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Em junho de 2013, as ruas de diversas 

cidades brasileiras foram tomadas por 
manifestações políticas, que vieram 
acompanhadas por cartazes de 

manifesto. A gráfica Meli-Melo foi uma 
das que incentivou a criação e 
impressão do suporte pelo público com 
a campanha que pretendia imprimir e 
distribuir algumas peças em uma 
passeata em São Paulo. “Começou com 
uma brincadeira entre amigos falando 

de imprimir cartazes para a 
manifestação”, conta Beto. "Mas aí 
colocamos no Facebook e em algumas 

horas o post tinha sido visualizado por 
mais de 150 mil pessoas.” A gráfica 
recebeu cerca de quatro mil artes e 
imprimiu 400, sendo mais ou menos 80 
artes diferentes para distribuição.

A última vez que houve uma grande 

produção desse tipo de cartaz foi entre 
as décadas de 1960 e 1980, que 
pediam, por exemplo, a anistia dos 

exilados políticos, usando como 
discurso poemas de Carlos Drummond 
de Andrade ou desenhos do Henfil. 
Algumas dessas peças foram reunidas

A ESTETICA DO CARTAZ
Mesmo sem uma estética definida, a 
produção de cartazes carrega certos 
elementos que transformam uma imagem 

em informação. “Seja de guerrilha, de 
publicidade ou de coisas culturais, o cartaz 
tem que ser informativo. O designer às 
vezes está tão interessado em fazer algo 
bonito que esquece da informação",

explica Felipe Taborda. “Além disso, tem 
que fazer uma síntese supereficiente.”

Já para Rafic, é preciso ser 
contestatório e despertar a curiosidade 
e a atenção do indivíduo: “Não precisa ser 
sério na hora de sintetizar as informações. 
Quando você participa de uma mostra de 

design, precisa saber que vão comparar o 
teu material com o dos outros, então é 
legal chamar a atenção". Curiosidade é 
algo que Kiko Farkas também ressalta, 
pois um cartaz está ali, essencialmente, 
para chamar a atenção das pessoas que 
estão passando por ele.

Pode-se dizer que existem alguns 

elementos facilitadores como o .uso de 
cores e/ou imagens fortes, mas Kiko faz 
questão de assinalar que não há uma 
receita certa para criar um bom cartaz. “O 
cartaz depende de como você trabalha os 
elementos, se você faz colorido ou preto e 
branco, tanto faz. A pessoa tem que olhar 
e pensar: ‘O que é isso?’”, explica. “O 
cartaz é uma imagem poderosa, que 
exprime determinado pensamento, 

posição política,
desejo de consumo, mas no geral são 
imagens importantes.” Oportunidades 
para criação de cartazes ainda existem, 
tanto é que Kiko criou o material de 
divulgação para a ópera Aida, que >
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> estreou em agosto de 2013, no Teatro 
Municipal de São Paulo.

Para quem não abre mão da estética 
tradicionalista, como Beto Galvão, o 
cartaz, além de passar a mensagem 
exata sem ambiguidades, deve trabalhar 
com o rigor dos elementos tipográficos, 

pensando na legibilidade e no grid. 
“Como venho de uma escola suíça de 
design, acho que tudo está dentro de 

uma estrutura”, conta ele.
Chico Homem de Melo, que participou 

do júri do concurso de cartaz do Museu da 
Casa Brasileira e da curadoria da 10^ Bienal 
da ADG, acredita que a peça gráfica fala 

por si só, mostrando se tem ou não força 
para ser considerada boa. “Quando se 
colocam duas peças juntas, cada uma 
impõe seus próprios valores. Por isso deixo 
para ela dizer a que veio. Existem as 
questões técnicas, mas o que pode ser 
problema em um, é valor no outro", explica. 
“Isso é o que torna a linguagem um território 
difícil e sedutor ao mesmo tempo."

COMPOSIÇÃO ORQUESTRADA
Para pensar em elementos essenciais de 
um cartaz, o ponto, a linha e as formas 

geométricas são alguns aspectos que 
devem ser considerados. O ponto é aquilo 
que se destaca em um cartaz, o que o

espectador tomará conhecimento de 
imediato. A linha é a relação entre dois 
desses pontos e que, por meio do olhar, 

pode criar uma história entre esses dois

elementos. Já as formas trabalham o 
conteúdo, com quadrados se cria o 
movimento horizontal ou vertical e, com as 
formas redondas, os movimentos circulares.

Dentro disso, as cores e tonalidades 
são elementos que também devem ter 
relevância, como Kiko já havia sinalizado. 
O interessante em um cartaz é poder 
fazer combinações cromáticas que sejam

enriquecedoras e possam trabalhar a 

harmonia dentro do suporte. Além do 
que, as cores estão muito relacionados à 
transmissão de ideias e sensações.

A tecnologia contribuiu com o 
barateamento da impressão de cartazes. 
Hoje em dia não é mais necessário ter 

uma alta tiragem para produzir as peças.
Se for necessário imprimir apenas um, 
hoje já é viável.

Mesmo assim, esse tipo de peça 
gráfica é cada vez mais visualizado nas 
redes em vez de nas ruas e quem ainda t 

demonstra interesse na demanda de 
produção de cartazes são os designers. 
O estúdio Meli-Melo Press tem uma 
impressora Risograph - “uma evolução 

do mimeógrafo", como coloca Beto - e 
ainda faz impressão de cartazes. Mas 
Beto explica que a demanda é baixa e a 
produção é muito mais artística: “90% 
da nossa produção são cartazes para 
colocar na parede, como arte. Na média, 
a impressão de cada um sai em torno de 

quatro a cinco reais”.
Outras técnicas podem ser exploradas 

na hora de criar. As manuais, como stêncil 
e serigrafia, em que é possível utilizar 
materiais caseiros (moldes, tinta spray e 
papel) e que são usadas, por exemplo, em 
certos tipos de lambe-lambes, ou até >
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0 NOVO CARTAZ
Tirando a demanda artística produzida 
por designers, a publicidade e o cinema

ainda fazem bastante uso da peça, tanto 
em metrôs, como agora na retomada de 
espaços reservados em pontos de ônibus 
e relógios na cidade de São Paulo, por 
exemplo. E, claro, no próprio espaço do 

cinema, mas mesmo nesse caso, o cartaz 
tem uma linguagem muito mais publicitária 
do que artística. “Apesar de ser cartaz, é 
anúncio, ou seja, a ocupação é pela 

linguagem da publicidade muito mais do 
que pelo vetor do design que dialoga com 

a arte”, explica Chico. Os cartazes 
publicitários tem regras a serem seguidas, 
espaços certos para serem pensados e 
funcionam com uma linguagem muito mais 
restrita que a do design, tornando-os muito 

mais padronizados dentro de uma mesma 
fórmula de produção e ocupando os 

poucos espaços disponíveis para o suporte.
Kiko Farkas ainda pretende brigar por 

um espaço nos relógios: “Vou insistir em 
ter um lugar qualquer nesses relógios para 

alguns cartazes culturais, mas acho difícil, 
acho que não tem mais lugar”. Com essa 
falta de espaço na cidade, o cartaz que 

dialoga com a arte acaba se restringindo 
às galerias, aos concursos e também tem 
se espalhado virtualmente, onde 

encontrou fôlego para resistir, mas sempre 
conversando com o mesmo público, 
inserido em um mesmo contexto de artes. 
“A imagem é sempre importante e o cartaz

era a melhor mídia para se ter essa 

imagem", acrescenta Kiko.

NO FUTURO.. .
“Vivemos uma miniaturização da 
linguagem gráfica", explica Chico. “O 
cartaz era a experiência gráfica na escala 
do corpo. Existe uma tentativa de retomar 
essa informação gráfica que fala com o 
corpo, e não para as mãos ou para as 

pontas dos dedos.” A retomada do cartaz 
está em exposições e premiações, como 
concurso do cartaz do Museu da Casa 
Brasileira e o concurso Rio em Cartaz, a 
exposição Um cartaz para São Paulo, 
idealizada por Paulo Moreto e Alécio 
Rosa, e mesmo a criação restrita de 
cartazes para determinadas exposições 
ou eventos culturais, como a série de 

cartazes, que estampa a capa desta 
edição da Computer Arts Brasil, feita pelo 
estúdio Helmo para uma campanha 
intitulada Bêtes de Mode (em tradução 
literal Bestas da moda) que ficaram 
restritos às paredes da Galeria Lafayette, 
centro de consumo em Paris.

O cartaz subsistirá em um diálogo 
próximo da arte, e designers ainda terão a 
paixão de criar essa peça gráfica, por 

permitir experimentação. Serão de baixa 
tiragem - isso quando houver tiragem -, e 

ficarão restritos a espaços e concursos 
culturais. “O cartaz não vai morrer porque 
as coisas não morrem, elas mudam e acho 

que o cartaz já mudou”, analisa Kiko.
Salvo poucos movimentos políticos, 

como o Comitê pela Aliança Operário- 
Estudantil, que espalham cartazes pela 

capital paulista, o suporte ganhará mais 
espaço no virtual, tornando-se menos 
usado em espaços urbanos. “A 

tendência é que fique em ambientes 
internos, para uma experiência em 
microescala mais do que uma ampla 
difusão", pontua Chico. E por isso que 
se verá mais cartazes com as pontas 
dos dedos, como o designer mexicano 

Alejandro Magellanes quis mostrar com 
o cartaz que criou para a Bienal 
Polonesa de cartazes em 2012, 

colocando toda a essência do “novo 
cartaz” dentro de um iPhone, 
sinalizando que não é só no Brasil que 
ocorre esse movimento, e sim no 
mundo todo.»
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Caixa de texto
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, n. 73, p. 40-48, set. 2013.




