

códigos é partir da premissa de que se lidará com uma heterogeneidade constante de 

elementos que desencadeiam múltiplos significados a cada olhar que se tenha ao objeto. 

Significados esses que não são dados a priori, mas sim produzidos no decorrer do 

processo de leitura, estando sujeitos a serem refeitos a cada momento, onde se terá uma 

visão parcial e não completamente correta ou total.

Muito mais do que ter um papel ativo no processo de leitura, o receptor, diante 
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do texto não-verbal, lida com construções contínuas de sentido que lhe permitem ter 

outra percepção em relação à espacialidade, não sistematizada. Para isso, é necessário 

que tenha em seu olhar um estranhamento do espaço formal, estando aberto à variedade 

de associações que o texto não-verbal proporciona. É uma leitura que vai além da 

decodificação, pois esta é o “início de um processo, condição e não consequência” 

(Ferrara, 1986, p. 28).

Torna-se condição de leitura duas complexas operações, a atenção e a sensação. 

A primeira como “ato indutivo que controla espontaneamente ou cria condições 

artificiais de controle das sensações provocadas por agressões aos sentidos e decorrentes 

de fragmentos ambientais, circunstâncias e imprevistos” (Ferrara, 1986, p. 23), já na 

segunda, se lida com a subjetividade do leitor, capaz de perceber em seu próprio 

repertório vivido as referências que se conjugam com o que se está sendo lido. Sendo 

assim, o resultado do que é percebido pela atenção junto da percepção sensível causam 

um destoamento característico da não-verbalidade entre o que é mostrado e o que é 

apreendido. Segundo Ferrara, não se trata de tomar o lugar da similaridade pelo da 

contiguidade, mas vê-los como dois processos que “se mesclam e se completam, de 

modo a permitir a apreensão de múltiplos processos simultâneos de linguagem” 

(Ferrara, 1986, p. 25).

Sendo um texto não-verbal, o sticker se dispõe a partir da leitura de quem o vê, é 

este que dará ou não sentido à sua exposição ao combinar as muitas imagens do espaço 

urbano e perceber a ligação de suas estruturas. Precisando para isso, lidar com inúmeros 

mecanismos que lhe preparam para observar a espacialidade e todos os estímulos que 

nela habitam, como a contextualização, o estranhamento, a atenção, a sensação, a 

referencialidade e assim por diante.

Como visto, essa condição, mesmo que o texto não-verbal se faça presente 

principalmente nestes locais, não é facilitada pela estrutura com que o espaço urbano 

funciona, suas espacialidades, temporalidades e dinâmicas, não dão condições viáveis 

para que o receptor se disponibilize a todos os estágios de leitura que estes textos 

solicitam. Apresentando-se diluído no cotidiano, segundo Ferrara, o texto não-verbal 

não se destaca, pois não agride a atenção. Talvez porque justamente criou-se o costume 

de ler somente aquilo que se apresenta através da narratividade.

Estas circunstâncias quando vistas a partir da exposição do sticker se 

potencializam, pois além de se caracterizar como um texto não-verbal, e ter de lidar com 

todas as situações apresentadas, o sticker é um adesivo de tamanho reduzido, 
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comparado à dimensão das outras imagens, que tem sua visibilidade esvaída em relação 

ao apelo da visualidade urbana, situação que só se expande quando se observa as outras 

relações citadas, como efemeridade material, tempos de leitura e de imagem e assim por 

diante.

A formação de outra visualidade 

Contextualizada a presença do sticker no espaço urbano e as formas como se 

divulga, percebem-se diferenças entre as intenções pretendidas pela imagem e as 

situações que de fato se impõem nesses locais. Em sua unicidade, o sticker enfrenta 

disposições que o impossibilitam de efetivar plenamente sua comunicabilidade, tais 

como a espacialidade, as temporalidades e os modos como é lido, o que faz com que 

não seja, muitas vezes, percebido. Frente à quantidade de apelos visuais, maiores e mais 

atrativos, existentes nesses espaços, passa por um processo de incomunicação (Baitello 

Jr., 2005), onde, mesmo com suas particularidades visuais, rarefaz sua visibilidade.

Norval Baitello Junior (2010) ao analisar as condições físicas e imagéticas das 

metrópoles, evidencia que diante da imensidão que caracteriza estes espaços, têm-se 

como efeito o encolhimento e miniaturização do individual e único. Ou seja, apesar de 

ter se formado como imagem urbana, o sticker diminui ainda mais seu já reduzido 

tamanho por justamente estar no terreno da metrópole. O mesmo autor complementa 

que uma das formas encontradas pelas imagens para evidenciarem-se nestas condições é 

usar a repetição, como num eco “que se repete à exaustão, até o desaparecimento total” 

(Baitello Jr., 2010, p.97).Isto se reconhece, pois, por ter uma capacidade altamente 

reprodutível, o sticker, ao se fixar em seus suportes, reverbera a mesma imagem em 

uma quantidade sobrelevada. Uma mesma imagem pode ser encontrada diversas vezes 

em vários locais. 

Válido seria supor que uma imagem como essa poderia, em sua expressividade 

urbana, querer evidenciar, ideologicamente, a efemeridade da visualidade, o vazio que 

marca as condições de vida nas metrópoles, a alta reprodutibilidade e assim por diante. 

Mas o fato é que, como visto, ao jogar a sua significação aos olhos do leitor e este, ao 

estar inserido nas condições urbanas também já citadas, pode nem sequer percebê-la 

enquanto apelo visual, muito menos notá-la através de suas outras intenções.

O que evidencia-se quando observado no espaço urbano é que o sticker, seja por 

intenção ou por consequência, se divulga em grande quantidade, o que faz com que ao 
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utilizar sempre o mesmo tipo de suporte, se aglomerem muitas imagens em um mesmo 

local. Este acúmulo gera, diferentemente da imagem quando está só, um outro tipo de 

comunicabilidade, pois modifica-se a própria dinâmica que a imagem usa para se fazer 

visível.

Ao pretender ocupar o mesmo suporte, os stickers oscilam entre os movimentos 

de “mostrar e encobrir” (Dall Bello, 2002), já que ao mesmo tempo em que a imagem se 

fixa e busca se mostrar, pela delimitação do local que se situam inevitavelmente ela 

cobre a que já estava anteriormente fixada. Altera-se a lógica do jogo citado, deixa de 

ser lúdico e externo para ser o jogo entre dois elementos que disputam o mesmo espaço, 

a proposta se internaliza. Essa inversão leva a imagem além de enfrentar as 

temporalidades que reduzem seu tempo de emissão, a se deparar com outro 

impedimento temporal, aquele da durabilidade que pode ser tirada a qualquer momento 

por outra imagem. 

Ambas situações, a competição da imagem que sobrepõe a outra pra ser visível e 

a consequente perda temporal, levam as imagens a entrarem em um processo 

iconofágico (Baitello Jr., 2005) de devoração mútua em função da própria visibilidade. 

Perdem assim a característica que lhes era particular, de imagens que propunham 

específicas abordagens visuais e comunicativas no espaço urbano, para criar “uma 

esfera de imagens auto-suficientes e auto-referentes”(Baitello Jr., 2005, p.92). 

Mas como toda lógica do natural, bem lembrada pelo citado autor, toda 

devoração implica a existência de algo que resta, um resultado excremental que no caso 

do sticker, transborda através de uma aparência amórfica visível através das manchas e 

borrões de imagens que já estiveram ali e que se misturam com novas imagens que se 

interpõem. 

Conclusão

Dessa forma, uma imagem como o sticker mostra a potencialidade que tem para 

moldar o ambiente, que está à depender somente da abordagem e da ênfase dada por ela 

própria na sua difusão. Modificada a visualidade, igualmente se refazem a percepção em 

relação à espacialidade e consequentemente a forma como se comunica. 

Quando surgiu, se apresentava como uma imagem que proporcionava curiosas 

intervenções visuais nos cenários urbanos, possibilitando variadas interpretações sobre 

as razões para que uma imagem como aquela se fizesse presente daquele modo naquele 
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tipo de lugar. Com isso, causava aos olhos dos habitantes um efeito surpresa, “ojeriza ou 

vinculação”(Hundertmark, 2005, p.57), tendo, principalmente, o potencial de 

sensibilizar e despertar uma diferente percepção de todo o ambiente criado, suas 

estruturas e suas comunicabilidades. A fruição estética era a marca da sua singularidade, 

pois ao  exteriorizar sua comunicação, responsabilizava o olhar do outro o poder de 

decifrá-la; tinha então, visibilidade.

Marcada pela efemeridade, material e do olhar, se encontra com outras imagens 

que tem os mesmos propósitos, serem visíveis, em um cenário que, ao mesmo tempo 

que abre possibilidades de leitura, é inóspito aos seus apelos. Como resposta, se 

aglomeram e internalizam seus diálogos para si mesmas, em um embate agonístico que 

gera outro aspecto, do resto, “pois tudo que se amontoa é necessariamente residual” 

(Baitello Jr., 2010, p.101).

Neste outro ambiente já não existem visibilidades, suas propostas mudaram. Da 

singularidade se transforma em manifestação coletiva que manifesta o resultado da 

própria devoração, passando a serem enfim, percebidas, mas não mais fruídas. A 

intervenção urbana dessa forma acontece, não pelo imaginário que a imagem pode criar, 

mas como resíduo. Constroem-se camadas de imagens que, assim como os biombos 

denotados por Flusser (1985), criam suas visualidades a partir do encobrimento da 

visibilidade de outras imagens, no caso, as sinalizações.

Imagem fotografada em 15 jun. 2010
na Rua Augusta em São Paulo, SP.
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