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Sob a batuta  do “agente  marginal”,  título  ao  qual  se  autodenomina  o artista

visual Mauro Neri, e partindo rumo ao Rolê Cartograffiit1, projeto e coordenado por ele,

o grupo de pesquisadores do CPS (Centro de Pesquisas Sociossemióticas) – e outros da

PUC  -  SP, em  seu  processo  de  construção  do  Projeto  Pipeq  (2016/2017),  foi  de

encontro, numa manhã de sábado, em junho de 2017, a região do Grajaú. Juntos numa

van,  e  munidos  de  equipamentos  de  vídeo  e  foto,  além  de  celulares  e  blocos  de

anotações, tínhamos grandes expectativas.

Juntos, investíamos diferentes olhares sobre a complexidade de um longo trajeto,

e de um bairro (ou seriam muitos?), que estava porvir, como destino final. Cada qual foi

incumbido de determinadas “partes”, cujas fronteiras, de tão permeáveis, tornam o fazer

junto imprescindível.  Entre  os caminhos da pesquisa estão:  o grafite,  o pich(x)o,  os

apagamentos urbanos, o comércio. Os eixos da pesquisa então se formam, sob pontos de

vista e acrescidos dos repertórios de cada pesquisador. Dispostos a estudar a fundo, e em

sua maioria dialogando com investigações pertinentes as áreas de interesse de cada um. 

Porém, para que essas fronteiras entre diferentes recortes não fossem barreiras,

mas  fortalezas  de  uma  pesquisa  que  se  embebe  e  dilata  na  do  outro  e  vice-versa,

determinamos  um viés  claro  que  como  uma linha  de  amarração  nos  construísse  na

tessitura de uma pesquisa coletiva: as manifestações espaciais-visuais. 

Parece  justo dar  a  tais  manifestações  tamanho  crédito.  Afinal,  elas  estão  em

todos  os  lugares  por  onde  circulamos  na  cidade  de  São  Paulo.  Estão  em  espaços

públicos e privados. Estão no alto e no baixo, na vertical e na horizontal das vias rápidas

e nas ruelas. Nas avenidas e nos parques. São patrocinadas pelo Governo ou bancadas

1 Cartograffiti é um projeto coordenado pelo Agente Marginal Mauro Sergio Neri da Silva. E tem o co-
patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do edital Arte na Cidade, consiste em uma série
de intervenções em 21 locais estratégicos em um recorte especifico no mapa da cidade de São Paulo. A
proposta uniu outros renomados artistas representantes da cena Street Art local para investigar e explicitar
cartograficamente aspectos, estéticos e conceituais da megalópole paulistana, cidade referência em arte
urbana no mundo. Fonte: <http://projetocartograffiti.blogspot.it/p/apresentacao.html> Acesso em: 18 de
nov. de 2017.



pelas instituições privadas e também, por cidadãos comuns, em seu bel prazer de fazer a

arte se expor, entre e além de toda e qualquer fronteira. 

Afunilando nossa proposta, no presente artigo buscamos estudar os regimes de

sentido a partir das práticas comerciais em seus diversos modos na região do Grajaú, na

megalópole São Paulo. Objetivamos compreender tais  práticas na região a partir  das

relações entre sujeitos e os espaços comerciais que se constroem nas e pelas ruas do

bairro, rodeados pelas visualidades,  e na busca de relacionar comércio,  o grafite e o

pich(x)o. É importante frisar que a busca de visibilidade desses sujeitos, nas construções

de seus corpos, casa e automóveis, também nos guia na busca de sentido que permeia os

comércios do bairro. 

Considerando nosso ponto de partida o bairro de Perdizes (zona oeste) de São

Paulo como parte da centralidade da cidade, uma vez que estamos a aproximadamente 7

km do seu marco zero, a Praça da Sé (distância essa, considerada curta em se tratando

de uma megalópole como São Paulo). Partindo dessa centralidade rumo ao extremo sul

da cidade – Grajaú – podemos denominar esse destino como uma periferia. Entretanto,

ao fazermos o percurso contrário,  partindo do Grajaú rumo ao centro de São Paulo,

também poderemos classificar tal zona como uma centralidade, uma vez que ao redor

dela  se  desdobram  múltiplas  práticas  de  vida,  através  de  seus  fluxos  viários  e  da

presença marcante de uma represa que distribui água para inúmeros pontos da cidade.

Torna-se, portanto, interessante observar a lógica do ponto de vista, do olhar, fazendo

notar a oposição central vs. periférico, muito pertinente ao nosso trabalho. 

O olhar através da janela de uma van, ou visto em outros momentos ao descer e

caminhar a pé, mesmo que brevemente, é um olhar recortado. Pode parecer míope por

não enxergar muito longe, e nem além, ou até astigmata, à medida que o que vê de perto

ou de longe, enxerga com ressalvas, sem total clareza. Não é, portanto, nem o pretende

ser, o mesmo olhar que o daqueles que habitam diariamente as ruas do Grajaú, mas é o

olhar estrangeiro de quem pesquisa, e que mais tarde, volta a lonjura de onde veio. Com

a ressalva que abre esse parágrafo, vamos destacar os tipos de comércios observados,

com o intuito de construir sentidos para as práticas de consumo do bairro. 

1. Comércios ligados as reformas e estética do morar: lojas de móveis, lojas de materiais

de construção, lojas de utensílios para casa (fig.3);

2.Comércios  ligados  a  estética  pessoal:  cabeleireiros,  barbeiros,  perfumarias,  e

farmácias que oferecem além dos medicamentos, itens de embelezamento pessoal;

3. Consultórios de dentistas: odontologia clínica e, principalmente, estética;



4. Lojas de pneus e peças de automóveis (fig.4), além de oficinas mecânicas;

5. Lojas de comércio de roupas (fig.1, 2): em geral populares, oferecendo na mesma loja

artigos masculinos, femininos, infantil, cama, mesa e banho.

6. Alimentação: bares, restaurantes e padarias.

Figura 1 – Comércio de vestuário na região do Grajaú

Fonte: Fotografia de Sylvia Demetresco.

Figura 2 – Comércio de vestuário na região do Grajaú



Fonte: Fotografia de Marina Padial

Figura 3 – Comércio de vestuário na região do Grajaú

Fonte: Fotografia de Marina Padial

Figura  4 – Comércio de vestuário na região do Grajaú



Fonte: Fotografia de Anne Landowski

A profusão de cores é nítida. Em geral, privilegiam-se cores primárias, que vão

recebendo destaque somadas a outras. Nosso olhar é capturado também por uma mistura

de materiais.  Plásticos,  madeira,  cimento que vão formando um  excessivo,  na maior

parte dos comércios. Quando o encadeamento de comércios se interrompe, em geral a

ruptura se dá por muros que carregam os grafites e pich(x)os. O colorido, portanto, não

cessa.  As manifestações  visuais parietais  podem vir  numa só cor, como brancos em

muros  cinza,  mas  em geral  vem acompanhado  de  cores  e  formas  que  dominam os

espaços, e levam a assinatura de artistas locais ou distantes, pertencentes ou não aos

movimentos culturais que se constroem pelo bairro. 

As lojas de comércio de vestuário invadem as calçadas com suas bancas e araras

que expõe o número máximo de peças possível. Quem vai as compras é bombardeado

por informações. O letreiro grande anuncia o preço, as peças se embolam em cestos. As

pessoas se acotovelam em busca da melhor oferta. Há, ainda, balões, papéis picados

pelo  chão,  um  anunciante  ao  vivo  que  fala  com  o  microfone  em  punho  sobre  os

descontos.  Por  aqui,  vende  mais  quem mais  expõe  e  melhor  oferece  condições  de

pagamento. As lojas de vestuário são, em geral, as lojas para toda a família, da criança

ao adulto. Da mulher ao homem. Além de oferecerem cama, mesa e banho.

Muitas lojas de materiais de construção se espalham pela região. Seus nomes em

geral não são os mesmos vistos nas regiões centrais da cidade de São Paulo, mas lojas

de bairro, que possivelmente se abastecem nos grandes atacados para revender por lá.

Ao andar pelas ruas, ou de dentro dos automóveis, podemos observar o constante fazer e



refazer das fachadas, casas e prédios, dos residenciais aos comerciais. São pequenas ou

médias reformas em sua maioria. Muitas adaptações da estrutura mais antiga. 

Nesse comércio, há de se fazer uma ressalva diante dos grafites e pich(x)os. A

pintura  e  as  repinturas  constantes  muitas  vezes  visam  apagamentos  de  imagens

construídas por pich(x)adores. Algumas com apelo estético de formas e cores, e outras,

no entanto, voltadas ao apagamento de grafites e pich(x)os construídos a partir de frases

(legíveis ou não), e muitas vezes sobrepostas, sob o impacto que a disputa pelo território

parietal aponta. 

Nos andares superiores de diversos sobrados ou prédios de poucos andares, se vê

de  longe  uma  pintura  ou  placa,  sempre  bem  conservada,  que  anuncia  serviços

odontológicos.  Não  só  constam  os  dados  como  nome  e  telefone,  mas  os  serviços

especializados  que  oferecem  e  as  condições  de  pagamento  possíveis.  São  muitos

consultórios,  em que  uma  profusão  deles  deixam claro:  não  é  só  saúde  bucal  que

oferecem, é estética odontológica também, ou principalmente. 

É  possível  ver  mais  do  que  cinco  comércios  ligados  a  estética  no  mesmo

quarteirão.  Cabeleireiros,  barbeiros,  em  geral  em  salões  pequenos  e  médios,  e  um

grande  número  de  estabelecimentos  ligados  a  aparência,  como  perfumarias.

Observamos,  portanto,  que o valor  da  beleza,  construída  esteticamente  por  recursos

externos, é importantíssima entre os que habitam o bairro.

O convívio social, a despeito da ausência quase total de praças e parques, faz a

sociabilidade se desenrolar em bares, restaurantes e lanchonetes. As pessoas se reúnem

para uma refeição ou para o consumo de bebidas e petiscos com o intuito de não apenas

alimentarem-se,  mas  interagirem.  São  muitos  os  estabelecimentos  alimentícios  na

região. E aqui, uma vez mais, observamos a ausência de “marcas” do centro da cidade

de São Paulo. 

Circulando pelas vias, automóveis bem conservados de modelos mais antigos

dividem espaço com automóveis novos – em geral de modelos populares, das marcas

mais vendidas do mercado: Fiat, Chevrolet, Volkswagen. Ao andar pelo bairro notamos

a presença de muitas oficinas mecânicas e borracharias,  bem como lojas de peças e

equipamentos  automotivos,  levando  a  crer  que  dirigir  um  carro,  e  ademais,

apresentando-o de maneira conservada, é um valor importante de status e aparência para

essa população. Mais do que renovar o modelo,  a profusão de estabelecimentos que

consertam, repara e dá novos ares aos veículos, faz notar que conservá-los, por vontade



e em parte à medida que os recursos financeiros para adquirir um novo são escassos, é

uma opção de muitos moradores. 

As marcas de comércio vistas no Grajaú são marcas de pequeno e médio porte, e

em sua grande maioria  formadas  por  empresas  regionais.  São comércios  de  bens  e

serviços que se impulsionam pela estratégia tática (MARTYNIUK, 2014), ou seja, estão

em busca de resultados de mais curto prazo, onde os valores intangíveis da marca, como

status e fama, são menos importantes que os valores voltados a venda e aos resultados

econômicos imediatos.

Enquanto grandes marcas trabalham valores estratégicos e de longo prazo, as

marcas  dessa região da cidade  se propõem a um compartilhar  valores de uso como

estratégia  junto  aos  seus  destinatários.  Os valores  de  uso comumente  aparecem nas

situações em que o consumidor busca obter uma funcionalidade desejada por um preço

justo. Porém, é uma troca não apenas baseada nessa relação, mas também na imagem

que  os  sujeitos  consumidores  constroem  de  si  mesmo,  um  querer-ser-visto

(LANDOWSKI,  1992)  que  se  instaura  na  relação  intersubjetiva  entre  marcas  e

consumidores e entre esses e os outros sujeitos que habitam o bairro, e ademais diante

de outros sujeitos com os quais eles mantêm vínculos profissionais e sociais não apenas

ali, mas em outros pontos da cidade. Esses são valores mais profundos, relacionados à

identidade, e por isso podemos nomeá-los valores de base. 

Retomando o primeiro caso em que deixamos claro a questão da funcionalidade,

podemos  aferir,  que  mesmo  nessas  situações,  os  sujeitos  compram  seguindo  a  sua

identidade, ou ao menos, como nos diz a pesquisadora Martiniuk (2014, p.3) “(...) em

função da identidade na qual acreditam”, construindo a relação de valores entre marcas

e sujeitos.  

Assim, os sujeitos e os papéis temáticos construídos por eles nas narrativas de

consumo  que  operam,  constroem  marcas,  sentidos  e  valores.  Nas  axiologias  que

emergem  dessas  relações,  observamos  as  identidades  de  marcas  e  consumidores,

inseridas num meio de trocas e num processo continuo de informações. 

Das distintas abordagens que grandes e pequenas marcas apresentam, podemos

nomear  conclusivamente,  que  as  primeiras  estabelecerão  seus  valores  na  ordem

durativa,  enquanto  as  segundas,  as  pequenas  marcas,  a  estabelecerão  na  ordem

incoativa.  As  grandes  ligadas  aos  valores  de  base  e  sua  fama  e  status,  enquanto  a

pequenas atreladas a funcionalidade.



Todavia,  em  se  tratando  de  uma  região  cujas  marcas  são  em  garnde  parte

desconhecidas no grande centro,  há de se convir  que a lonjura de acesso ás marcas

centrais,  criará  nos  sujeitos  interatuantes  valores  de  relação  para  além  dos

enquadramentos de uso e base já mencionados. As marcas “desconhecidas” nos centros

da cidade, mas “conhecidas” nos bairros adquirem um status além da funcionalidade,

pois para aquela população, consumir determinados produtos e serviços é em si uma

diferenciação. 

Nas aquisições de bens e serviços das marcas das redondezas que habitam, que

vão construir junto aos sujeitos o galgar de valores que lhe darão pertencimento perante

os seus, na sociabilidade do bairro,  e para além, quando em situações de trabalho e

lazer, vão construindo, também por meio da aparência, um lugar de pertencimento na

centralidade da megalópole São Paulo. 

O apreço a construção da imagem de si, através do corpo em suas instancias do

vestir-se, nutrir-se, embelezar-se, frequentando cabeleireiros, esteticistas e consultórios

odontológicos voltados a estética, os faz estar aptos a melhores empregos e condições

de trabalho e os pertencimentos que advém de certos modos de viver. 

Como extensões  desse corpo,  observamos a  casa e  o carro.  Embelezar  essas

extensões é embelezar a si mesmo. É daí que se instauram os valores como cuidar da

casa, reformando-a, pintando-a e adquirindo bens utilitários que a mobiliarão. Para além

desse corpo e dessa casa, os automóveis. Carros novos e populares ou ainda, de modelos

mais antigos, porém extremamente bem conservados, foram vistos em profusão pelo

bairro. 

No  caso  dos  automóveis,  notamos  ainda  um  outro  valor  que  vai  além  da

aparência e do status pelo pertencimento desse bem. O carro é para essa população, um

artifício de deslocamento de altíssimo valor. A depender da malha viária de excessivo

rush e  do  transporte  público  de  baixa  qualidade  ofertado  a  esses  cidadãos,  ter  um

automóvel é ir e vir com menos barreiras e mais possibilidades. É claro que um carro

enfrentará  toda  intensidade  do  fluxo  das  vias,  mas  comparativamente  as  ofertas  de

transporte disponibilizadas pelo poder público, é considerado um objeto de valor. 

Assim,  no  discorrer  do  presente  artigo  pudemos  apreender  alguns  olhares

depreendendo valores  que  constroem a  vida  dos  sujeitos  da região  do Grajaú  pelos

comércios instalados no bairro. A relação desses comércios com a plasticidade que o

bairro  apresenta,  nos  sincretismos  de  diferentes  linguagens  que  constroem  a  sua

paisagem, e a presença marcante das especificidades do pich(x)o em seus diferentes



modos  de  se  fazer  presente  foram  aspectos  por  nós  explorados  em  busca  do

entendimento de algumas das relações que se dão na região. 
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