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RESUMO: O texto faz uma leitura do espaço urbano de São Paulo estabelecendo um 

diálogo com as ideias de Dietmar Kamper no texto Re-signação em São Paulo. Essa leitura 

do espaço urbano tem como recorte a avenida São João, que também se faz presente no 

estudo de doutoramento “espaço urbano e comunicação”, como uma das avenidas 

escolhidas para estudo. A pesquisa se encontra em andamento e se propõe analisar as 

manifestações do espaço urbano, considerando os processos comunicativos que nele 

ocorrem, verificando o papel da comunicação como elemento inerente à sua construção e 

sua diferença em confronto com a cidade e os comportamentos que sugere. 

Palavras chave: Espaço Urbano. Kamper. Semiótica da cultura. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Dietmar Kamper, sociólogo do corpo, estabeleceu São Paulo como seu objeto de 

estudo, entre os anos 1992 a 2001 e utilizou-o como um laboratório do que acontece com a 

cidade contemporânea, conforme Baitello Junior (informação verbal)
4
. Em uma de suas 

estadias em São Paulo, descreve sobre a cidade e sua semiótica em Re-signação em São 

Paulo; que embora escrito em 1996, é um texto que aponta características atuais.  O 

presente artigo se propõe estabelecer um diálogo entre o texto de Kamper com a pesquisa 

de doutorado “espaço urbano e comunicação”. O corpus da pesquisa consiste no espaço 

urbano de São Paulo. 

Eternizada com a música “Sampa” de Caetano Veloso, ela não apenas cruza a 

esquina com Ipiranga. A Avenida São João é um complexo ambiente comunicacional que a 

representa no tempo e cultura. No início do século XX, era conhecida pela vida cultural, 

teatros e lojas sofisticadas. Atualmente a avenida conserva essa característica cultural e 

histórica, permanecem bares tradicionais e o antigo edifício Martinelli. Há também a 
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diversidade da galeria do Rock, tanto em produtos de consumo como de interações entre 

pessoas neste ambiente e o importante espaço cultural Galeria Olido.  

Avenida São João em Resignação 

Em análise empírica do objeto, pode-se perceber a relação entre as ideias de Kamper 

com a Avenida São João. Do “barulho caótico” aos “ouvidos sensíveis” ao “padecimento 

dos olhos”. Trânsito, movimentação e aglomeração de pessoas, predominância do picho e 

produção infindável de sons, seja ela pelos carros, pelo comércio ou pelos transeuntes. 

 

FIGURA 01- RUÍDO BRANCO NA AVENIDA SÃO JOÃO, SÃO PAULO/SP 

 
     Fonte: ZAGUI, Paula (2015) 

 

A figura 01 retrata bem sobre o ruído branco que Kamper aponta em seu texto, o 

som e o ressoar da cidade, um excesso de ruídos que estabelece a relação entre razão e 

loucura. Os carros param e ao abrir o semáforo, sons incansáveis de buzinas são disparados 

se o trânsito se movimenta de forma lenta somando-se aos sons do vento, do descolamento 

das pessoas, das construções como também das folhas das árvores. 

 O “padecimento dos olhos” como aponta Kamper, neste espaço se dá pelo excesso 

de informações na avenida, seja pelo lixo, pelo picho, pelas mensagens nas fachadas dos 

prédios, pelo lambe lambe, pelo sons, pelo odor, na briga pelo comunicar. Cada imagem é 
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colocada para enviar uma mensagem para quem passa pela avenida, sendo sobrepostas 

umas as outras, como mostra a figura 02, sendo signos sobre signos. O lambe lambe se 

sobrepõe às mensagens do picho, que também procura lugares mais elevados para se 

expressar, na disputa pela comunicação urbana. As barracas com muitos produtos a venda, 

ocupam os espaços das calçadas, que também contribuem para a aglomeração de signos. 

 

FIGURA 02- SIGNOS SOBRE SIGNOS NA AVENIDA SÃO JOÃO, SÃO PAULO/SP 

 
Fonte: ZAGUI, Paula (2015) 

Kamper aponta que “a guerra contra a vida está perdida porque os signos venceram, 

porque eles não significam mais nada” o que o autor expressa é que a cidade está repleta de 

camadas de signos colocadas sobre outros signos, que por consequência não se rementem 

mais a coisas, aos corpos, à vida, mas simplesmente um signo que se remete a um signo.   

Já o grafite se faz muito presente na Avenida São João, como mostra a figura 03, 

que por vezes significa uma pausa aos olhos frente a arte, encobre a cidade com seu 

movimento e cor, mas também representa a ausência de outros símbolos representativos. É 

“esperar muito pouco da cidade que o grafite a anime”, vive-se a “grande crise de símbolos 

diretores” afirma Baitello Junior (informação verbal). 
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FIGURA 03- GRAFITE EM SÃO PAULO 

 
      Fonte: ZAGUI, Paula (2015). 

Outro ponto observado é a relação entre o público e o privado. As imagens também 

dialogam com o que Kamper aponta como “a ordem do privado e do público é um jogo, por 

vezes mortal, entre bandido e mocinho”.  Na figura 02, a ocupação das calçadas pelo 

comércio ambulante, as pichações superando o código de posturas. Na figura 04 e 05 

apresenta de um lado da avenida, a ocupação de um prédio, bastante comum neste espaço, 

com a faixa da Frente de Luta pela Moradia- FLM e na frente do edifício a Central de 

Habitação de São Paulo, em que “continua circulando lemas vazios de dominação” 

(KAMPER, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de Janeiro, RJ – 4 a 7/9/2015 

 
 

 5 

FIGURA 04– FRENTE DE LUTA POR MORADIA – FLM 

 
     Fonte: ZAGUI, Paula (2015). 

 

FIGURA 05 – FLM E CENTRAL DE HABITAÇÃO 

 
     Fonte: ZAGUI, Paula (2015). 
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Para Kamper (1996) “a desordem suplantou qualquer medida imaginável. Mas 

exatamente para este caos as pessoas desenvolveram uma imbatível competência”. O se 

apreende na figura 04 e 06 é uma virtuosidade dos indivíduos sobre os conflitos da 

desordem e do caos. 

FIGURA 06 – A VIDA DESAMPARADA 

 
                          Fonte: ZAGUI, Paula (2015). 

 

A imagem que se forma na figura 06 reflete não apenas a janela de um prédio 

ocupado; tem uma bicicleta de criança, roupas infantis, o símbolo do natal- um papai noel 

no mês de Junho (esperança?), a pintura descascada, líquido escorrendo entre as paredes. 

Ali tem falta de estrutura para ser uma moradia; tem a “vida desamparada”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Da constatação do ruído branco por Kamper, sente-se também São Paulo 

acusticamente intolerável e ao vivenciar estes sons, não estamos imunes a eles. Assim como 

também é inevitável o padecimento dos olhos frente a briga de diferentes instâncias pelo 

comunicar por meio das imagens. 

A ocupação de prédios inabitáveis mostra a ausência do poder público em 

estabelecer uma ordem e garantir o direito de morar; a rua também se transforma de “local” 

para “lugar”, passar a ser o lugar de se viver; “reality crashes my brain”, para Kamper, 

“Tem-se que viver hoje com a cabeça despedaçada” (fazendo alusão a frase: viver com o 

coração despedaçado- do romantismo) agora a razão, utiliza-se a cabeça, a razão, mas não 

se dá conta de viver apenas com a razão, então vive-se com a cabeça despedaçada, ou 

melhor ainda, sem cabeça, sem cérebro, sem ver a realidade.  

São Paulo representa a “ocidentação” de Kamper, ou seja, onde o sol se põe, o que 

representa a sombra e a queda, o lugar do obscuro e da aparência, pois se tem uma 

resignação por meio da sobreposição das imagens. Ressalta-se, no entanto, que essas 

características e as importantes observações realizadas pelo autor, fazem parte da cidade de 

São Paulo tornando-a um objeto de estudo desafiador, complexo e infindo. 

Nesse sentido, espaços públicos transformam-se em locais de manifestações, sejam 

estas individuais ou coletivas, as quais integram um ambiente que demonstra que os 

diversos pontos de uma avenida podem estabelecer diferentes formas comunicativas.   
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