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1. Preliminares

Com um olhar  aberto aos  horizontes  de São Paulo,  seu vasto território  de

1.521 km²,  a  manifestação  estética  que  nos  sensibiliza  advém  da  localização

geográfica no Planalto de Piratininga, da remanescente vegetação da Serra do Mar e

das  encostas  da  Serra  da  Mantiqueira  que,  em  articulação,  marcaram  o  edificar

urbano. Esta situação geofísica fez a cidade ser um cruzamento de linhas ascendentes

e descendentes, traçando a paisagem de colinas com vales extensos, cortados por rios,

que a ligam ao interior do Estado, assim como de margens, formadas pelas reservas

florestais, mas também pelos reservatórios de água que lhe dão particular contorno.

Frente  a  essas  qualidades  da  situação  geográfica,  não  há  como  não  sentir  a

esteticidade do arranjo plástico rítmico do visual por mais que sobre ele atuem as

neutralizações do urbanismo e a quase inteira ocupação arquitetural. É nessa paisagem

que se apreende os modos como os espaços urbanos agenciam manifestações estéticas

para além das do ambiente e também daquelas oficiais que o poder público programa

para a cidade como modo de preservação do patrimônio a saber: restritas construções

arquitetônicas, pouca valorização de bairros históricos,  monumentos e murais. 

São Paulo se diferencia  pela  densidade com que as manifestações  parietais

como o grafite,  a pichação, o pixo, o lambelambe, a palavra-imagem, entre outras

mais,  espalharam-se  em  uma  justaposição  de  estéticas  diversas,  surpreendendo

qualquer  um,  ao  avistá-la.  Abandonando  as   hierarquias  ou  coordenações  é  uma

complexa parataxe que não só afronta nossos olhos, mas também o corpo inteiro.

Enquanto  o  grafite  ganhou  o  gosto  citadino  e  está  nos  corredores  de

mobilidade mais importantes da cidade como a Radial Leste-Oeste, a avenida 23 de

maio — até o maior conjunto de grafites ser substituído por 6 km de jardins verticais

em agosto de 2017 —, o Túnel Noite Ilustrada, e também o Túnel do complexo viário

das avenidas Paulista - Dr. Arnaldo - Rebouças, conhecido como Túnel da Paulista,

com 430 metros lineares ou 2.200m² de pinturas. Também está no Beco do Batman,

onde a quantidade dos grafites transpassou as ruelas ganhou vários outros locais da

Vila Madalena, passando a ser um atrativo turístico. Algo similar se passa em vários



outros locais de São Paulo, em especial,  é visível a sua ocupação na periferia.  No

Bairro do Grajaú,  extremo sul de São Paulo,  uma galeria  de grafites  a céu aberto

expõe  bem  conservadas  manifestações  de  épocas  diferentes,  uma  diacronia  de

manifestações parietais.  Em contrapartida, a pichação e o pixo continuam sofrendo

discriminações  e,  entre  elas,  o  pixo  é  a  manifestação  parietal  mais  excessiva  na

visibilidade da megalópole e aquela que conta com o menor aceite  da população,

sendo taxada como de mau gosto. O pixo é inscrito pelo habitante da periféria, com

riscos de sua própria vida na vasta extensão parietal da pauliceia: muros, encostas de

prédios, casas, viadutos, pontes, deixando em cada inscrição seu si mesmo e o do

coletivo da comunidade de pertencimento. Em descontinuidade com a cidade e suas

partes eleitas que o poder público privilegia em sua administração, pichações e pixos

trouxeram as  marcas  dos sujeitos  periféricos  por todas essas  demais  partes.  Se as

partes  periféricas  mantem-se  geograficamente  isoladas  das  centralidades,  as

manifestações  parietais  com as  suas  novas estéticas  as  presentificam tecendo uma

continuidade de seus lugares originários espalhados pelo todo. Ocupam as trajetórias

das vias de acesso às centralidades várias onde estão localizados os pontos de trabalho

com os empregos desempenhados por essa população à margem que, com esse ato de

presença, não pode mais não ser vista.

  Ao mesmo tempo que essa exposição de pertencimento periférico fala alto a

todos,  ela  mostra  a  urgente  necessidade  de ressignificação  de  ser  da periféria,  da

relação desarticulada  entre  a(s)  periferia(s)  e  o(s)  centros,  problemática  de grande

complexidade que não podemos mais não enfrentar.

Leia mais ...

2. Problema investigado, objetivos e hipóteses explicativas

Perguntando-nos  como  as  manifestações  parietais  inscrevem  o  sujeito

periférico na construção de práticas sócio-político-culturais das quais se encontram

excluídos,  tomamos essa questão como central  nessa abordagem investigativa,  que

participa de uma pesquisa maior da PUC-SP que reúne oito de seus Programas de

Pós-Graduação.  Objetiva-se caracterizar  como essas manifestações  parietais  e seus

fluxos são regidos por uma nova estética.  Este perquirir envolve pesquisadores de

dois  grupos de pesquisa :  o  Centro de Pesquisas  Sociossemióticas  (CPS) e  o GP
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Estudos de Poética,  respectivamente dos Programas de Estudos Pós-Graduados em

Comunicação e Semiótica e Literatura e Crítica Literária.

Considerando  o  espaço  social  não  como “reflexo” de  um  dado  societal

primeiro que o determina, mas como obra dos sujeitos que o habitam e o constroem

com  suas  práticas  de  vida,  modos  de  morar,  de  sociabilizar-se,  recortamos

manifestações parietais originárias do Grajaú. Tais manifestações, entretanto, deixam

suas fronteiras e assumem posições várias na territorialidade da cidade, espalhando-se

por ela, mostrando sua assinatura, identificando a sua origem, fazendo a diferença e

contribuindo com a construção do diverso, do heterogêneo, enfim, do plural, que a

grande cidade não pode mais calar.  A manifestação parietal é tomada, então, como

uma das chaves de posicionamentos sócio-político-artístico-cultural  que organiza a

comunidade de um distrito da margem da cidade de São Paulo, o qual tem todos os

atributos qualificantes para ser considerado, o Grajaú, uma cidade na cidade de São

Paulo.  Com essa contextualização do problema derivamos hipóteses explicativas  a

serem testadas como explicações possíveis que elencamos: 

 A população  do  Grajaú,  localizada  às  margens  sul  de  São  Paulo,

experiencia cotidianamente as  implicações de um modo de estar segregado na

megalópole;

 A população, ao partilhar modos de estar com estados de ânimo e de

afetos, tende a se vincular coletivamente a fim de constituir a voz que organiza

modos de resistência;

 As manifestações estéticas, como modos de resistência, quer as visuais

exclusivamente  elaboradas  com  imagens,  quer  as  que  articulam  palavras  e

imagens, trazem valores de axiologias outras que afrontam e criticam os valores

da axiologia dominante;

 Essas  manifestações  proporcionam  aos  sujeitos  excluídos  a

participação de uma mesma totalidade territorial, levando-os à ressemantização

dos papéis  sociais,  à  medida  que  lhes  possibilitam entrever  a  força  da  ação

coletiva na construção de uma voz sócio-político-cultural;
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 A  escrita  e  reescrita,  como  intervenções  urbanas,  tanto  alteram  a

funcionalidade dos espaços, como redimensionam a percepção e a interação do

sujeito com o espaço e  com suas práticas ao operar a estética do sensível.

Leia mais ...

3. Corpus de estudo das manifestações

Para organizar o contexto investigativo, realizou-se uma sistematização de dados e

informações sobre o Grajaú e sobre o tratamento do tema das manifestações parietais

dado  pela  mídia,  um  registro  de  manifestações  parietais  por  meio  de  filmes  e

fotografias, assim como um registro de notas de observação de campo apreendidos

durante o percurso e a visita realizados pelos pesquisadores, no bairro do Grajaú.  A

posse  desse  material  permitiu  tratar,  por  recortes,  o  objeto  semiótico.  O  trajeto

estudado é situado em mapas da cidade,  demarcando a trajetória da PUC-SP, Rua

Monte Alegre, 984, Perdizes, ao Grajau e à Ilha do Bororé, passando pela Avenida

Paulista e Avenida 23 de maio até atingir o corredor viário para a Zona Sul, a Av.

Dona Belmira Marin, até as margens da represa Billings e atravessá-la de balsa para

se chegar à Ilha do Bororé, último ponto de nosso trajeto. Ao todo o percurso é de

mais de 30 km e o tempo para percorrê-lo depende do meio de transporte, mas a

duração é de bem mais de duas horas com trânsito fluído e até quatro horas nas horas

de rush. Em pleno sábado, nós gastamos de carro uma hora e meia nessa locomoção e

quase três horas de retorno no final da jornada, o que nos fez sentir a excessivamente

longa duração do ir e vir.

Na cartografia da cidade de São Paulo, sinalizamos a trajetória da PUC-SP, no

Bairro de Perdizes ao Grajaú: 
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Desse  percurso,  foram  pinçadas  as  manifestações  parietais  para  estudo,

buscando caracterizar como a sua intervenção no espaço público pluraliza enunciados

e enunciações, por meio do arranjo estético dos planos de conteúdo e de expressão,

gerando  sentidos.  O  nosso  alvo  é  refletir  sobre  a  significação  das  manifestações

parietais  a fim de contribuir  para a configuração de sentidos das práticas de vida,

sentidos  existenciais,  que  singularizam a  população  do Grajaú,  na  cidade  de  São

Paulo. 

Leia mais ...

4. Aparato teórico metodológico

Apoiados em teorias como a semiótica de Algirdas Julien Greimas que, desde

a proposição de Por uma semiótica topológica (1976), lançou os semioticistas para se

ocuparem  da  construção  do  social  no  espaço  e  tempo  da  vida,  assim  como  a

perspectiva de Eric Landowski que trata de as  presenças do outro na articulação da

dinâmica identitária (2002), ao considerar para o estudo dessa construção a correlação

entre os regimes de sentido, regimes de interação e regimes de risco (2005), dando

conta de processos de significação. Os subsídios da semiótica plástica de Jean-Marie

Floch (1997, 1984) também são âncoras às descrições e análises das manifestações

plásticas rítmicas às quais juntamos o contexto sincrético da alocação da obra e suas

linguagens  geofísica,  arquitetural,  urbanística,  histórica,  em  articulação  com  as

demais  linguagens  gráficas,  pictóricas,  entre  outras,  que  constituem  o  arranjo  da
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expressão significante  como considera Oliveira  (2018, 2017, 2009).  Além de suas

fundamentações  semióticas  sobre  a  materialidade  constitutiva  dos  estudos

desenvolvidos  em vista  de  como  dão  consistência  e  densidade  para  o  objeto  ser

capturado  estesicamente  pelos  sentidos  (Oliveira,  2017,  2014,  2008,  1995).  Entre

outras propostas teóricas,  vale-se ainda dos estudos de Jacques Rancière,  como os

desenvolvidos em A partilha do sensível (2005) e Políticas da escrita (2017).

As manifestações parietais verbo-visuais e visuais, distribuídas

na  topologia  de  vários  lugares,  apresentam-se  complexas  pelo

sincretismo de linguagens de sua composição. Isso faz com que a

análise do seu conteúdo considere a articulação entre os sistemas

empregados,  exigindo  um estudo  detalhado  dos  constituintes  do

arranjo plástico e rítmico. 

 A  complexidade  aumenta  ainda  mais  quando se trata  dos

tipos  de  riscos,  que  envolvem os  desafios  empreendidos  para  a

elaboração  das  manifestações  parietais.  Por  exemplo,  quando  o

artista  deseja  instalar  uma  configuração  em  um  ponto  de

visibilidade extrema, isto implica escolher um lugar de difícil acesso,

garantindo,  porém,  a  sua  duração,  mas  dificultando  tanto  a  sua

realização  quanto  o  seu  apagamento.  Com  esse  dilema,  o

interventor  explora  os  processos  comunicacionais  e  estéticos  em

sua  manifestação,  visando  a  superar  a  sua  efemeridade.  Ao

encontrar os meios, esse interventor encontra igualmente o modo

para  também  ele  existir  por  sua  obra,  o  que  nos  conduziu  a

considerar como essas manifestações são partícipes da construção

de  identidade  dos  seus  autores  que  passam a  ser  reconhecidos

pelos  modos  de  expressão  empregados   que  também  lhes  dão

pertencimento social.

O objeto semiótico e os vários sujeitos com os quais interage

entram  em  ação  correlacionalmente, gerando significações.

Interagir  para  fazer  sentido,  eis  o  processamento  acional  dos

sujeitos  que  analisamos,  buscando  dar  conta  de  construção

significante pelos tipos de intransitividade e pelos diferentes tipos

de transitividade entre os sujeitos da interação que pode passar da
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transitividade  direta  e  chegar  até  mesmo  à  troca  recíproca  de

papéis de cada partícipe. (Oliveira, 2013)

Desde 1986, na gestão de Jânio Quadros, o grafite buscava

autorização para estar  nos lugares públicos,  mas foi  somente na

gestão do então prefeito Fernando Haddad, em 2016, que o grafite

foi  autorizado  na  extensão  da  Avenida  23  de  maio,  ao  lado  de

grandes  murais  que  lá  existiam.  Afora  recebimento  de  tintas  de

grandes empresas de tinta, os grafiteiros passaram a concorrer e a

ganhar editais  da municipalidade que ofereciam subsídios  para a

elaboração de sua obra. No caso do pixo e da pichação, enquanto

apropriação de espaços públicos  e privados,  essas manifestações

parietais são consideradas até hoje ilegais, pois infringem as regras

da propriedade  e,  assim,  estão  sujeitas  a  multas  cada  vez  mais

altas, tornando um desafio de grande risco driblar a segurança e as

multas. A programação desses artistas para assumirem um controle

dos riscos parte de um programa de ação que garante a execução

de sua obra (Regime de Programação). Isso se dá em relação a um

conjunto  de  atos  que  os  levam à  descoberta  e  ao  ajustamento

constante  (Regime  de  Ajustamento).  Aberto  ao  improviso  que

desconserta  e  coloca  o  sujeito  diante  de  situações  novas  e  não

esperadas  com as  quais,  sem preparo,  tem de  lidar  (Regime da

Aleatoriedade),  o interventor  contrasta com os percursos de uma

intencionalidade  orientada  para  atingir  um  objetivo  calculado  a

partir de estratégias que desencadeiam o fazer fazer de um sujeito

sobre outros  (Regimes de Estratégias).  As passagens entre esses

regimes de risco e os regimes de sentido pelos regimes de interação

possibilitam dar resposta à  complexidade do fenômeno de nossa

abordagem,  tratando-o  pelas  homologações  entre  esses  regimes

que, na sua dinâmica, constrói a significação.

Leia mais 

5. Resultados: Artigos e Arquivos
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Com esses aportes teórico e metodológico, nossa abordagem

do objeto semiótico busca testar as hipóteses explicativas de sua

compleição, conforme os artigos aqui reunidos: 

Artigo  1.  Micaela  Altamirano  (Mestranda  PUC-SP|CPS),  "Entre  fluxos  de
centralidades e margens: a São Paulo do Grajaú"

Artigo 2. Liana Costa (Mestre PUC-SP:COS|CPS), e Nathalia Boanova (Mestre PUC-
SP:COS|CPS) :  "Grafite  em São Paulo: (in)visibilidades  midiáticas  nas gestões de
Fernando Haddad e João Dória"

Artigo  3.  Mariana  Braga  (Doutoranda PUC-SP:COS|CPS)  e  Pedro  Mestre  Passini
(Mestre PUC-SP: Psicologia Clínica), "Do centro ao Grajaú: disputas de visibilidades
em uma São Paulo em trânsito"

Artigo 4.  Alexandre Provin Sbabo (Doutorando PUC-SP:COS|CPS): "O  Portal da
Cidade Grajaú: Construção de fronteiras dentro do mesmo território"

Artigo  5.  Jaqueline  Zarpellon  (Mestre  PUC-SP:COS|CPS)  e  Sylvia  Demetresco
(Belas  Artes|Doutora  PUC-SP:COS|CPS):  "Práticas  comerciais  e  construções  de
aparências do Grajaú: regimes de visibilidade"

Artigo  6.  Maria  Aparecida  Junqueira  (PUC-SP:PEPG  Crítica  Literária|?):"Pela
“partilha do sensível”: escritas parietais no centro e na periferia"

Artigo  7.  Alexandre  Marcelo  Bueno  (UNIFRAN|CPS),  "Política  e  identificação:
valores, visibilidade e práticas em um mural de Enivo"

Artigo 8. Ana Claudia de Oliveira (PUC-SP:COS|CPS") : "Apreensão de Alexandre
Orion na ressignificação do Grajaú".

Como  documentação,  esse  eixo  da  pesquisa  coletiva  disponibiliza  para

consulta os seguintes arquivos:

Arquivo Cartográfico
Organização de Mariana Braga Clemente (Doutoranda PUC-SP:COS|CPS-UNIBO) 

Arquivos de Fotografias 
Autoria  de:  Anne  Landowski  (graduanda  FAM:  Medicina),  Marina  Stella  Padial
(graduanda  USP:ECA/Turismo),  Mariana  Braga  Clemente  (Doutoranda  PUC-
SP:COS|CPS-UNIBO) 

Arquivos de Videos
Autoria de Alexandre Provin Sbabo (Doutorando PUC-SP:COS|CPS-UNILIN)

Arquivos Midiáticos
Levantamento e organização de: Liana Costa (Mestre PUC-SP:COS|CPS), e Nathalia
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Boanova (Mestre PUC-SP:COS|CPS)
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