
CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN

R
EV

IS
TA

 L
AT

IN
O

AM
ER

IC
AN

A 
D

E

AÑO XVI 
NÚMERO 30

ENERO / ABRIL  2019

ISSN 1807-3026

Discurso y Comunicación: 
perspectivas teóricas e 

investigaciones aplicadas

DOSSIER TEMÁTICO 

Discurso e Comunicação: 
perspectivas teóricas e  

pesquisas aplicadas

DOSSIÊ TEMÁTICO





CUERPO DIRECTIVO (2018 – 2020)

ALAIC - ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA  
DE INVESTIGADORES DE LA COMUNICACIÓN

GRUPOS DE TRABAJO

Presidente: 

Gustavo Cimadevilla (Argentina)
Vice-presidente: 

Gabriel Kaplun Hirsz (Uruguay)
Director Científico: 

Tanius Karam (México)
Directora Administrativa: 

Daniela Monje (Argentina) 
Directora de Comunicaciones: 

Sandra Liliana Osses Rivera (Colombia) 
Director de Relaciones Internacionales: 

Fernando Oliveira Paulino (Brasil) 

■ GT1 - Comunicación Intercultural y Folkcomunicación 
Coordinadora: Betania Maciel (Brasil) 
Vicecoordinadores: Vicente Castellanos (México) Gustavo 
Said (Brasil) 

■ GT2 - Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas 
Coordinadora:   María   Antonieta   Rebeil   (México) 
Vicecoordinadores: Rebeca Arévalo (México), André 
Quiroga Sandi (Brasil)

■ GT3 - Comunicación Política y Medios 
Coordinador: Matías Ponce  (Uruguay) 
Vicecoordinadores: Roberto Gondo (Brasil), Hugo Sánchez 
(México) 

■ GT4 - Comunicación y Educación 
Coordinadora:  Paula  Morabes (Argentina) 
Vicecoordinadoras: Beatriz Marín (Colombia), Gladys Ortiz 
(México) 

■ GT5 - Comunicación y Salud 
Coordinadora: Inesita Araujo (Brasil) 
Vicecoordinadores: Jesús Arroyave (Colombia), Janet García 
(México) 

■ GT6 - Economía Política de las Comunicaciones 
Coordinador: Daniel Valencia (Colombia) 
Vicecoordinadores: Ruy Lopes (Brasil), Daniela Monje 
(Argentina) 

■ GT7 - Estudios de Recepción 
Coordinador: Jerónimos Repoll (México) 
Vicecoordinadoras: Valquiria Michela John (Brasil), Beatriz 
Inzunza (México) 

■ GT8 - Comunicación Popular, Comunitaria y Ciudadanía 
Coordinadora: Patricia Saldanha (Brasil) 
Vicecoordinadores: Washington  Uranga (Argentina), Nivea 
Bona (Brasil) 

■ GT9 - Teoría y Metodología de la Investigación en Comunicación 
Coordinador: Raúl Fuentes (México) 
Vicecoordinadora: Eva da Porta (Brasil)

■ GT10 - Comunicación, Tecnología y Desarrollo 
Coordinadora: Mónica Franchi Carniello (Brasil) 
Vicecoordinadores: Federico Beltramelli (Uruguay), Pilar García 
(Colombia) 

■ GT11 - Comunicación y Estudios Socioculturales 
Coordinador: Carlos del Valle Rojas (Chile) 
Vicecoordinadores:Evandro Vieira Ouriques (Brasil), Daniel 
Badenes (Argentina) 

■ GT12 - Comunicación para el Cambio Social 
Coordinadora: Amparo Cadavid (Colômbia) 
Vicecoordinadora: Liliana Raigoso (Colômbia) 

■ GT13 - Comunicación Publicitaria 
Cooordinadora: Carola García  (México) 
Vicecoordinadores: Elizabeth Moraes Gonçalves (Brasil), Fabio 
Andrés Ribero (Colômbia) 

■ GT14 - Discurso y Comunicación 
Coordinador: Tanius Karam (Mexico) 
Vicecoordinadores: Laan Mendes de Barros (Brasil), Silvia 
Alvarez Curbelo (Puerto Rico) 

■ GT15 - Comunicación y Ciudad 
Coordinador: Eduardo Alvarez (Uruguay) 
Vicecoordinadores: Ximena Poo (Chile), Juan David Zapata 
(Colômbia) 

■ GT16 - Estudios sobre Periodismo 
Coordinadora: Ana Carolina Rocha Temer (Brasil) 
Vicecoordinadora: Marli dos Santos (Brasil) 

■ GT17 - Historia de la Comunicación 
Coordinador: Eduard Gutierrez (Colômbia)
Vicecoordinadoras: Celia Palacio (México), Cristina Gobbi (Brasil) 

■ GT18 - Ética, Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación 
Coordinador: Fernando Paulino (Brasil) 
Vicecoordinadores: Marco Santuario (Brasil), Edgar Allan Niño 
(Colombia) 

■ GT19 - Comunicación Digital, Redes y Procesos 
Coordinador: Carlos Arcila (Colombia) 
Vicecoordinadores: Cossette Castro (Brasil), Daniel Barredo 
(Colombia) 

IndexacIón

REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN ES 

INDEXADA EN: 

• DOAJ – DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS – . ACCESO EN: .

• LATINDEX – SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN EN  LÍNEA PARA 

REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA LATINA, EL CARIBE, ESPAÑA Y  

PORTUGAL  – . ACCESO EN: .

• PORTAL DE LA COMUNICACIÓN < HTTP PORTALCOMUNICACION. 

COM/>. ACCESO EN: < HTTP://WWW. PORTALCOMUNICACION.COM/ 

RECURSOS_DET.ASP?ID=2074&CAT=8.>

• REVISCOM – REDE CONFIBERCOM DE REVISTAS DE COMUNICAÇÃO, 

DA CONFEDERAÇÃO IBERO-AMERICANA DAS ASSOCIAÇÕES 

CIENTÍFICAS E ACADÊMICAS DE COMUNICAÇÃO (CONFIBERCOM)  - 

. ACCESO EN: .

• QUALIS-CAPES – COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL 

E NÍVEL SUPERIOR: . CCESO EN: < HTTP://QUALIS.CAPES.GOV.BR/

WEBQUALIS/PRINCIPAL. EAM>.NÍVEL B1 DA VERSÃO IMPRESSA NA 

ÁREA DE AVALIAÇÃO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS.

• QUALIS-CAPES – COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL 

E NÍVEL SUPERIOR: . CCESO EN: < HTTP://QUALIS.CAPES.GOV.BR/

WEBQUALIS/PRINCIPAL. SEAM>.NÍVEL B1 DA VERSÃO IMPRESSA NA 

ÁREA DE AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR. 

• QUALIS-CAPES – COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL 

DE NÍVEL SUPERIOR: . ACCESO EN: < HTTP://QUALIS.CAPES.GOV.BR/

WEBQUALIS/PRINCIPAL. SEAM>.NÍVEL B1 DA VERSÃO DIGITAL NA 

ÁREA DE AVALIAÇÃO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS.

Consejo fiscal: 

Vicente Castellanos, (México)
Patricia Vega, (Costa Rica) 
Carlos Del Valle (Chile)
Consejo consultivo: 

Delia Crovi, (México)
Andrés Cañizález, (Venezuela)
Eduardo Villanueva, (Colômbia)
Erick Torrico, (Bolívia)
Margarida Krohling Kunsch, (Brasil)
Eliseo Colón (Porto Rico)



REVISTA LATINOAMERICANA DE
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN



REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
AÑO XVI • Nº 30 • ENERO A ABRIL 2019 • ISSN 1807- 3026 

La Revista LatinoameRicana de ciencias de La comunicación es editada poR La aLaic - asociación LatinoameRicana de investigadoRes de 
La comunicación. se tRata de un peRiódico científico semestRaL, de aLcance inteRnacionaL, que tiene como objetivo pRincipaL pRomoveR La 
difusión, democRatización y eL foRtaLecimiento de La escueLa deL pensamiento comunicacionaL LatinoameRicano. visa, también, ampLiaR eL 

diáLogo con La comunidad académica mundiaL y contRibuiR paRa eL desaRRoLLo integRaL de La sociedad en eL continente. 

Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación / / [publicação  

da Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación].  

—  Ano 16, n. 30 (Jan/Abr 2019). — São Paulo: ALAIC, 2019 - 310 p. 

Quadrimestral 

ISSN 1807-3026 

1. Comunicação 2. Comunicação - América Latina 3. Comunicação  

- Pesquisa 4. Meios de comunicação - América Latina I. Asociación  

Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación.

CDD - 24 ed. -   302.2   302.2098

Ficha catalográfica elaborada por el 
Serviço de Biblioteca e Documentação - ECA/USP

 edItora:  maRgaRida m. KRohLing Kunsch (bRasiL)

 edItoras adjuntas:  maRia cRistina paLma mungioLi (bRasiL) e
  danieLa osvaLd Ramos (bRasiL)

 comIssão edItorIal joRge viLLena medRano (boLívia)
 e executIva / comIté  pedRo uLsen (bRasiL)
 edItorIal e ejecutIvo:  magno vieiRa (bRasiL) e maRia cRistina gobbi (bRasiL).

 coordenadores do dossIê temátIco /  Laan mendes de baRRos (univeRsidade estaduaL pauLista, bRasiL),
 coordInadores del dossIer temátIco:  siLvia aLvaRez cuRbeLo (univeRsidad de pueRto Rico, pueRto Rico) e
  tanius KaRam (uacm, méxico)

conselho edItorIal / consejo edItorIal:
Ana Carolina Temer (Brasil)
Andres Canizalez (Venezuela)
Alfredo Alfonso (Argentina) 
Alberto Efendy Maldonado (Brasil)
Alberto Pena Rodrigues (Espanha)
Antonio Carlos Hohlfeldt (Brasil)
Antonio Castillo Esparcia (Espanha)
Antonio Fausto Neto (Brasil)
Antonio Fidalgo (Portugal) 
Antonio Pasquali (Venezuela) 
Arlindo Rebechi (Brasil)
Armand Mattelart (Francia) 
Bernard Miège (Francia) 
Carla Colona (Peru)
Carlos Arcila (Espanha)
Carlos Arroyo (Bolivia)
Carlos Del Valle (Chile)
Carlos Vidales, (México)
Cesar Ricardo Siqueira Bolaño (Brasil) 
Cicilia Maria Krohling Peruzzo (Brasil) 
Cristina Ponte (Postugal)
Delia Crovi Druetta (México) 
Denis Renó (Brasil)
Doris Fagundes Haussen (Brasil) 
Eduardo Gutierrez (Colômbia) 
Eduardo Meditsch (Brasil) 
Eduardo Villanueva (Peru)
Eliseo Colón (Puerto Rico) 
Eneus Trindade (Brasil) 
Enrique Bustamante (España) 
Enrique Sánchez Ruiz (México) 

Erick Torrico Villanueva (Bolivia) 
Eugênia Barrichelo (Brasil)
Eva da Porta (Argentina)
Federico Subervi (USA)
Fernando Oliveira Paulino (Brasil) 
Francisco Sierra (Espanha) 
Gabriel Kaplún (Uruguai)
Gaetan Tremblay  (Canadá) 
Giovanni Bechelloni (Italia) 
Gisela Castro (Brasil)
Guillermo Orozco Gómez (México) 
Gustavo Cimadevilla (Argentina) 
Inesita Soares de Araújo (Brasil)
Helena Sousa (Portugal) 
Isabel Ferin (Portugal) 
James Lull (Estados Unidos) 
Jerónimo Repoll (Argentino-México)
Jesús Arroyave (Colômbia)
Jesús Martín-Barbero (Colombia) 
João José Azevedo Curvello (Brasil) 
Joaquim Mateus Paulo Serra (Portugal) 
John Downing (Estados Unidos)
José Luis Piñuel Raigada (Espanha) 
Juan Gargurevich (Perú) 
Juremir Machado da Silva (Brasil)
Kaarle Nordenstreng (Finlandia) 
Kenton Wilkinson (Estados Unidos) 
Laan Mendes de Barros (Brasil)
Lucía Castellón (Chile) 
Luís Mauro Sá Martino (Brasil)
Manuel Chaparro Escudero (Espanha)

Marcelo Guardia (Bolivia) 
Margarida Ledo Andión (España) 
Marialva Barbosa (Brasil)
Maria del Carmen Cevallos (Equador) 
Maria Helena Weber (Brasil) 
Maria Immacolata Vassallo de Lopes (Brasil) 
Marli dos Santos (Brasil)
Marta Rizo (Mexico)
Martín Becerra (Argentina) 
Matias Ponce (Uruguai)
Miquel de Moragas (España) 
Moisés de Lemos Martins (Portugal)
Monica Carniello (Brasil) 
Mozahir Salomão (Brasil)
Muniz Sodré (Brasil) 
Nancy Díaz Larrañaga (Argentina) 
Octavio Islas Carmona (Equador) 
Patricia Veja Jiménez (Costa Rica) 
Pedro Gilberto Gomes (Brasil)
Paula Morabes (Argentina) 
Raúl Fuentes Navarro (México) 
Rebeca Padilla, (México)
Ruy Sardinha Lopes (Brasil) 
Sérgio Bairon (Brasil) 
Silvia Alvarez Curbelo (Puerto Rico)
Silvio Waisbord (Estados Unidos)
Sonia Virgínia Moreira (Brasil) 
Tanius Karam (México)
Tereza Quiróz (Perú) 
Thomas Tufte (Dinamarca) 
Washington Uranga (Argentina)

revIsão / revIsIón: 
Jorge Villena Medrano (Español); 
Pedro Ulsen (Português)
Magno Vieira (Português)
dIseño y edItoralIzacIón electrónIca: 
Fernanda Leonardo 
secretarIa: 
Bárbara Palmeira Silva (Estagiária) 

dIreção / dIreccIón: 
Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación 
ALAIC - Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación 
Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues, 443, bloco 22, sala 25 Cidade Universitária / 
Butantã - São Paulo - SP - Brasil - CEP 05508-900 Tel. /(55- 11)3091-2949 
Correo Electrónico: revistaalaic@usp.br Home page: www.alaic.net/revistaalaic 
ISSN online: 2238-1694

Revista Latinoamericana de  
Ciencias de la Comunicación 
Sistema de avaliação dos trabalhos: 
A comissão editorial e executiva deste periódico promove 
chamadas de trabalhos para cada um dos números da 
revista e as contribuições recebidas participam de um 
processo de avaliação idôneo. Primeiramente, os editores 
e a comissão editorial verificam se os textos cumprem 
com os critérios formais, conforme as normas do 
periódico. Ao serem aprovados nesta primeira etapa, os 
trabalhos, sem identificação de autoria, são avaliados por 
dois membros do Conselho Editorial, no mínimo. 



SU
M

Á
RI

O
 / 

CO
N

TE
N

ID
O

 edItora:  maRgaRida m. KRohLing Kunsch (bRasiL)

 edItoras adjuntas:  maRia cRistina paLma mungioLi (bRasiL) e
  danieLa osvaLd Ramos (bRasiL)

 comIssão edItorIal joRge viLLena medRano (boLívia)
 e executIva / comIté  pedRo uLsen (bRasiL)
 edItorIal e ejecutIvo:  magno vieiRa (bRasiL) e maRia cRistina gobbi (bRasiL).

 coordenadores do dossIê temátIco /  Laan mendes de baRRos (univeRsidade estaduaL pauLista, bRasiL),
 coordInadores del dossIer temátIco:  siLvia aLvaRez cuRbeLo (univeRsidad de pueRto Rico, pueRto Rico) e
  tanius KaRam (uacm, méxico)

EDITORIAL ..................................................................................................7

DOSSIÊ TEMÁTICO
AS FORMAÇÕES DISCURSIVAS NO ENTREMEIO DA ANÁLISE DE DISCURSO E DA ANÁLISE CRÍTICA DE 
DISCURSO ...............................................................................................................................................16
Ivan Bomfim 

PRODUÇÃO DE SENTIDOS NO JORNALISMO DE REVISTA: UMA REFLEXÃO SOBRE AS POSSIBILIDADES DE 
ANÁLISE ..................................................................................................................................................34
Daiane Bertasso, Rafael Rangel Winch 

A LEGITIMAÇÃO DA AUTORIDADE PELO DISCURSO IMAGÉTICO: HETEROCRONIAS E ANACRONIAS NAS 
ESTRATÉGIAS DE COMPOSIÇÃO DE CAPAS NA REVISTA VEJA ...............................................................46
Eliza Bachega Casadei 

MEMES Y LENGUAJE INCLUSIVO: TRANSFORMACIONES Y RESISTENCIAS .............................................60
Carlos Federico González Pérez 

A ANÁLISE DO DISCURSO COMO METODOLOGIA PARA INVESTIGAÇÃO DE FENÔMENOS RELIGIOSOS 
NA AMÉRICA LATINA..............................................................................................................................74
Ronivaldo Moreira de Souza 

O DOMÉSTICO TEM UM GÊNERO: FIGURAÇÕES DE MULHERES EMPOBRECIDAS NO DISCURSO VISUAL 
DO FOTOJORNALISMO ............................................................................................................................86
Ângela Cristina Salgueiro Marques e Angie Biondi 

LAS CONVERSACIONES SEMIÓTICAS EN "ROMA" DE ALFONSO CUARÓN ......................................... 100
Tanius Karam 

O ENSAIO AUDIOVISUAL COMO JOGO DISCURSIVO, NARRATIVA EXPANDIDA E EXPERIÊNCIA ESTÉTICA 
INTERACIONAL .................................................................................................................................... 112
Laan Mendes de Barros, Lucas Marques dos Santos 

CORPO, VELHICE E PERFORMANCE NA SÉRIE “GRACE AND FRANKIE” DA NETFLIX ............................ 124
Fabíola Calazans e Vanessa Santos de Freitas 

GLAUBER ROCHA, LEITOR DE JOSÉ LINS DO REGO: TRÂNSITO ENTRE O DISCURSO LITERÁRIO E O 
DISCURSO AUDIOVISUAL ..................................................................................................................... 132
Arlindo Rebechi Junior 

PERSONAGEM E GRAFITE – APROPRIAÇÃO E MERCADO .................................................................... 142
João Batista Freitas Cardoso e Gustavo Lassala 

CIUDAD PERSONA E A RELAÇÃO ENTRE CORPOS ............................................................................... 156
Regiane Miranda de Oliveira Nakagawa e Fábio Sadao Nakagawa 

IMÁGENES DE LA NACIÓN Y NUEVO POPULISMO ENTRE BRASIL Y PERÚ: UNA MIRADA SEMIÓTICO-
DISCURSIVA ......................................................................................................................................... 168
Elder Alejandro Cuevas Calderon y Paolo Demuru 

DIÁLOGO: PROCESSO INTERACIONAL E SUAS NOÇÕES NO CONTEXTO DAS ORGANIZAÇÕES .......... 180
Ivone de Lourdes Oliveira e Lara Dornas 

DISCURSO E CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E REFORMA 
TRABALHISTA NO BRASIL .................................................................................................................... 190
Victor Laus-Gomes e Carlos Roberto Gomes dos Santos 

EMPREENDEDORISMO COMO FENÔMENO COMUNICACIONAL, COMO DISCURSO SOCIAL E COMO 
INSPIRAÇÃO ......................................................................................................................................... 202
Vander Casaqui 

fabiosadaonakagawa
Realce

fabiosadaonakagawa
Realce



156

CIUDAD PERSONA E A RELAÇÃO 
ENTRE CORPOS

PERSON CITY AND THE RELATIONSHIP BETWEEN BODIES

CIUDAD PERSONA Y LA RELACIÓN ENTRE LOS CUERPOS

Regiane Miranda de Oliveira Nakagawa
 Docente permanente do PPG em Comunicação – Mídia e formatos narrativos da UFRB e do 

CECULT/UFRB. Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP. Atualmente, realiza estágio 

pós-doutoral na Universidade Complutense de Madrid. 

 E-mail: regianemo@uol.com.br

Fábio Sadao Nakagawa
 Docente da FACOM/UFBA. Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP. Atualmente, 

realiza estágio pós-doutoral na Universidade Complutense de Madrid. 

 E-mail: fabiosadao@gmail.com.br



157

RESUMO

Tendo por base a compreensão proposta por V. V. Ivanov sobre o modelo de funcionamento 
semiótico da cidade como uma “pessoa” e a perspectiva epistemológica de estudo da cultura 
vinculada à semiosfera (Lotman, 1996), este artigo realiza a análise de um grupo de cartazes 
que compôs a exposição Ciudad Persona, ocorrida na cidade de Madrid em 2018. Como 
estratégia metodológica de análise, partiu-se do reconhecimento de um dominante presente 
num grupo de peças, relativo à correlação estabelecida entre o “corpo humano” e o “corpo 
da cidade”. Com isso, foi possível delinear como a ideia concernente à “cidade pessoa” é 
ressignificada na atualidade.
PALAVRAS-CHAVE: SEMIÓTICA DA CULTURA; ANÁLISE SEMIÓTICA; CIDADE; DESIGN GRÁFICO.

ABSTRACT

Based on the understanding proposed by V. V. Ivanov on the semiotic functioning model 
of a city as a “person” and the epistemological perspective of the study on culture related 
to semi sphere (Lotman, 1996), this article analyzes a set of posters that composed the 
exhibition Person City (Ciudad Persona), carried out in the city of Madrid in 2018. As an 
analytical methodological strategy, the starting point was the recognition of a dominant 
found in a set of posters related to the correlation established    between the “human body” 
and the “urban body”. Thus, it was possible to outline how the idea regarding to “person city” 
is re-signified nowadays.
KEYWORDS: CULTURE SEMIOTICS; SEMIOTIC ANALYSIS; CITY; GRAPHIC DESIGN.

RESUMEN

Basado en la comprensión de V. V. Ivanov sobre el modelo de funcionamiento semiótico de la 
ciudad como una “persona” y la perspectiva epistemológica de estúdio de la cultura vinculada 
a la semiosfera (Lotman, 1996), este artículo realiza el análisis de un grupo de carteles que 
compuso la exposición Ciudad Persona, realizada en la ciudad de Madrid en 2018. Como 
estrategia metodológica de análisis, se partió del reconocimiento de un dominante presente 
en un grupo de piezas, relativo a la correlación establecida entre el “cuerpo humano”; y 
el “cuerpo de la ciudad”;. Así, fue posible delinear cómo la idea concerniente a la “ciudad 
persona” es resignificada en la actualidad.
PALABRAS CLAVE: SEMIÓTICA DE LA CULTURA, ANÁLISIS SEMIÓTICO, CIUDAD, DESIGN GRÁFICO.
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1. Introdução 
No artigo “Contribuición al estudio semiótico 

de la historia cultural de la gran ciudad”, o filólogo 
e semioticista Viacheslav Vsevolodovich Ivanov 
apresenta uma importante discussão sobre o en-
tendimento semiótico do devir das grandes ci-
dades. Segundo seu ponto de vista, por meio do 
estudo dos modelos de crescimento e desenvolvi-
mento da urbe ao longo dos séculos, seria possível 
“investigar qué factores semióticos pueden contri-
buir a la conservación de las comunidades estables 
o a su transformación” (Ivanov, 1993,  p. 108). 

Dentre os inúmeros modelos que se constituí-
ram ao longo da história e que são elencados pelo 
autor, um deles diz respeito ao “funcionamento 
de la ciudad como una persona” (1993, p. 117). 
Para o semioticista, tal fenômeno manifestou-se 
de diferentes modos ao longo da história: pela 
associação das cidades do Antigo Oriente a uma 
mulher; pelos heróis da tragédia grega, que pode-
riam personificar o destino de uma cidade; pela 
correlação estabelecida entre as cidades e um 
personagem que tenha realizado grandes feitos 
históricos e cujo nome, após sua morte, passava a 
designar o nome de uma cidade.    

Curiosamente, numa ação conjunta realizada 
em 2018, a Asociación de Designers de Madrid 
(DIMAD) e a prefeitura, com o apoio do Foro de 
Empresas por Madrid, lançaram uma convocató-
ria de cartazes para a exposição anual de design 
gráfico cujo tema foi Ciudad Persona. Trata-se 
da segunda edição do projeto intitulado Madrid 
Gráfica, que organiza encontros e exposições 
anuais na capital espanhola1.  

Na chamada de 2018, foram inscritos 573 trabal-
hos de 55 países, que foram expostos entre outu-
bro e novembro em La Nave, antiga fábrica onde 
agora funciona um espaço para startups. Selecio-
nado por um comitê composto por quatro desig-

1 Na primeira edição em 2017, foi realizada uma exposição com 524 
cartazes cujo tema foi La Ciudad Ligera, que ocorreu a partir de 5 de 
outubro no Centro Cultural Matadero.  

ners gráficos reconhecidos internacionalmente, o 
conjunto dos cem melhores cartazes também foi 
exposto nas praças Oriente (fig.1) e Juan Goytisolo, 
esta última localizada em frente ao Museo Reina 
Sofia, como também no Centro Cultural Matadero 
(fig.2), todos na capital espanhola. 

A convocatória2 atenta para os processos de 
desumanização cada vez mais crescentes nas 
grandes cidades − acentuados pelas ondas migra-
tórias e pelo aumento da xenofobia − e, paralela-
mente, a necessidade de torná-las mais humanas 
e acolhedoras, o que, no âmbito da exposição, se-
ria representado pela ideia de uma cidade que se 
configura como uma pessoa.   

Para além desse significado manifesto, neste ar-
tigo, interessa-nos discutir que outros sentidos tal 
proposta suscita quando em diálogo com a pers-
pectiva apontada por Ivanov e, sobretudo, como 

2 Disponível em < http://madridgrafica.org/ciudad-persona/>. Aces-
so em 20/11/2018. 
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o modelo relativo à “cidade pessoa” foi ressignifi-
cado por um conjunto de cartazes que compõe a 
referida exposição que, no âmbito desta análise, 
serão entendidos como textos culturais. 

Tal abordagem está amparada na perspectiva 
epistemológica de estudo da cultura subjacen-
te à semiosfera, definida pelo semioticista Iuri 
Lotman (1996) − da Escola de Tártu-Moscou 
(ETM), à qual Ivanov também esteve vincu-
lado − como o espaço semiótico de relações, 
trocas e tensionamentos estabelecidos entre 
os mais distintos sistemas de linguagem que 
formam a cultura. Desse movimento deco-
rre a constituição de novos arranjos sígnicos, 
também definidos por Lotman (1996) como 
textos culturais, responsáveis por criar novos 
sentidos ou ressignificar aqueles já existentes. 
Como são produzidos por meio das relações 
tradutórias estabelecidas entre diferentes lin-
guagens e códigos, os textos definem-se essen-
cialmente pela heterogeneidade semiótica. Tal 
propriedade é a que permite ao texto funcionar 
como um “generador informacional” da cultu-
ra (Lotman, 1996, p. 82), de modo que:

No sólo los elementos pertenecientes a diferen-
tes tradiciones culturales históricas y étnicas, 
sino también los constantes diálogos intratex-
tuales entre géneros y ordenamientos estructu-
rales de diversa orientación, forman ese juego 
de recursos semióticos, que, manifestándose 
con la mayor claridad en los textos artísticos, 
resulta, en realidad, una propiedad de todo 
texto complejo. (Lotman, 1996, p. 86).   

   
Tal diversidade constitutiva, pela qual se torna 

possível apreender a correlação entre diferen-
tes temporalidades na materialidade do arranjo 
textual, também é viabilizada pela atuação da 
memória não hereditária inscrita nos próprios 
sistemas de linguagem. Segundo Lotman (2000), 
aliada à caracterização informacional, que tanto 

possibilitaria reconstruir a história de uma coleti-
vidade quanto conjecturar sobre formas passadas 
de organização da cultura, a memória também 
seria dotada de uma função criativa, passível de 
gerar a construção de novos textos culturais. 

Para o semioticista, a memória não se limita 
a ser um reservatório de informações passadas, 
uma vez que ela também constitui um “mecanis-
mo de regeneración de la misma” (Lotman, 1998, 
p. 157). Isso seria possível graças aos intercâm-
bios e tensionamentos estabelecidos na fronteira 
entre o símbolo mnemônico e alguma linguagem 
contemporânea da cultura. No âmbito da me-
mória, Lotman (1998, p. 156) define o símbolo, 
sobretudo, pela sua capacidade “ressonante”, ou 
seja, por ser uma estrutura sígnica capaz de não 
apenas armazenar informações relativas a con-
textos culturais anteriores, como também de re-
construí-las e ressignificá-las quando em contato 
com outros sistemas de linguagem.  

Vista de acordo com tal perspectiva e, segundo 
nossa conjectura, a cidade entendida como pes-
soa, conforme indica Ivanov, exerce essa função 
“ressonante” apontada por Lotman no âmbito 
da atuação da memória cultural, pela qual se-
ria possível, por meio dos cartazes constitutivos 
da exposição, apreender a ampliação dos senti-
dos passíveis de serem associados à ideia do que 
seria(m) essa(s) “pessoa(s)” que, na atualidade, 
representaria(m) a urbe. 

Também cumpre ressaltar que, ainda de acor-
do com Lotman, é a diversidade de processos que 
intervém na configuração dos referidos cartazes 
que nos leva a situá-los como um objeto não ape-
nas semiótico, como também comunicacional. 
Para o semioticista, a comunicação implica “un 
proceso de complicación progresiva” (Lotman, 
1996, p. 67), decorrente da heterogeneidade que 
codificações que constroem um texto cultural, 
cuja função se volta para a produção de novos 
sentidos na cultura, e não a mera transmissão de 
um significado unívoco já conhecido.   
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Como estratégia metodológica de análise, to-
mou-se por base o reconhecimento de um domi-
nante (Jakobson, 1983) presente num conjunto 
significativo de peças, 151 do total de 573, no qual 
é possível perceber uma explícita relação entre o 
“corpo da cidade” e o “corpo humano”. Porém, no 
escopo da análise que será apresentada neste artigo, 
serão observadas 11 peças desse conjunto de 151, 
em que o “corpo da cidade” é representado de um 
modo muito específico, ou seja, pelo seu sistema de 
transporte ou pelo plano urbano da cidade, pelos 
quais é estabelecida a correlação com a imagem do 
corpo humano. Por meio do referido dominante, 
reconhecemos assim a presença de um vetor de 
organização para um conjunto significativo de car-
tazes que, como objetivamos examinar, nos oferece 
um importante indicativo sobre a ressignificação da 
ideia de “cidade pessoa” na atualidade.

2. A cidade inserida no corpo estendido 
Nosso encaminhamento investigativo acerca do 

intercâmbio entre o “corpo humano” e o “corpo 
da cidade”, tal como se irá observar nas peças sele-
cionadas para a análise, toma por base aquilo que 
os semioticistas da ETM entendem por modelo e 
modelização.  Ambos os conceitos são decorrentes 
da cibernética, um dos muitos campos do conhe-
cimento com os quais os teóricos da ETM manti-
veram um estreito diálogo interdisciplinar. Para a 

cibernética (Dupuy, 1996), a criação de modelos 
pressupõe um exercício de metalinguagem volta-
do a explicitar o modo de funcionamento de um 
fenômeno. Todo modelo é elaborado com base na 
observação de um determinado objeto, pelo qual 
se visa explicitar o conjunto de invariáveis e va-
riáveis que asseguram o seu funcionamento como 
um sistema ordenado. Como, para a cibernética, 
nenhum sistema subsiste isolado, as invariáveis 
reportam-se aos vínculos mais basilares que ca-
racterizam a organização de um sistema, ao passo 
que as variáveis decorrem dos intercâmbios esta-
belecidos com o entorno. 

Nesse sentido, modelizar implica elaborar mo-
delos que permitam explicitar como funciona 
um determinado sistema, tendo em vista tanto 
aquilo que garante a sua perenidade, quanto as 
suas transformações. Nota-se que o modelo não 
diz respeito a um padrão que deve ser imitado 
como, muitas vezes, o senso comum dá a enten-
der, mas a formas de inteligibilidade que permi-
tem conhecer um objeto sem aprisioná-lo a qual-
quer esquema intelectivo dado a priori. 

No conjunto de 11 peças selecionado para esta 
análise, começamos com o trabalho de Pang Jie, 
da China (fig.3), de Jovani de Jesús, do México 
(fig.4) e de Samuel Peña Márquez, da Espan-
ha (fig.5), em cujas obras se nota a presença do 
processo de modelização por meio do uso do 
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modelo de organização do espaço de circulação 
e transporte urbanos como forma visual do sis-
tema nervoso ou do funcionamento do cérebro.    

A metáfora estabelecida entre o corpo huma-
no e a cidade como corpo está presente em cada 
um dos três cartazes com estilos, propostas de 
sentidos e nacionalidades diferentes. A malha 
rodoviária no primeiro, o sistema de metrô da 
cidade de Madri no segundo e o sistema estiliza-
do de linhas de circulação no terceiro: todos são 
variantes do modo visual de organizar racio-
nalmente o entrecruzamento de ruas, estações, 
zonas, áreas e funções, produzido pela lógica 
do planejamento urbano e que foram utilizados 
para representar o sistema nervoso e/ou a rede 
de sinapses cerebrais. 

Dessa maneira, há, nos três cartazes, a intro-
jeção de um modelo de espacialização existen-
te fora do sujeito para dentro da região do seu 
próprio cérebro, como modo de tornar visível e, 
portanto, inteligível, a sua sistematicidade. Nes-
ses casos, o modelo funciona tanto como um sig-
no, ao representar algo que não seja ele próprio, 
quanto como instrumento de metalinguagem, 
uma vez que, ao se ver uma coisa por meio de 
outra, é possível também ler e compreender um 
sistema por meio de outro, como ocorre no pro-
cesso de modelização entre esferas distintas.  

Com relação à produção de sentidos, no cartaz 
de Pang Jie, há a frase “urban intelligent trans-
port”, da qual, no diálogo com o desenho e com 
a proposta da mostra, se pode inferir que é por 
meio da inteligência humana que produzimos a 
ideia de um sistema inteligente de transporte ur-
bano e, talvez, com isso, ele seja mais eficiente e, 
quem sabe, mais humano. Além disso, é possível 
dizer que, na peça, a construção deste pensamen-
to sobre o sistema de transporte só é possível se 
houver uma rede de sinapses em pleno funciona-
mento para que ela seja organizada pela ação do 
pensar. Fundidos em uma única imagem, mes-
clados por meio de um modelo visual, cérebro e 

sistema de transportes se entrecruzam tanto no 
nível da materialidade sígnica, quanto no nível 
da produção de sentidos.

Em relação à proposta de Jovani de Jesús, no-
ta-se que o designer insere o plano visual gráfico 
dos cruzamentos das linhas de metrô de Madri na 
forma de uma cabeça humana, levando-nos a ler 
tal associação como uma rede interna de infor-
mações, traduções de sensações e pensamentos, 
cujas linhas finalizam ou se iniciam no limiar de 
um rosto sem contorno, permitindo o diálogo en-
tre o interno e o externo por intermédio da pele, 
da boca e de outros aparelhos sensórios. Com isso, 
seria possível pensar que uma cidade modeliza o 
modo de pensar do sujeito ao ser percebida por 
ele? Talvez se trate de uma provável leitura que a 
fusão dos signos na imagem nos permite inferir. 

No cartaz de Samuel Peña Márquez, o sistema 
nervoso central está constituído por meio de suas 
partes: o cérebro, a medula espinhal e o cerebelo, 
que foram redesenhadas e denominadas pelo au-
tor como zonas “Miguel Yácer Ebro”, “El Espinhal” 
e “María Cere Beloso”. Pelos nomes das zonas, é 
possível perceber que cada nome incorporou o 
nome da parte do sistema nervoso à qual se refere, 
como ocorre, por exemplo, com a palavra “cerebe-
lo” que está contida no nome “María Cere Beloso” 
ou, ainda, com o vocábulo “cérebro”, que está na 
escritura do nome da zona “Miguel Yácer Ebro”3. 

Ao utilizar o modelo visual do sistema nervo-
so central para compor zonas de uma cidade e 

3 No caso do nome da zona “Miguel Yácer Ebro”, fazendo um jogo lúdico 
entre as palavras, é possível também ler a frase “Miguel hace cerebro”, 
que permite estabelecer a relação do nome da zona com as hipóteses 
sobre a existência da forma do cérebro em algumas figuras do artista 
italiano Michelangelo (conhecido em espanhol como Miguel Ángel). É o 
que afirmam, por exemplo, os médicos Ian Suk e o Dr. Rafael J. Tamargo, 
da Johns Hopkins University School of Medicine, nos Estados Unidos, em 
artigo publicado pela revista científica Neurosurgery, em sua edição de 
maio de 2010. Eles defendem que há um desenho da parte inferior do 
cérebro no pescoço de Deus no afresco “Separação da luz da escuridão”. 
Em 1990, em seu artigo publicado na edição de novembro do Journal of 
Medical Association, o médico Frank Lynn Meshberger também asso-
ciou a imagem do cérebro com a forma do criador no afresco “A criação 
de Adão”, localizado no teto da Capela Sistina. 
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desenhar nele diversos percursos de locomoção e 
tráfego por meio dos recursos gráficos utilizados 
na visualidade de um plano de metrô, a proposta 
de Márquez permite associar as funções cerebrais 
com a rota subjetiva de cada pessoa, que, no caso 
da mente representada, indica que a criatividade 
foi alcançada pela rede de sinapses da linha ama-
rela, que interliga várias “estações”, como, por 
exemplo, o trecho constituído pelas estações “Da 
Vinci”, “Croquis”, “Brainstorming” e “Escultura”.  

A associação entre o corpo humano e a cidade, 
presente nos três cartazes, também encontra res-
sonância nas teorias da comunicação por meio da 
obra do teórico dos meios Marshall McLuhan, que 
entende a cidade como uma extensão de todo o 
sensório, pois, segundo ele, “nossas tecnologias si-
mularam durante milhares de anos não o corpo, 
mas fragmentos dele. Só na cidade é que a imagem 
do corpo humano como uma unidade se tornou 
manifesta” (McLUHAN, 2005, p. 80, grifo nosso). 

Ao se constituir como uma distensão de um 
ou mais órgãos sensoriais, todo meio igualmen-
te prolonga a cognição diretamente relacionada 
ao(s) sentido(s) distendido(s), o que faz com que 
a aparição de qualquer meio acarrete profundas 
mudanças nas mais variadas esferas da socieda-
de e da cultura. Para McLuhan (1969), são essas 
transformações que constroem um ambiente 
que, por sua vez, define o meio. 

Já que se constitui como um prolongamento de 
todo o sensório e, considerando o estreito vín-
culo existente entre percepção e cognição, não 
se pode perder de vista que a cidade, entendida 
como um meio e/ou tecnologia, consiste num 
ambiente que tende a potencializar um desenvol-
vimento mais equilibrado da percepção, do qual 
decorre, igualmente, a potenciação de diferentes 
formas de raciocínio e pensamento, que tendem 
a se tornar menos lineares. Pode-se dizer que, 
pela perspectiva do teórico canadense, a cidade 
tanto se constitui como uma extensão do sensó-
rio como contribui para redefini-lo.

Igualmente, nas peças mencionadas, nota-se 
uma intensa relação entre a cidade e o corpo, de 
modo que a primeira, uma vez distendida, pos-
teriormente se insere no próprio indivíduo, elu-
cidando assim um dos principais efeitos gerados 
pela urbe entendida como meio comunicativo, 
tendo em vista as transformações que ela ou 
qualquer tecnologia provocam na dimensão per-
ceptocognitiva humana. Trata-se, assim, de um 
movimento ininterrupto, em que um se constrói 
com base no outro e vice-versa.  

3. A metáfora de diagramas entre sujeito e cidade
A metáfora entre o sistema de transporte, o sis-

tema nervoso e a rede de sinapses e, portanto, en-
tre o corpo da cidade e o corpo humano, além de 
estar nas peças já analisadas e ter sido discutida 
por McLuhan em sua teoria dos meios, também 
está representada em outras peças da exposição, 
como o cartaz proposto por Doğan Arslan, da 
Turquia (fig. 6).  

Nele, tendo como nexos principais a mente 
(mind) e o coração (heart), o corpo humano é 
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constituído por meio dos vários entrecruzamen-
tos de linhas de transporte e de circulação de 
informações entre “estações” distintas. Diferen-
temente das três peças anteriores, esta, em sua 
rede interna, destaca não apenas o cérebro, mas 
enfoca o coração, como maneira de representar 
não apenas uma cidade racionalizada em um su-
jeito inteligente, como também um sujeito-cida-
de mais emotivo. Para isso, a forma do sistema 
de transporte aproxima-se não só da aparência 
do sistema nervoso central, mas de outras formas 
visuais dos sistemas que compõem o ser humano, 
principalmente o cardiovascular. 

Novamente, têm-se signos distintos que esta-
belecem entre si uma relação de continuidade 
por meio da analogia proporcionada pela me-
táfora. No entanto, não se trata de uma metá-
fora feita apenas no nível dos significados, mas 
construída, sobretudo, pela semelhança entre as 
formas dos elementos analogizados. Refere-se, 
portanto, à metáfora compreendida como um hi-
poícone, tal como é proposta por Peirce (1990, p. 
64), pois ela funciona como uma imagem-síntese 
das similaridades articuladas entre as materiali-
dades sígnicas envolvidas.  Além disso, no caso 
em questão, o que torna a metáfora ainda mais 
complexa é o fato de que os signos assemelhados 
não funcionam apenas como símbolos, mas, sim, 

como hipoícones tal como ela. São hipoícones de 
segundo tipo, denominados por Peirce como dia-
gramas (1990, p. 64)4, diferentes da metáfora, que 
é um hipoícone de terceiro tipo. 

As imagens dos sistemas nervoso central, 
cardiovascular, de sinapses, do metrô, de trans-
portes e de circulação das informações buscam, 
principalmente, expressar o modo pelo qual se 
articulam diferentes tipos de relações entre ór-
gãos, funções, estações, etc. Dessa maneira, ao 
se expressarem por meio de formas rizomáticas, 
acabam por funcionar como um diagrama que 
visa, acima de tudo, representar relações (Peirce, 
1990), e não elementos isolados. A metáfora, ao 
propor a síntese entre sistemas distintos por in-
termédio de seus diagramas, promove a sobrepo-
sição entre o conjunto de relações que cada um 
representa, provocando, com isso, a mescla en-
tre as suas estruturalidades, conexões e linhas de 
composição. Estamos diante de uma metáfora de 
diagramas, que sintetiza uma imagem por meio 
da relação de sincronia entre imagens que repre-
sentam relações. 

O vínculo de analogia entre cidade e ser hu-
mano mediante seus diagramas, além de permi-

4 De acordo com Peirce, o signo icônico ou hipoícone classifica-se de acor-
do com “o modo de Primeiridade de que participem” (1990, p.64), e, por 
isso, se apresenta de três formas: como imagem, diagrama ou metáfora. 
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tir compô-los como se fossem uma única ima-
gem, também viabiliza alterar e diversificar os 
diagramas utilizados. Se, de um lado, se pode 
fazer a relação com o sistema nervoso central 
ou com o sistema cardiovascular, de outro, tam-
bém é possível usar outros diagramas que repre-
sentam a cidade, além do sistema de transporte. 
É o que ocorre nos trabalhos de Diana Molina 
Sánchez, da Espanha (fig.7), Ángel Galán, da 
Espanha (fig. 8) e Matteo Boffini, da Itália (fig. 
9), que igualmente empregam a metáfora de 
diagramas, porém trazem o mapa, a carta ou 
a planta topográfica-urbanas para comporem 
suas Ciudades Personas. 

Em seu cartaz, Diana representa o ser “Ur-
banita”, aquele que assume a sua paixão pela 
“Urbes”, a cidade planificada e edificada pela 
lógica do planejamento urbano que irrompe na 
época da modernização das cidades. Por isso, 
ele é composto pela visualidade de uma planta 
urbana e, na posição do seu coração, está um 
ícone de localização de onde saem duas setas 
para as seguintes definições de um legítimo ur-
banita: “1 – [persona] Que ha nacido o vive en 
una ciudad, 2 – [persona] Que vive en la gran 
ciudad y prefiere la vida en ella a la vida en 
campo o una ciudad pequena”.  

Como Choay (1998) afirma, enquanto dis-
ciplina científica, o urbanismo surge no final 
do século XIX e se “diferencia das artes urba-
nas anteriores” (1998, p. 02) por dois aspectos. 
Primeiro, pela sua “pretensão de uma univer-
salidade científica” (1998, p.02), tendo em vis-
ta seu caráter investigativo, analítico e crítico; 
segundo, pelo seu propósito de solucionar os 
graves problemas gerados pelo grande afluxo 
populacional presente nos centros industriais 
emergentes, mediante a elaboração de um pro-
grama voltado à organização e à racionalização 
dos espaços do viver e que, a partir de então, 
irá caracterizar aquilo que se entende por pla-
nejamento urbano. 

Assim, incorporada pela urbanidade, na peça 
proposta por Diana, a personagem estrutura-
se da cabeça aos pés pelo desenho esquadrin-
hado do plano, restringindo as zonas verdes e 
o percurso do rio, partes mais relacionadas à 
natureza, para a região onde atuam os sistemas 
mais viscerais e profundos do ser humano: di-
gestivo, excretor, urinário e reprodutor. Tam-
bém utilizando o plano urbano e a metáfora de 
diagramas, o designer Ángel destaca a cons-
trução de sua “cidade pessoa” por um elemento 
gráfico branco que representa tanto a coluna 
vertebral do sujeito quanto uma grande via que 
perpassa a cidade. Unidos, cidade e pessoa são, 
de alguma forma, artifícios produzidos pela ra-
cionalidade técnica. 

No entanto, o uso do plano urbano para a 
construção da metáfora não permite apenas 
representar o “ser cidade” orientado pela pla-
nificação e pelo planejamento da urbe, é pos-
sível produzir o sentido contrário como ocorre 
com o cartaz de Matteo, no qual a imagem de 
uma mulher surge por meio do plano urbano 
de Madri. Apesar de também utilizar o plano 
urbano como material de composição de sua 
personagem, a face feminina só se mostra com 
o redesenho do plano, diagramando, com isso, 
outra cidade, aquela que evidencia suas dife-
rentes praças e destaca a sua principal, a Pla-
za Mayor, que está justamente na posição da 
mente da personagem, provavelmente em seus 
pensamentos. A cidade racionalizada transfor-
ma-se na cidade do viver, apropriada pelos tre-
jeitos, percursos, histórias, narrativas e afetos 
dessa mulher.  

4. Para além da cidade e da pessoa
Das nove peças até agora apresentadas, ape-

nas uma, a de Ángel Galán, efetivamente repre-
senta o espaço para além dos limites do desen-
ho do corpo humano, permitindo-nos perce-
ber não apenas o intercâmbio entre a cidade e 
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o sujeito na construção de um corpo − como 
também propõem os demais designers −, mas 
que seus limites não se restringem aos limites 
do corpo, sinalizando que existe também um 
acolá, um fora ou um outro.   

A presença do que está fora, do outro, do 
além, de acordo com Lotman, é uma das mar-
cas centrais da atividade exercida pelo ser 
humano no processo de constituição das cul-
turas e está relacionada com a elaboração de 
modelos de divisão e classificação do espaço, 
construídos com base na demarcação entre o 
“próprio” e o “alheio” (1996, p. 83). Ainda se-
gundo o semioticista (1996), é a partir da deli-
mitação das relações espaciais que uma cultura 
se define enquanto tal, da mesma forma que 
demarca a sua “não cultura”, ou seja, o que se-
ria a sua alteridade, pois, como o autor afirma, 
“[...] la cultura nunca es un conjunto universal, 
sino solamente un subconjunto organizado de 
determinada manera [...] sobre el fondo de la 
no-cultura” (Lotman, 2000, p. 169). 

No âmbito do pensamento semiótico, a “não 
cultura” deve ser entendida por meio de um 
viés absolutamente relacional, uma vez que 
ela é delineada segundo um prisma especí-
fico e não fixo, pois se reporta a uma cultura 
que, quando vista através de outra, se consti-

tui como uma totalidade distinta, muitas vezes 
desconhecida, estranha, inexplorada, oposta, 
avessa e/ou periférica. Dessa forma, cria-se um 
filtro específico que permite a uma coletivida-
de demarcar a sua “não cultura”, o seu outro, de 
modo que, no âmbito da urbe, ela “es la parte 
del universo dotada de cultura. Pero, en su es-
tructura interna, ella copia todo el universo, te-
niendo su espacio ‘propio’ y su espacio ‘ajeno’” 
(Lotman, 1996, p. 84). 

Nos cartazes de Gustavo Miñaca (fig.10), Ja-
vier Lerín Molinos (fig.11), ambos da Espanha, 
e de Anton Strunge, da Rússia (fig. 12), a perso-
nagem constitui-se por meio da figura humana 
composta pelos elementos gráficos do desenho 
do plano urbano. Novamente, há a fusão entre 
corpos em uma mesma imagem. Entretanto, há 
também o alheio, delimitado nos dois cartazes 
da Espanha pelo contorno do busto humano, 
constituído por faixas de rodovias. O espaço 
“de fora”, na proposta de Miñaca, é dominado 
por zonas verdes e, na proposta de Molinos, é 
constituído por partes da urbe que não perten-
cem aos circuitos da personagem representada. 

Ao delimitarem a figura humana e, ao mesmo 
tempo, representarem os espaços para além do li-
mite, as duas peças promovem a discussão entre 
a “pessoa” e as outras “pessoas”, entre o aqui e o 
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acolá, entre o interno e o externo, entre o pessoal 
e o impessoal, entre campo e cidade. E esse “en-
tre” pode se tornar ainda mais complexo, quando 
se caracteriza não tanto pelas demarcações dos 
limites, mas, sobretudo, pela lógica das dominân-
cias. É o que ocorre na peça do designer Strun-
ge, da Rússia, que desenha um rosto humano no 
mapa urbano da cidade, no qual a testa, os olhos, 
nariz e bochechas se expressam pela dominân-
cia das áreas construídas sob as áreas verdes e 
o cabelo, a barba e a boca surgem com a predo-
minância inversa.  

Tanto a delimitação dos modos de organização 
espacial quanto a porosidade entre eles possuem 
uma importância central para o pensamento se-
miótico, pois, sem elas, não seria possível situar 
os intercâmbios que conferem dinamismo à 
cultura, dos quais decorre a produção de novos 
sentidos, como também a atuação da memória 
cultural. Nenhuma esfera cultural subsiste isola-
da, entretanto, apenas quando se reconhecem as 
individualidades semióticas de cada uma é possí-
vel apreender os intercâmbios, confrontos e ten-
sionamentos que ocorrem na fronteira semiótica. 

Lotman (1996) define a fronteira como o con-
junto dos filtros tradutores pertencentes a um 
determinado sistema, pelos quais acontece a tra-
dução de algo externo por meio de “uno de los 
lenguajes de su espacio interno o semiotizar los 
hechos no-semióticos” (Lotman, 1996, p. 24), ou 
seja, pertencentes à “não cultura” e que, uma vez 
traduzidos, passam a compor as variáveis consti-
tutivas de um dado sistema. A fronteira consiste 
numa posição funcional produzida com base no 
encontro entre diferentes esferas, de modo que, 
por mais que uma cultura estabeleça a delimi-
tação daquilo que entende como “próprio” e “al-
heio”, tal demarcação nunca é estanque. 

Na última peça selecionada para essa análise, 
a de Kateryna Bortsova, da Ucrânia (fig. 13), é 
possível perceber os traços principais levantados 
na análise das demais propostas. O corpo huma-

no e a cidade como corpo por meio do seu plano 
urbano se fundem numa só imagem; o modo de 
organização dos espaços da cidade estabelecem 
uma relação de semelhança com os sistemas in-
ternos do corpo humano, tornando possível, por 
exemplo, que o coração pulse numa parte especí-
fica da cidade e a delimitação da figura humana 
permite perceber o interno e o externo, ao mes-
mo tempo em que vias e ruas do plano urbano 
estabelecem o intenso diálogo entre o espaço do 
sujeito e os outros espaços.  Dessa forma, a cida-
de personifica-se no sujeito e para além dele, ao 
mesmo tempo em que ele se espacializa. 

5. Considerações finais 
O modelo semiótico da cidade entendida como 

uma pessoa, tal como propõe Ivanov, visto em 
consonância com a perspectiva das ressonâncias 
que produz pela atuação da memória cultural 
quando em contato com a linguagem do design 
gráfico, nos permite levantar algumas conjecturas 
sobre o(s) signo(s) de “pessoa(s)” que, na atuali-
dade, melhor representaria(m) as grandes cidades. 
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Por meio da análise das peças selecionadas 
para este estudo, um aspecto que nos parece pa-
tente diz respeito, como Simmel aponta, às trans-
formações causadas nos “fundamentos sensoriais 
da vida psíquica” (1973, p. 12) pelas grandes ci-
dades, pois o “corpo humano”, tal como foi repre-
sentado em algumas peças, centra-se no sistema 
nervoso central.  Porém, cumpre ressaltar que, 
pelo processo de modelização, a correlação entre 
ele e o “corpo da cidade” não implica a anulação 
de um e outro, uma vez que, nos cartazes obser-
vados, é possível observar aquilo que, na materia-
lidade do texto, pertence a cada uma das esferas 
que foram colocadas em relação. Nesse sentido, 
apesar da estreita correlação existente entre os in-
divíduos e a urbe, tal como McLuhan igualmente 
explicita, mantém-se a alteridade entre eles, ao 
passo que se nota que o “homem” é representado, 
sobretudo, pela dimensão perceptocognitiva que 
é ressignificada pela cidade.

 Ao mesmo tempo, tal relação de alte-
ridade torna-se indispensável para apreender-
mos o fato de que, ainda de acordo com Simmel 
(1973), a cidade não se circunscreve ao seu es-

paço geográfico ou físico construído e, tampou-
co, o homem se limita à sua materialidade cor-
pórea. Inclusive, somente porque há alteridade é 
possível delinear as transformações que ressigni-
ficam ambos. Cumpre ressaltar que essa é uma 
das funções centrais exercida pela fronteira, ou 
seja, elucidar intercâmbios e tensionamentos se-
mióticos que escapam à visualidade mais imedia-
ta dos fenômenos observados. 

Dessa forma, pode-se dizer que, apesar de se 
utilizar de signos gráficos relativos ao sistema de 
transporte da urbe ou ao plano topográfico e ur-
bano, a representação da cidade não se restringe 
à sua delimitação enquanto espaço físico cons-
truído, mas diz respeito às reverberações que é 
capaz de produzir no espaço semiótico. Afinal, 
constrói-se um corpo (cidade) na relação com 
outro corpo (humano) sem desconsiderar a alte-
ridade que há entre eles, da mesma forma que se 
reconhece que há algo para além do “corpo cida-
de”, sua “não cultura”, e que igualmente intervém 
na sua constituição. Assim representada, a alteri-
dade parece se colocar como um traço inescapá-
vel da “cidade pessoa” na atualidade. 
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