A CIDADE E O DESIGN COMO PALIMPSESTO:
RELAÇÕES ENTRE CIDADE, DESIGN, GRAFITE E
PICHAÇÃO
Carlos Francisco de Araujo Silva1
Ao flanar pela cidade de São Paulo, em especial pelo centro expandido, é
possível reparar na riqueza e na imensa variedade de formas, cores, texturas,
grafismos, linhas e materiais que constituem uma complexa composição visual, rica
em linguagens, textos e contextos, construídos intencionalmente ou não, compondo
diferentes e variadas camadas constituídas pelas diversas formas de intervenção da
mão humana ao longo do tempo, em um processo constante de construção e
reconstrução da cidade, além da utilização e apropriação destes espaços pela
população.
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Figura 01: Painel semântico com inspirações de linhas, formas, texturas e cores, composto por fragmentos
extraídos da arquitetura da cidade, tais como grades de um edifício do centro da cidade, telhado de um galpão e
o edifício do Sesc Pompéia, detalhe do mosaico de Portinari no interior da Galeria Califórnia, Teto do edifício
Banco de São Paulo e o Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Figura 02: Painel semântico com referências de estampas, padronagens, grafismos, cores, formas e texturas
extraídos de pisos, azulejos, grades, portões e vitrais de edifícios da região central da cidade, tais como Casa de
Francisca, Banco de São Paulo, Edifícios da Rua Boa Vista e Teatro Renault. Inspirações para aplicações em
tecidos, porcelanas, papeis de parede e outros objetos de design, moda e decoração.

Para Sandra Jatahy Pesavento (2004), estes espaços podem ser entendidos
como territórios da cidade apropriados pelo homem, mas também como espaços
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construídos repletos de “materialidade edificada que se reveste de forma, função e
significado”.
Ainda segundo a autora, esta dimensão espacial exposta ao olhar do
observador no contexto urbano, apresenta-se repleta de marcas incorporadas
através do tempo, apresentando-se como um palimpsesto, rica em enigmas a serem
decifrados e em textos superpostos sucessivamente.
Esta superposição de escritas disposta em camadas, aguardam por um olhar
atento e capaz de desfolha-las, uma vez que em muitos casos o acesso às camadas
mais profundas e antigas encontram-se soterradas sob a ação do tempo e do
homem.
Estas constantes reconfigurações do espaço urbano, que se materializam
também como novas composições visuais e estéticas, muitas vezes caóticas e
inquietantes, em outras harmônicas e atraentes, fornecem ao designer uma grande
fonte de inspiração onde monumentos, construções, ruínas, detalhes arquitetônicos,
calçadas antigas, pisos de prédios, letreiros, grafites e pichações, ou seja, o
comportamento humano e suas intervenções sobre a natureza, entre outras
intervenções visuais, fornecem referências gráficas, estéticas, constituindo um
imenso painel visual repleto de signos e significados.
Da arquitetura colonial e das calçadas em mosaico português, aos prédios,
viadutos, praças, jardins e monumentos com inspirações europeias, principalmente
francesas comuns na Belle Époque paulistana, em que cimento, vidro e ferro
ganharam as formas sinuosas, naturais e orgânicas referentes ao Art Nouveau ou
geometrizadas e decorativas como as do Art Déco; dos vitrais ricamente
ornamentados e coloridos, dos arcos e arabescos às linhas retas, geométricas e
racionais da arquitetura modernista brasileira, com suas janelas amplas de vidro
incolor, atualmente opacas pela ação da poluição, até os refletivos e espelhados
edifícios contemporâneos.
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Figuras 03 e 04: Exemplos da cidade como palimpsesto, camadas de edifícios e mobiliário urbano cujas linhas e
estilos materializam as características de cada período de tempo e espaço. À esquerda, o edifício Sampaio
Moreira inaugurado em 1924, com mescla de estilos como o rococó e o neoclássico, sobreposto por edifícios do
Vale do Anhangabaú, com arquitetura modernista e suas linhas retas e geométricas, além das superfícies de
vidro. À direita, Detalhe do poste de luz localizado em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, inaugurado em
1911, ao fundo fachadas de edifícios construídos em diferentes momentos, um deles com grafite em uma das
laterais.

Existem também as fachadas clássicas e imponentes que ainda ostentam,
mesmo que desgastados, alterados ou depredados, de forma monumental ou
discreta, os brasões das famílias abastadas da elite paulistana e as representações
em pedra, cimento ou ferro de ramos de algodão e principalmente de café,
considerado o ouro verde, símbolos da atividade econômica que gerava riqueza
para tais famílias, para a cidade e para o país no período dos barões do café;
detalhes mesclados, miscigenados e absorvidos em meio a uma profusa mistura de
elementos de diferentes estilos, épocas, cores, formas, texturas e significados, a
qual pode-se incluir também as pessoas, atribuindo uma característica estética
única, instigante, miscigenada e multicultural.
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Figuras 05 e 06: À esquerda, detalhes de portões da Rua Boa Vista com ramos de algodão e de café, símbolos
da riqueza gerada pela atividade econômica pela oligarquia cafeeira. À direita, fachada do edifício Guinle, o
primeiro prédio de concreto armado do Brasil, inaugurado em 1916 com fachada em estilo Art Nouveau; ostenta
um brasão e detalhes de ramos de café do mesmo período, atualmente recobertos por camadas de pichação,
além do letreiro de uma loja de calçados em aço inoxidável polido, material que remete à contemporaneidade.

Tais elementos, ou ingredientes, incorporados hora homogeneamente, hora
heterogeneamente, fermentam a complexa cultura visual urbana da cidade de São
Paulo, repletas de diversas formas de ser, comuns ao nosso tempo, refletindo a arte
e a estética de um contexto social pulsante e vibrante, que adiciona também a este
cenário outros ingredientes, para uns atraentes e para outros indigestos, como o
grafite e a pichação; camadas visuais e superficiais que se superpõem às demais,
recobrindo a história com novas histórias, cores e grafismos inerentes ao tempo
recente.
O tempo e suas camadas: o passado, o presente e as previsões do futuro
(tendências)
A cidade, materializadora das relações humanas e do tempo, incorpora
sequências de mudanças que constituem a história, criando periodizações e
diferenças de significados, permitindo a existência de gerações urbanas que
construíram e ainda constroem estes espaços de diferentes maneiras e com
diferentes materiais, técnicas e ideologias, com características próprias inerentes às
possibilidades e necessidades de cada período, trazendo o passado, distante ou
recente, através de elementos estéticos e visuais, como os brasões familiares, os
ramos de café e algodão das fachadas e portões de edifícios centenários, os vitrais,
as linhas e detalhes arquitetônicos das construções do centro da cidade, dos objetos
incorporados à paisagem e até mesmo os grafites e pichações presentes nas
superfícies do espaço urbano. A cidade nos apresenta na sua materialidade a
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“presença dos tempos que se foram e que permanecem através das formas e
objetos que são também representativos de técnicas”. (SANTOS, 2001, p.21).
Técnicas que de acordo com o autor, são aplicadas na paisagem urbana e
nos objetos, ou seja, nos produtos do design, que remetem a diferentes períodos e
permitem reconstruir o espaço urbano como palimpsesto, com camadas de tempos
justapostos e superpostos, pois para ele técnica é também sinônimo de tempo,
capaz de representar determinado momento e suas respectivas possibilidades de
realização humana.
Além das camadas materializadas, outras novas se constroem justapostas e
se superpõem a todo momento, na cidade e consequentemente no design,
direcionadas por tendências globais, ou projeções do futuro, relacionadas aos
acontecimentos sociais do presente em âmbito mundial, em determinados períodos
de tempo e espaço que para Santos (2001), irão se materializar plenamente na
contemporaneidade,

tempo

em

que

há

uma

grande

mundialização

e

internacionalização de tudo em função de diretrizes capitalistas.
Trata-se da ação do tempo futuro, ou previsões de futuro, mais conhecidas
como tendências, relacionadas à moda, ao design, à arquitetura, ao comportamento
dos consumidores e assim por diante, geradas a partir dos estudos interdisciplinares
que analisam as transformações do homem, da sociedade, das cidades e do mundo,
entendendo e analisando o tempo passado e o tempo presente, com o objetivo de
“prever” o tempo futuro e promover direcionamentos, conceituais e estéticos, mais
claros e assertivos para empresas e designers em suas diversas áreas de atuação e,
consequentemente retornar à cidade sob a forma de novos produtos, serviços e
linguagens, responsáveis por adicionar novas camadas à cidade em um movimento
sincrônico e diacrônico.
Essas tendências em alguns momentos remetem a características específicas
da cidade, como o grafite e a pichação e, desde o ano de 2014, provavelmente após
as grandes manifestações ocorridas em 2013 em diversas cidades ao redor do
mundo, ganharam grande espaço como estilo conceitual e estético direcionados por
alguns bureaus de tendências, como o WGSN, por exemplo, demonstrando a
apropriação desta linguagem tipicamente urbana e por vezes controversa, advinda
dos guetos das grandes cidades; por parte de grandes grifes da moda e do design.
A camada visual mais recente – o grafite e a pichação
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Ao observarmos a cidade de São Paulo, em especial o centro da cidade, é
possível notar o grande predomínio de áreas com os mais diversos tipos de
intervenções urbanas, principalmente o grafite e a pichação, expostos nas fachadas,
muros, paredes, no mobiliário urbano, nos monumentos, em prédios públicos e
particulares, em funcionamento ou abandonados, adentrando inclusive em locais
internos, sejam públicos ou privados, de forma legal ou ilegal, ou seja, permitida ou
não.
De acordo com Gustavo Lassala (2010), o ato de pichar surge “como produto
das primeiras manifestações de expressão humana”, com o interesse em se
comunicar, que devido a necessidade de se expressar passou a utilizar as paredes
das cavernas como suporte, ilustrando pictograficamente cenas de caçadas, objetos
pessoais e outras cenas cotidianas, evoluindo depois para códigos ideográficos, ou
seja, representações de ideias através de símbolos e sinais, em que cada desenho
tem um significado, e mais adiante para a linguagem escrita conhecida atualmente.
Conforme o autor esta evolução para a linguagem escrita poderia ter causado
uma ruptura com a forma de expressão rudimentar ancestral, porém não se efetivou,
uma vez que ainda é observada como atividade de comunicação e expressão
humana comumente encontradas em cidades de todo o mundo, através da pichação
e do grafite, entre outros estilos.
Ainda segundo Lassala (2010), a característica mais comum da pichação, que
é a de escrever os nomes nas paredes, já era observado na cidade de Pompéia, na
Itália, há mais de 1500 anos, e atos desta natureza reverberaram com o passar do
tempo em diversas cidades ganhando novas ideologias, estilos, conceitos e técnicas
passando por Paris no ano de 1968, período em que os operários realizaram greves
gerais e surgiram inscrições nas paredes como forma de protesto estudantil, devido
as formas de estruturação da sociedade de consumo, comunicando a indignação de
alguns grupos para os demais membros da sociedade e para as autoridades.
Movimentação similar ocorria no Brasil neste mesmo ano, porém voltadas contra o
regime militar manifestando opiniões em favor da democracia.
Em Nova York, Estados Unidos, o movimento do grafite ocorria em meio a
grupos de negros e porto-riquenhos dos guetos da cidade, no início da década de
1970, como forma de resposta a repressão em meio as revoltas urbanas.
Nesta mesma década surgiram pelos muros da cidade de São Paulo, entre
outras

cidades brasileiras,

poemas,

palavras

e

frases

bem-humoradas e
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enigmáticas, com imagens e inscrições realizadas com estêncil, em diálogo com a
cidade e, ainda não gerava indignação, o que ocorreu a partir da década de 1980 na
capital paulistana em meio ao movimento da pixação, grafado com “x”, devido ao
fato de ser um estilo próprio dos interventores paulistanos, com gramática própria e
estética única, caracterizada pela tipografia com tag reta; que passou a escrever
codinomes pelos muros da cidade em letras grandes que ocupavam toda a
superfície do suporte, gerando a indignação e repulsa da população, e assim
marginalizando esta atividade. Este movimento, segundo Lassala (2010), ganhou
força na década de 1990 e permanece até hoje, e o que antes era frequente apenas
em alguns lugares da cidade durante a década de 1970, espalhou-se por toda a
cidade com o surgimento de novos grupos, que utilizavam este ato como forma de
identificação e diferenciação entre os grupos de pichadores, ou grifes, como se auto
intitulam.
Ainda na década de 1980, a estética dos logotipos das bandas de rock e
heavy metal inspiraram as letras grandes e angulares feitas com spray ou rolo de
espuma, típicas da pixação paulistana, convivendo lado a lado com outros estilos
como o bomb, o sticker, a pichação, o estêncil, o letreiro, o grapixo, a miscelânea, o
grafite e outras intervenções de arte urbanas.

Figura 07: Pichações em muros, fachadas e mobiliário urbano, além de intervenção em estêncil.
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Figuras 08 e 09: À esquerda, vista do centro de São Paulo com diversos edifícios pichados, ao fundo o edifício
Martinelli e o edifício Banespa, atual Farol Santander. À direita, muro do Mosteiro de São Bento, construído em
1914, com predomínio de “pichações” em estilo “Tag Reto”, contraste estético entre as camadas materializadas
em cada época.

O grafite passou a ser aceito e valorizado devido as cores, técnicas, imagens
elaboradas, complexas e com grande apelo estético, construídas através dos mais
diversos recursos e técnicas como pintura, adesivos, colagens, aerógrafos, estêncil,
em muros, esculturas, telas, pisos, calçadas, postes e em locais públicos ou
privados, galerias fluviais e outros locais degradados, levando cor e uma estética
positiva, chamando a atenção para a revitalização de espaços muitas vezes
deteriorados, como galerias subterrâneas, edifícios e espaços abandonados, entre
outros, com as mais diversas mensagens.
Passaram a ser realizados também em locais fechados, privados, e sob
encomenda, com o patrocínio e consentimento do proprietário, além de ganharem
status de arte na contemporaneidade, adentrando galerias de arte, museus, feiras,
bienais e outros espaços, com novos suportes como telas, esculturas e instalações,
entre outros, além de adentrar outros universos como o da publicidade,
comunicação, moda e design, contribuindo para a adição de novos significados a
esta e a outras formas de expressão urbanas.
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Figura 10: Grafites realizados ao longo da Rua da Consolação, à esquerda trabalho realizado pelo artista Kobra
na lateral de um prédio, ao centro trabalho do artista Crânio na entrada de uma passagem subterrânea, e à
direita intervenção em um muro com técnica sticker e “lambe lambe”, do artista Bueno.

Figura 11: Intervenção realizada com o estilo estêncil, mostra a apropriação da imagem da Monalisa de Leonardo
da Vinci dançando funk, em meio a pichações e logotipo com estilo bomb.
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Novas significações do grafite e da pichação no design e na moda – o
consumo cultural
Há algum tempo linguagens e consequentemente os produtos ligados a
algumas formas de expressão urbanas, como o grafite, passaram a absorver novos
significados e adentrar em novos universos culturais e sociais, passando de
linguagem resultante de um ato ilegal realizado pelas ruas da cidade para ato e
produto bem visto e aceito pela população, consumido em todos os níveis sociais;
além de adquirir o status de arte em galerias e museus de cidades ao redor do
mundo, utilizados como referência estética em diversas mídias e industrias como a
da publicidade, do marketing, da comunicação, do entretenimento, da moda e do
design, entre outras, que contribuem para a adição de novos significados aos
produtos resultantes desta linguagem.

Figura 12 e 13: À esquerda, fachada do Museu de Arte Moderna de São Paulo e, à direita, instalação com obras
expostas para a SP Arte 2018, evento que reúne galerias de arte de todo o mundo no prédio da Bienal, no
parque do Ibirapuera. Obras do Gêmeos, grafiteiros e artistas visuais.

De acordo com Don Slater (2002), vivemos em uma sociedade de consumo
cultural, na qual necessidades são formuladas constantemente e significativamente
em relação aos recursos disponíveis, baseando-se em línguas, valores, rituais e
hábitos

de

natureza

social,

mesmo

quando

rejeitados,

contestados

ou

reinterpretados individualmente, mas sempre produzindo e reproduzindo culturas e
relações sociais, e assim, tornando-se membros de um modo de vida e
internalizando códigos locais de necessidades e coisas, para desta forma com o
passar do tempo, absorver e reconhecer os códigos secretados pela cultura das ruas
e das cidades.
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Tais áreas concentram cada vez mais pessoas em todos os continentes, as
quais estão em constante contato com os diversos grupos e formas de manifestação
e

expressão,

humanas

e

urbanas,

interagindo,

cooptando,

reproduzindo,

demonstrando e representando a participação desta determinada ordem social e,
consequentemente ressignificando e consumindo certas linguagens e produtos.
A pichação, entre outras linguagens, independente de serem bem aceitas ou
não pela população, já são produzidas e consumidas por determinados grupos e, de
certa forma, consciente ou inconscientemente, passam a ser consumidas, mesmo
que

involuntariamente,

praticamente

todo

o

pelos
território

demais
urbano

cidadãos,

pois

constituindo-se

estão
em

presentes em
uma

linguagem

característica e típica dos centros urbanos.
Esta linguagem, entre outras, devido a presença, características e repetição,
com todos os significados já embutidos, ganham força quando transferidas para
outros objetos de consumo produzidos pela indústria da moda e do design,
amparados pela propaganda e pelo marketing, que acrescentam novos significados
externos a esta linguagem e aos objetos basicamente funcionais produzidos
industrialmente e vendidos no varejo, conectando-os a um estilo de vida e
transformando-os em artigos com um valor simbólico, e não apenas material, como
sugere Slater (2002).

Figura 13: Obras expostas em stands de diversas galerias no evento SP Arte 2018, artistas como Os Gêmeos,
Melin e Crânio, entre outros.
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Figura 14: Famílias tipográficas desenvolvidas de acordo com a linguagem das ruas, cartazes diversos com a
linguagem do grafite e pichação.

Figura 15: Embalagens diversas desenvolvidas por artistas que iniciaram na rua, ou remetendo à linguagem das
diferentes expressões visuais urbanas. Da esquerda para a direita, embalagens para a copa de 2014,
desenhadas pelo artista Speto; embalagens de perfumes e cosméticos, embalagens de café e capas de CDs.
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Figura 16: Estamparia para produtos de utilidade doméstica e decoração, tais como porcelanas, jogos de cama,
mesa e banho e comunicação visual para ambientes internos, inspirados nas linguagens do grafite e da
pichação, entre outros. Marcas como DKNY e Spal, entre outras.

Figura 17: Estamparia para as industrias têxtil e da moda, aplicadas em roupas, bolsas, mochilas e na
ambientação de desfiles. Marcas como DKNY, Jansport, Riachuelo e Fendi entre os anos de 2014 e 2017.

Figura 18: Publicidade inspirada na linguagem das ruas em campanhas para a Coca-Cola (Copa do Mundo –
Brasil 2014) e Brahma (Speto), Avião da Gol (Os gêmeos), Campanha para coleção 2015 – Grife Valentino.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cidade, com suas inúmeras camadas de história, materializadas
esteticamente em seus edifícios, ruas, monumentos, esculturas, fachadas,
intervenções artísticas, ideológicas e culturais como o grafite e a pichação, por
exemplo, entre outras linguagens e mensagens construídas pela ação do homem
através do tempo, consolida-se como grande fonte de inspiração para designers em
diversos ramos de atividade, seja na publicidade, na moda, no design de interiores,
na comunicação visual, na tipografia, no design gráfico ou de produto, entre outros,
fornecendo história visual e estética, inspiração que reverbera nos diversos produtos
do design, materializando em suas formas, cores, linhas, conceitos e mensagens.
Releituras e interpretações que refletem a cidade, a sociedade e o indivíduo em suas
diversas camadas ao longo do tempo e do espaço, consolidadas em linguagens e
objetos únicos, cheios de história, de informações, que, por conseguinte retornam à
cidade constituindo-se em mais uma camada de leitura visual, estética, e também
histórica.
Portanto, o design em suas diversas manifestações e formas de atuação,
torna-se uma linguagem materializadora de tendências, influências, signos culturais
secretados em meio a um contexto histórico, cultural e social, em determinado
período de tempo e espaço; criado, desenvolvido e constituído em meio a leituras,
sobreposições e materializações de inúmeras camadas, seja na pesquisa, na
concepção, na produção e principalmente no próprio objeto ou linguagem
constituídos, repletos de significados, em meio a uma prática cultural e em um
sistema de signos, para serem consumidos pelo indivíduo, pela sociedade, pela
cidade e absorvidos pela cultura.
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