
MODAS, MODOS, MANEIRAS  |  119

SÃO PAULO – MODOS DE 
PRESENÇA DAS LOJAS DE 
DECORAÇÃO NA VILA MADALENA

MARIA CLAUDIA VIDAL BARCELOS
Universidade Pontifiícia Católica de São Paulo

Resumo

Vila Madalena, antigo bairro operário paulistano, na década de setenta, passou a ser 

local escolhido pelos estudantes, não só devido à oferta de imóveis mais baratos para 

morar, mas também pela relativa proximidade à Universidade de São Paulo. Ao longo 

dos anos, mudanças mais radicais, próprias da dinâmica de uma grande cidade como 

São Paulo, transformaram a Vila Madá, como é carinhosamente chamada, num bairro 

requisitado por empresários, que estabelecem negócios em diversos segmentos. Entre 

remanescentes casas e novos prédios residenciais, dá ‑se a ver um comércio sortido e 

variado. Marcada com características próprias de um bairro boêmio e de vanguarda, o 

ambiente férvido e agitado da Vila Madalena promove uma grande circulação de pes‑

soas dispostas a explorar e desfrutar cada local ali encontrado, independentemente do 

horário. É nesse bairro que está o Beco do Batman, local que se tornou emblemático e 

que integra um dos pontos turísticos a ser visitado na cidade de São Paulo. São muitas 

as pessoas que fazem o sinuoso percurso das ruelas de paralelepípedos atraídas pelos 

coloridos grafites impressos em cada muro e superfície presentes nesse caminho. 

Nesse entorno instigante encontramos estabelecimentos comerciais voltados para a 

moda da decoração que levam consumidores em busca de interesses diversos. 

Num contexto em que a localização desempenha um papel fundamental na estra‑

tégia comercial, procuramos investigar os modos de presença das lojas do segmento 

de móveis e objetos de decoração presentes nesse quadrilátero movimentado da 

cidade. A pergunta central que nos motiva é se a sociabilidade e os valores partilha‑

dos na região mencionada contribuem para os modos da organização espacial das 
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lojas desse segmento específico. Em caso afirmativo, quais são os mecanismos uti‑

lizados pelas marcas? Assumimos que, para além de trazerem novas tendências de 

morar e vestir a casa, tais lojas também criam estilos de consumo. Começamos nos‑

sos estudos na Semiótica Discursiva de A. j. Greimas e demais pesquisadores semió‑

ticos – Eric Landowski e Ana Claudia de Oliveira. Espera ‑se alcançar uma tipologia 

dos modos de consumir a decoração no bairro paulistano da Vila Madalena.

Palavras ‑chave: São Paulo, consumo de decoração, regimes de visibilidade

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Localizado na zona oeste da cidade de São Paulo, a Vila Madalena tem sua his-
tória marcada por reescrituras que a posiciona como lugar de aspectos peculia-
res e atrativos ao consumo. Esse antigo bairro operário paulistano, na década de 
setenta, passou a ser local escolhido pelos estudantes, tanto pela oferta de imó-
veis mais baratos para morar como também pela relativa proximidade com a Uni-
versidade de São Paulo. Na mesma época, o bairro ficou conhecido como lugar 
que privilegiava as artes e, portanto, se fez como reduto de ateliês e produtoras de 
cinema independentes.  Ao longo dos anos sucessivos, mudanças mais radicais, 
próprias da dinâmica de uma grande cidade como São Paulo, transformaram a 
Vila Madá, como é carinhosamente chamada, em um bairro bastante requisitado 
por empresários para estabelecerem negócios em diversos segmentos

Entre as remanescentes casas e os novos prédios residenciais, dá-se a ver um 
comércio sortido e variado. Bares, lojas, oficinas, ateliês, galerias de artes, res-
taurantes estão espalhados nas inúmeras ruas de nomes inusitados, como a Rua 
Simpatia, Rua Purpurina, Rua Harmonias entre outros nomes, dados pelos estu-
dantes e artistas que outrora circulavam pela região. Marcada por características 
próprias de um bairro boêmio e de vanguarda, o ambiente férvido e agitado da 
Vila Madalena promove uma grande circulação de pessoas dispostas a explorar e 
desfrutar cada local ali encontrado. 

É nesse bairro que está o famoso Beco do Batman1, referência em arte urbana.  
Local que se tornou emblemático na cidade, integra um dos pontos turísticos a 
ser visitado conforme o site da Prefeitura de São Paulo enuncia: “o Beco acabou 
se tornando um ponto turístico obrigatório para os amantes de arte urbana, que 

1 O Beco do Batman está localizado no encontro das ruas Gonçalo Afonso e Medeiros de Albuquerque. 
Na década de 80, um grafite que retratava o Batman, super-herói das histórias em quadrinhos, surgiu 
em um dos muros do beco, dando sequência a outras manifestações artísticas. Atualmente o Beco do 
Batman é considerado “uma galeria de arte urbana a céu aberto”.
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se renova constantemente” (Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2013). De fato, o 
Beco do Batman passou a ser considerado “galeria de arte a céu aberto” que faz 
com que cada pedaço de muro seja disputado por artistas urbanos imprimirem 
suas marcas. 

Com isso, muitas são as pessoas atraídas pelos coloridos grafites impressos 
nesses muros e demais superfícies presentes nos caminhos que levam ao beco. 
Em qualquer dia e horário, cruzamos com pessoas circulando pelas vielas tirando 
fotos, fazendo selfs entre múltiplos grafites. Também, é possível, assistir grava-
ções de programas, ensaios fotográficos para campanhas publicitárias ou flagrar 
um grafiteiro com uma lata nas mãos em plena ação, criando sua arte. 

Nesse entorno instigante do beco, mais precisamente entre as ruas Aspicuelta 
e Harmonia, encontramos a maior parte de estabelecimentos comerciais, princi-
palmente voltados para a moda da decoração que motivam os sujeitos-consumi-
dores buscar interesses diversos. No contexto cuja localização desempenha um 
papel fundamental na estratégia comercial somada a experiência que o espaço 
físico de um local pode proporcionar a seus usuários, a nossa investigação não 
se restringe apenas aos modos de presença das lojas do segmento de móveis e 
objetos de decoração presentes nesse movimentado quadrilátero da cidade, mas 
sobretudo perpassa pelo conceito de moda em um sentido mais amplo que é 
capaz de construir gostos e estilos de vida. Indagamos assim, se a sociabilidade e 
os valores partilhados na região mencionada contribuem nos modos da organiza-
ção espacial das lojas desse segmento específico. E em caso afirmativo, quais são 
os mecanismos utilizados por essas lojas. Nossa hipótese é que além de trazerem 
novas tendências de morar e “vestir” a casa, tais marcas promovem um gosto par-
ticular de consumir a moda da decoração. Embasamos nossos estudos na Semió-
tica Discursiva de A. J. Greimas, nos desdobramentos da Sociossemiótica de Eric 
Landowski, e nas contribuições de Ana Claudia de Oliveira sobre Semiótica Plás-
tica e a Moda.

2. VISIBILIDADES DA SOCIABILIDADE NA VILA MADALENA

Vila Madalena ganhou maior destaque, dentro e fora do país, com a Copa do 
Mundo 2014. A grande oferta de bares e restaurantes na região fez com que o 
bairro fosse tomado por turistas e torcedores durante esse período. Telões dentro 
dos estabelecimentos, transmitindo ao vivo as partidas dos jogos, promoviam o 
encontro de pessoas que, quer fossem torcedores ou não, estavam ali juntas para 
celebrar o evento, por longas horas. A imprensa internacional, que muitas vezes 
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cobria as notícias da Copa direto da região, contribuiu para solidificar a imagem 
libertina e festeira do bairro, elegendo -o como ponto de confraternização não 
oficial da Federação Internacional de Futebol (FIFA) da cidade de São Paulo, con-
forme o Portal R7 noticiou na época:

«Os principais veículos de comunicação repercutiram as comemorações nas 
ruas e bares da região. A rede britânica BBC acompanhou diversos jogos direto 
da região e destacou a ‘real atmosfera de festa’. O ponto de confraternização 
não oficial da Fifa foi recomendado por blogs estrangeiros e bem avaliados 
pela imprensa mundial.» (LIMA, 2014)

Esse «clima de festa» noticiado pela imprensa reforça ainda mais a caracterís-
tica boêmia do bairro que, como apontamos, vem de muito antes. A convivência 
entre antigos moradores, estudantes universitários e artistas na década de 70, 
transformaram a Vila Madalena num campo fértil para abrigar eventos culturais 
como forma de disseminar novas ideias, conforme relata Portugheis sobre ativi-
dades que aconteciam no bairro:

«Além de proporcionar entretenimento e oferecer cultura, o evento 
festivo também tinha como objetivo divulgar trabalhos de artistas poucos 
conhecidos. Abria espaço, pois, para músicos, artesões e demais artistas 
marginalizados exibirem suas produções...» (2014, p. 34).

Certamente que a visibilidade da Vila Madalena se faz também pela «galeria 
de arte urbana a céu aberto». São milhares de visitantes que percorrem a pé as 
vielas Medeiros de Albuquerque e a Gonçalo Afonso, caminhos que convergem 
ao Beco do Batman, atraídos pelo espetáculo colorido dos muros grafitados. Não 
somente os muros das duas vielas passam a ser suportes de grafites, como tam-
bém casas e estabelecimentos comerciais apropriaram -se da arte urbana para 
destacarem -se na paisagem (Fig. 1 e 2). 

Nesse ambiente férvido e agitado do entorno do beco novas práticas sociais 
passam a ser vividas. O Parque da Vila, instituído em abril de 2017, em continui-
dade ao programa Ruas Abertas2 da gestão do Prefeito Fernando Haddad, pro-
porciona outros modos de vivenciar o bairro da Vila Madalena. Uma séria de 

2 Ruas Abertas é um programa municipal que incentiva a ocupação dos espaços públicos com vias, 
de diferentes regiões da cidade, abertas para ciclitas e pedestres aos domingos e feriados. Nelas, são 
permitidas manifestações artísticas, culturais e esportivas, mediante a pactuação com a subprefeitura 
local. emhttp://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura -institui -oficialmente -programa -ruas -abertas
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atividades distintas, como feirinhas gastronômicas, espetáculos e performances 
ao ar livre, ateliês abertos ao público entre outras programações acontecem aos 
domingos e feriados agregando valor ao bairro. A área delimitada pelas ruas Aspi-
cuelta, Harmonia e Medeiros de Albuquerque e Travessa Alonso passa a ser local 
de encontros para o lazer e cultura, proporcionando interações entre sujeitos que 
partilham os mesmos interesses (Fig. 3). 

  

	

FIGURA 1 e 2 – Beco do Batman e entorno – Muitos muros tomados por coloridos
Fonte: autora.

	

FIGURA 3 – Área do parque da Vila
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O aumento significativo de sujeitos que circulam no entorno do Beco do Bat‑
man nos últimos anos faz com que cada vez mais moradias passem a ser pontos de 
venda. Com a expectativa de atender as demandas que surgem na região, inves-
tidores e empreendedores vão em busca de espaços para estabelecerem possí-
veis negócios. Dados levantados junto da Junta Comercial do Estado de São Paulo 
(JUCESP) mostram que a quantidade de estabelecimentos comerciais de distintos 
segmentos entre os anos de 1990 a 2000 já apontavam para a consolidação da Vila 
Madalena como polo comercial de rua. Na Rua Harmonia por exemplo, no ano de 
1990 havia 58 pontos de venda abertos, aumentando para 123 no ano de 2000. De 
mesmo modo, na Rua Aspicuelta o aumento foi notório. Na década de 90 eram 
contabilizados 37 pontos de venda para em dez anos passarem a ser 169 (Portu-
gheis, 2015, p. 61). A vocação comercial do bairro estava assim decretada.

Entre os anos 2003 até 2012 o varejo brasileiro vivenciou o «ciclo do Boom 
de consumo» (Serrentino, 2015, p. 32). O período foi marcado por um momento 
bastante próspero no comércio, sobretudo na cidade de São Paulo. Fatores como 
a queda da taxa do desemprego e o aumento da renda familiar estimularam o 
maior consumo de bens e serviços. O incentivo fiscal para a formalização de 
pequenos negócios que vendiam seus produtos de modo informal e o ambiente 
atrativo para marcas internacionais abrirem lojas físicas eram visíveis e sentidos 
na disputa por espaços comerciais na cidade. A Vila Madalena não ficou a mar-
gem desse momento favorável ao consumo. 

O ambiente estimulante da Vila Madalena, sobretudo no entorno do Beco do 
Batman, torna -se propício para que cada vez mais marcas abram suas lojas na 
região. De fato, notamos que o comércio ali, constituído por pontos de vendas 
já algum tempo sancionados pelo público tem sido reforçado por novos estabe-
lecimentos. Somam -se a eles mais bares, restaurantes, ateliês, galerias, lojas, e 
tantos outros espaços de diversos segmentos como por exemplo, o Viveiro, espaço 
dedicado ao coworking, que abre sua terceira unidade e por meio do projeto arqui-
tetônico mantem fortes conexões com o Beco do Batman, conforme a Revista da 
Folha informa:

«No bem -sucedido projeto da arquiteta Rebeca Trindade, chama atenção o 
segundo piso da casa, com vista para os grafites do Beco, um dos locais mais 
visitados da Vila Madalena. Ainda está lá a boca vermelha dos Rollings Stones, 
grafitada por Ron Wood em fevereiro de 2016». (Haddad, 2017, p. 36)

O entorno do Beco do Batman se faz como local propício a práticas diversas que 
convergem ao consumo. Ofertas de produtos e serviços atraem os sujeitos que 
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circulam pelas vias de acesso ao Beco, e fazem o espaço ser, enquanto uma tota-
lidade de «qualidades sensíveis (visuais, sonoras, térmicas, olfativas)» (Pezzini e 
Cervelli, 2004, p. 32), uma realidade significante. 

2. MAPEAMENTO DA DECORAÇÃO NO ENTORNO DO BECO DO 
BATMAN

O Beco do Batman ocupa uma posição central em relação as ruas Aspicuelta, 
Harmonia, Medeiros de Albuquerque e Travessa Alonso. Vias de acesso ao Beco 
são passagem obrigatória a qualquer sujeito que queira desfrutar a profusão de 
muros grafitados. No quadrilátero formado, a circulação de sujeitos é intensa e 
fazer o percurso a pé parece ser a melhor opção adotada. Alguns pontos de venda 
estão na Travessa Alonso e na Rua Medeiros de Albuquerque. Já nas Ruas Aspi-
cuelta e Harmonia está concentrado o maior número de estabelecimentos comer-
ciais, principalmente do segmento de decoração conforme destacamos no mapa 
abaixo (Fig. 4):

	

FIGURA 4 – Mapa do percurso analisado no entorno do Beco do Batman – lojas demarcadas
Fonte: Google maps – indicações da autora

Propomos iniciar o percurso pela Rua Aspicuelta. Pouco antes da entrada para 
o Beco pela Travessa Alonso, no número 23, está localizada a Tamtum, marca que 
desenvolve estampas exclusivas para tecidos direcionados principalmente para 
revestimentos de móveis. É possível também encontrar capas prontas para almo-
fadas, itens para mesa tais como jogos americanos e guardanapos, além de pufes e 
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baquetas revestidas com os tecidos que a marca produz. A identificação dos pro-
dutos comercializados pela marca pode ser feita pelo sujeito passante por meio 
da ampla vitrina que expõe almofadas coloridas que se destacam no cinza escuro 
da fachada elaborada (Fig. 5). O sujeito ‑consumidor encontra no interior da loja a 
possibilidade de coordenar estampas com as cores da coleção resultando em um 
diversificado modo de composições que ele define (Fig. 6).

  

	

FIGURA 5 e 6 – Vitrina da Tamtum e exposição de tecidos e mobiliário. 
Fonte: Imgrum Mercado Casa

Seguindo pela Rua Aspucielta, no número 58, ao lado da praça José Afonso de 
Almeida recém revitalizada pelos próprios moradores do bairro, encontramos a 
Depósito Santa Fé. Desde o ano de 1994 a marca ocupa um galpão de 300 m2 cujas 
características construtivas originais estão preservadas. A loja se faz ser vista pela 
fachada na cor vermelha composta por duas vitrinas que expõem poucos móveis, 
uma placa indicativa apoiada na marquise do prédio e uma porta de entrada 
de vidro recuada que permite a exposição de objetos decorativos, indicando ao 
sujeito passante os produtos que poderá encontrar (Fig. 7).

O sujeito que aceita o convite para transpor a porta de entrada da loja Depósito 
Santa Fé encontra um modo pouco convencional de expor móveis e objetos deco-
rativos. Mesas, cadeiras, poltronas, grandes ou pequenas em meio a uma grande 
variedade de objetos decorativos estão empilhados e misturados de modo livre. O 
sujeito que percorre a loja deve ter a competência do saber ‑fazer a decoração que 
almeja, uma vez que aquilo tudo que está exposto não está formatado em compo-
sições preestabelecidas (Fig. 8).

Continuando a caminhada por essa mesma rua, existem dois outros pontos 
de venda vizinhos. O primeiro é a Cerâmica Muriqui especializada na fabricação 
e venda de utensílios em cerâmica. O segundo consiste no Ateliê Carlos Motta. De 
modo intimista a Cerâmica Muriqui ocupa um espaço no subsolo do prédio que 
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abriga o Espaço Cult3. Uma pequena porta de entrada lateral, um tanto escondida, 
é indicada pela placa com o nome escrito de modo artesanal. Mediada por poucos 
degraus, a entrada conduz aqueles que querem descobrir o que existe ali dentro 
do espaço (Fig. 9). Nesse espaço compartilhado, a marca, além de vender as peças 
de produção limitada que estão expostas nas mesas e prateleiras, propõe o ensino 
da prática de modelar objetos cerâmicos em cursos abertos ao público (Fig. 10).

  

	

FIGURA 7 e 8 – Depósito Santa Fé: vitrinas da fachada e exposição dos móveis.
Fonte: autora

	

  

	

FIGURA 9 e 10 – Entrada discreta da Cerâmica Muriqui e espaço interno
Fonte: autora

3 O Espaço Cult está ligado à Revista Cult, uma revista mensal voltada às áreas da arte, cultura, filosofia, 
literatura e ciências humanas.
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Uma das lojas de móveis mais antigas que encontramos na Rua Aspicuelta 
está sob a direção do designer Carlos Motta, que justifica a escolha do bairro do 
seguinte modo: «A Vila Madalena é um bairro pitoresco e interessante na Zona 
Oeste da cidade de São Paulo [...] em 1978, na mesma Vila Madalena, inicio o Atelier 
Carlos Motta» (2017). Com essa frase o renomado designer reafirma os valores do 
bairro e traduz nas escolhas que faz no seu ateliê. É nesse espaço que ele projeta 
e executa móveis em madeira, objetos utilitários e expõe algumas peças especiais 
com um estilo atemporal. A casa de tijolo com elementos em madeira mostra-
-se por um projeto arquitetônico que se dilui na bucólica paisagem da rua. No 
entanto, apesar da existência de um portão baixo e vazado de madeira que está 
sempre fechado, o conjunto todo da fachada é capaz de suscitar a curiosidade do 
sujeito que passa na calçada pela enorme abertura que deixa a mostra os móveis 
expostos no interior da loja (Fig. 11). 

FIGURA 11 – Ateliê Carlos Motta
Fonte: autora 

No cruzamento da Rua Aspicuelta com a Rua Harmonia está localizada a Oppa 
Design. Marca brasileira de móveis e objetos decorativos que até pouco tempo ven-
dia apenas no canal online, em 2012 passa a ser também loja de rua, e escolhe as 
imediações do Beco do Batman para abrir sua primeira unidade. A entrada da loja 
está na Rua Aspiculta e se faz ser vista por uma fachada de frente estreita e remo-
delada pela cor verde entre planos de vidro. Podemos dizer que essa fachada chama 
pouco atenção em comparação à lateral exuberante da fachada na Rua Harmonia 
(Fig.12 e 13). Nessa fachada lateral podemos ver os quatro níveis do prédio marcados 
por cores contrastantes aplicadas nas chapas metálicas que criam um efeito lúdico, 
operando no olhar de quem caminha pela via. No último andar do prédio uma área 
aberta, ambientada com móveis e plantas, permite a visão privilegiada da movi-
mentação do Beco, conectando a marca com os fazeres do entorno. 
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FIGURA 12 e 13 – Prédio que a Oppa Design ocupa
Fonte: autora

Na esteira das marcas online que passam a ter lojas físicas de rua, a marca 
alemã Westwing também fixou seu endereço nas imediações do Beco do Batman. 
Embora a loja não esteja efetivamente localizada nas duas ruas delimitadas dessa 
pesquisa, justificamos mencioná -la por se fazer presente pela posição que ocupa 
na Rua Simpatia. Paralela à Rua Aspicuelta, ela termina na Rua Harmonia. Por-
tanto, o sujeito que anda na calçada da Aspicuelta em direção a Harmonia poderá, 
por entre as árvores da Praça José Afonso de Almeida, vislumbrar a fachada da 
Westwing (Fig. 14). Assim, no alto e muito próxima da loja Oppa Design, a Westwing 
está visualmente presente para esse sujeito que poderá desviar -se com facilidade 
do trajeto estipulado por nós. Portas amplas e abertas convidam -no a transpô -las 
para olhar um diversificado mix de produtos selecionados que a marca até pouco 
tempo, oferecia apenas para clientes cadastrados no sistema online como uma 
espécie de clube fechado (Fig. 15). 
	

  

	

FIGURA 14 e 15 – Marca Westwing – fachada e a exposição de produtos no interior.
Fonte: autora
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Em continuidade ao trajeto inicial descendo a Rua Harmonia em direção ao 
Beco, o prédio que a Oppa Design ocupa, no nível da calçada, estão distribuídos 
pequenos pontos de venda. Entre eles está uma das lojas físicas da rede Demo‑
crart (Fig. 16). A marca que também iniciou online oferece gravuras e fotografias 
em edições limitadas, numeradas e assinadas em prol de uma «arte acessível» 
conforme Rampazzo, um dos fundadores descreve a filosofia da marca (2014). No 
interior da loja, sobre o fundo preto aplicado nas paredes, chão e teto destacam -se 
quadros com gravuras e fotografias de artistas selecionados pela curadoria que 
integra a Democrart (Fig. 17). 

	

  

	

FIGURA 16 e 17 – Loja Democrart e exposição de produtos.
Fontes: Autora e acervo Democrart

Na Rua Harmonia destacam -se três marcas distintas vizinhas uma das outras: 
a mais antiga, o Estúdio Barúna especializado em projetos especiais em madeira, 
a Retrô 63 que comercializa móveis e objetos decorativos dos anos 50, 60 e 70, e a 
Prototype, oficina especializada em desenvolver e vender protótipos de mobiliá-
rio e objetos. Desde o ano de 1987 o Estúdio Baraúna ocupa o mesmo prédio com 
características de galpão industrial como parte da oficina e showroom (Fig.18). A 
marca privilegia antes de tudo a produção de mobiliário de modo artesanal para 
projetos especiais. Vizinho a esse ponto de venda, está a Prototype, oficina de 
protótipos e venda dos mesmos, que também se mostra por uma fachada que 
preserva características residenciais com poucos elementos que indiquem ser ali 
uma loja de móveis (Fig.19). Esses dois pontos de venda elegem elementos em 
suas fachadas que apontam para um «não querer ser vista» (Landowski, 1992, 
p. 95) ocupando uma posição mais reservada com relação ao sujeito passante na 
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rua. A Retrô 63, no entanto dá -se a ver por uma fachada pouco elaborada. A marca 
parece privilegiar a coleção de móveis vintage que comercializa focando na expo-
sição livre de objetos e móveis que pode ser vista com facilidade das calçadas da 
Rua Harmonia (Fig. 20). 
	

  

	

	

FIGURA 18, 19 e 20 – Os pontos de venda vizinhos na Rua Harmonia: Estúdio Baraúna, Prototype e Retro 63. 
Fontes: Estúdio Baraúna e Prototype; Autora

A partir desse mapeamento de lojas é possível identificar os modos de pre-
sença dos pontos de venda selecionados. Segundo Landowski, «Para analisar 
experiências vividas, é necessário em primeiro lugar fazê -las presentes» (2017, 
p. 117) nesse viés, as análises dos pontos de venda postos em relação com sujeitos‑
‑passantes, podemos compreender como se articulam os valores partilhados no 
entorno e apreender o sentido construído em ato, enquanto «acontecimento 
enunciativo que faz ser o sentido» (Oliveira, 2014, p. 596).
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3. APREENSÕES ESTÉTICAS NOS MODOS DE CONSUMIR MÓVEIS 
E OBJETOS DE DECORAÇÃO

«Como a imagem sentida e percebida chega então a levar o passante a 
conhecer o produto, formar uma imagem da loja e, por fim, poder se auto 
identificar são tópicos de extrema relevância compreender, pois no sentir e 
perceber já se instaura a significação». (Oliveira, 1997, p. 44)

É, pois, na calçada que ocorre o primeiro contato visual do sujeito ‑passante 
com o ponto de venda. A imagem exterior adotada pelo estabelecimento é dire-
cionada para que este desperte o olhar e aceite o convite para entrar, podendo, 
assim, identificar -se com aquilo que encontrará no interior do ponto de venda. 
Todo esse processo se faz por escolhas enunciativas que irão fazer sentido para 
esse sujeito ‑passante e que poderá ser sujeito ‑consumidor, operando na construção 
de um gosto particular de consumir a moda da decoração. Moda essa apoiada no 
conceito de Oliveira que a define como «(...) modos de conduta, estilos de vida, 
formas de gosto, correntes de ideias e de opiniões que nucleiam os agrupamentos 
humanos» (apud Braga, 2015, p. 12).

Observando os formantes plásticos das fachadas das lojas selecionadas, nossa 
análise aponta para a tendência na manutenção das características originais das 
residências ou galpões comerciais. Em boa parte delas permanecem os aspectos 
construtivos genuínos mesclados a algum tipo de elemento que os atualizem. 
São esses aberturas mais amplas para vitrinas, revestimentos coloridos ou algum 
tipo de acessório indicativo daquilo que está sendo vendido no interior da loja, 
passando a fazer parte da fachada. Porém, as «reescrituras por acréscimos» 
(Buoro et al., 2014, p. 628) são de forma bastante integrada a paisagem do entorno. 

A escolha de uma sinalética das marcas de modo discreto é também outra iso-
topia apurada em nossas análises. Os letreiros indicativos com os nomes das lojas 
pouco se destacam. Quer seja pelo logotipo ou tipografia adotados ou mesmo 
pela posição que ocupam nas fachadas é necessário estar próximo do ponto de 
venda para identificar o nome da loja. Essa escolha age no querer ‑saber do sujeito‑
‑passante incitando -o pela curiosidade, o que está em sintonia com o mesmo agir 
de querer -descobrir o Beco. 

Quanto à organização espacial interna das lojas, a tendência de uma exposi-
ção de produtos sem que haja padronizações em ambientes formados parece ser 
uma constante. O fato dos mobiliários e objetos decorativos estarem dispostos 
em prateleiras, sobrepostos por critérios de configurações «livres», indica que a 
estratégia adotada é para um sujeito ‑consumidor competente no saber fazer a sua 
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decoração com produções únicas. Todos esses modos de figurativizar atuam como 
«presença sensível» (Landowski, 2017, p. 79) que agem no sujeito. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O entorno do Beco do Batman é vibrante. Ele se faz, assim, não só pela explosão de 
cores que se dá a ver nos muros e superfícies das muitas construções existentes 
na região, mas também pela circulação intensa de sujeitos em busca da parti-
lha de um gosto que se dá a ver pelas práticas ali manifestas. O estar junto e ao 
ar livre promovem modos de consumo particulares que orientam a decisão das 
marcas na instalação dos seus pontos de venda nesse entorno.

As narrativas de consumo de decoração estão imbricadas nos valores postos 
em circulação no bairro da Vila Madalena. As marcas do segmento apropriam-
-se desses valores e os presentificam em seus pontos de vendas como modo de 
modalizar o sujeito ‑consumidor. Assim, a produção artesanal, os produtos inusita-
dos e a organização espacial despojada são valoradas e capazes de criar identida-
des nos modos de consumir. 

O discurso é organizado de modo que o consumo criativo seja o valor de base 
e, aponta para a possibilidade da aquisição de objetos e composições exclusivas, 
no sentido de únicas, promovidas pelo gosto particular de consumir a moda da 
casa. 
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