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RESUMO 
 

 
São Paulo, grande centro financeiro e residencial da América Latina, é também 

referência no mundo quanto à riqueza da sua arte urbana. A cidade tem uma 

estética própria e amplamente desenvolvida, que reflete em si a multiculturalidade 

de seus moradores. O graffiti, manifestação artística de caráter transgressor que 

ocupa as ruas e paredes dessa metrópole, está à vista de milhares de pessoas que 

em seu cotidiano transitam por um espaço urbano invadido por esta arte não formal, 

que além de ter um grande valor estético, faz comentários sobre os problemas da 

cidade, chamando a atenção para lugares ignorados pelo cidadão e interagindo com 

o contexto urbano. Pode-se considerar que a própria configuração da metrópole 

dispõe de suportes públicos que são aproveitados como espaços de comunicação e 

de produção artística. Cria-se um diálogo entre o artista e o espaço público à vista 

de todos. Portanto, esta pesquisa aprofunda as relações construídas entre o graffiti 

como expressão artística e a cidade de São Paulo, propondo uma análise 

interdisciplinar para entender o graffiti através de três dimensões: seu valor artístico, 

sua dimensão simbólica e sua influência na paisagem urbana. Interessa definir 

quanto de transgressor essa manifestação ainda tem nesse momento de crescente 

institucionalização e aceitação do graffiti como forma artística da arte 

contemporânea.   

  

Palavras-chave: Graffiti, Arte urbana, Paisagem urbana, São Paulo. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

ABSTRACT 

 

 

São Paulo, South America’s financial and residential center, is also famous because 

of the richness of its urban art. The city has its own aesthetic, which reflects the 

multiculturalism of its people. The graffiti, artistic manifestation with a transgressor 

spirit, occupies the walls of the city, and can be seen by thousands of people in their 

daily routines, they live in an urban space invaded by this informal type of art, which 

has a great aesthetic value, comments on issues of the city, and interacts with the 

urban context. It can be said that the actual configuration of the metropolis provides a 

“canvas” that can be used as a public space for communication and artistic 

production. It is a dialogue, a conversation between the artist and the city that can be 

seen by anyone. Therefore, it is interesting to study the links made between graffiti 

as an art expression and São Paulo’s landscape by an interdisciplinary analysis, to 

understand graffiti by three features: Its artistic value, its symbolic value and its 

influence in urban landscape. This study tries to define how transgressor graffiti is 

nowadays in São Paulo, in a moment of institutionalization and growing acceptance 

as an artistic contemporary expression.  

 

Keywords: Graffiti, Urban Art, Urban Landscape, São Paulo. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Em cidades como São Paulo, Berlim e Londres, grandes centros financeiros e 

residenciais, observamos o surgimento e a crescente presença de um fenômeno 

artístico, com caraterísticas transgressoras, que desde a década de 70 ocupa as 

ruas e as paredes das grandes metrópoles de forma massiva. A expansão global e 

crescente atenção da mídia fez com que o graffiti deixasse de ser apenas uma 

expressão subversiva para ganhar atenção especial dentro do panorama da arte 

contemporânea. 

Assim, pretende-se aqui aprofundar as relações que este tipo de expressão 

artística cria com a vida da cidade: a paisagem urbana é alterada por uma série de 

imagens que não foram planejadas dentro de um conceito urbanístico ou por uma 

instituição formal. O graffiti em paredes e fachadas está à vista de milhares de 

pessoas que em seu cotidiano transitam no espaço urbano rodeadas por arte 

espontânea.   

Portanto, aquela produção artística que está fora do espaço dos museus é o 

que nos interessa, em específico, o graffiti como expressão de arte urbana, presente 

nas áreas públicas das grandes cidades como São Paulo. Sendo o universo dessa 

arte tão amplo, o foco dessa pesquisa são as expressões pictóricas e imagéticas 

que ocupam paredes e muros da cidade. Aprofundaremos o seu valor artístico, mas 

também, nos interessa o diálogo que o graffiti tem com a paisagem urbana assim 

como seu caráter transgressor. 

Eis o problema de pesquisa a ser desenvolvido: Quais são as relações 

construídas entre o graffiti como expressão artística e a cidade de São Paulo? 

O graffiti não é simplesmente um desenho na parede, ele cria uma relação 

com aquela parte da cidade que ocupa: faz comentários sobre problemáticas locais, 

chama a atenção para lugares ignorados pelo cidadão no cotidiano, serve como 

ponto de referência, interage, dialoga com a arquitetura e as pessoas.  

Pensando na cidade, pode-se argumentar que essas manifestações artísticas 

contribuem para renovar e diversificar a experiência urbana, a percepção que o 

morador tem da própria cidade, assim como, contribuir para a modificação do 

espaço físico urbano, e até poderia criar uma sensibilidade artística no âmbito da 
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vida social. O graffiti procura criar uma diálogo artista/espectador através de uma 

imagem: o artista reproduz uma imagem e o espectador é surpreendido em cada 

encontro reparando em cada obra. Este jogo cria uma ligação entre as duas partes, 

uma espécie de relacionamento que acontece no espaço público.  

A metrópole é, portanto, uma área habitada por imagens: sem dúvida, a 

publicidade e o graffiti formam parte desse universo. Pode-se considerar que só uma 

cidade como São Paulo, com sua configuração geográfica e urbanística, dispõe de 

suportes públicos que são aproveitados como espaços de comunicação e de 

produção artística. Parece que a condição de metrópole motiva o surgimento 

de novas manifestações estéticas na procura de uma identidade cultural, de fazer 

parte das imagens da contemporaneidade.  

Propõe-se aqui também uma discussão vinculada ao mundo da arte: Quais 

são as convergências e divergências do graffiti com o universo da arte formal? Qual 

seria o olhar mais adequado para analisar seu valor estético? Também cabe refletir 

na especificidade do sítio, ou seja, a redefinição dos espaços da arte 

contemporânea. O espaço urbano, funcional e permanente, converte-se em suporte 

ou lugar específico para intervenções, dignas manifestações artísticas. Ou talvez 

seja a cidade um espaço muito grande para falar em site-specific art? Esta pesquisa 

procura esclarecer essas classificações. O estudo interdisciplinar aqui apresentado 

procura manter um diálogo constante entre duas áreas de conhecimento trabalhadas 

no Mestrado (Arte e História da Cultura), na intenção de introduzir uma pesquisa 

inovadora, com um significado próprio.  O objeto de estudo será sempre analisado 

através de três dimensões que o definem: seu valor artístico, seu valor simbólico e 

sua contribuição na paisagem urbana. Esses olhares permitem definir um objeto tão 

complexo quanto este, pois parece que os estudos já feitos sobre o tema se 

concentram apenas em uma dessas dimensões.  

O graffiti propicia um constante processo de renovação, de dar novas caras à 

cidade, ao bairro, à rua, o que parece ser necessário e até apropriado na saturação 

de imagens, caraterística da metrópole. O imprevisível da sua permanência 

surpreende ao morador da cidade na sua vida diária com novas imagens que 

acrescentam a sua cotidianidade. 

Em uma metrópole como São Paulo, podemos identificar uma grande 

quantidade de manifestações como essas, entretanto algumas duram pouco e 
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outras podem ser até imperceptíveis. Essa efemeridade pode ser relacionada a dois 

motivos: políticas públicas contra o graffiti e pixação (como a Lei Cidade Limpa, 

desde 2007), ou a renovação mediante a criação de novas intervenções. A cidade 

está em constante mudança e, portanto, a arte que ocupa suas paredes também. 

Portanto, só a memória coletiva e o registro podem dar fé da sua existência.    

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

a) Temática: 

São Paulo é uma referência no mundo quanto à riqueza da sua arte urbana. A 

cidade já foi fotografada e estudada por pesquisadores do mundo todo. Por ter uma 

estética própria e amplamente desenvolvida do seu graffiti, a cidade tem constituído 

um movimento artístico tão amplo e diverso que reflete em si a multiculturalidade de 

seus moradores e o caráter globalizado da cidade paulistana. Por causa da minha 

formação em Sociologia, interessa-me pesquisar quais são as repercussões do 

graffiti no espaço urbano e na construção da paisagem urbana.   

É impossível desconsiderar a cidade como suporte ao falarmos de graffiti. E a 

recente absorção do graffiti pelo circuito da arte formal e pela mídia nos faz pensar 

no valor estético que ele tem principalmente no contexto urbano: o espaço que o 

estimula e que é seu contexto original.  

 

b) Periodização: 

 Como marco referencial histórico, será analisada a cidade de São Paulo e 

suas manifestações de arte de rua nos últimos 10 anos (2001-2011). Mas procura-se 

refletir na situação presente desta temática, considerando pontos específicos de 

concentração de graffiti, aqueles com maior quantidade de representações pictóricas 

e que atraem maior atenção dos cidadãos e pesquisadores da área.  
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PROBLEMA DE PESQUISA  
 
 

A questão central que o presente trabalho procura responder é: Quais são as 

relações construídas entre o graffiti como expressão artística e a cidade de São 

Paulo? E ainda interessa também saber: Qual é seu valor artístico? Em uma época 

onde o graffiti é quase aceito e legitimado, quanto de transgressor ele ainda tem?  

 

 
OBJETIVOS 
 
 

Com a presente pesquisa, tentaremos: 

• Desenvolver as caraterísticas estéticas do graffiti que permitem considerá-lo 

como uma expressão artística representativa da contemporaneidade.  

• Estudar seu caráter transgressor na atualidade.  

• Analisar as relações construídas entre graffiti e o espaço público onde se 

manifesta.  

 
 

METODOLOGIA 
 
 

 Para estudar uma expressão urbana dentro de um contexto tão complexo 

como a cidade contemporânea, sugere-se uma análise interdisciplinar. Portanto, 

desenvolveremos uma primeira parte teórica nos capítulos 1 e 2 visando estudar o 

graffiti em três dimensões:  

• Como expressão artística: convergências e divergências com o mundo 

da arte formal. 

• Como apropriação simbólica: seu caráter transgressor como forma de 

dialogar com a cidade.  

• Como expressão urbana: seu poder e alcance na paisagem urbana.  
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Esses três olhares consideram noções do universo da arte, dos estudos 

urbanos e da política cultural. Nesse momento impreciso, em que o graffiti transita 

por dois universos – o formal e o subversivo –, parece que o mais adequado é 

analisar este assunto a partir de uma postura interdisciplinar como a aqui proposta.  

Para compreender essas três dimensões no contexto da cidade de São 

Paulo, desenvolveremos um estudo empírico qualitativo, apresentado no Capítulo 3. 

Foram selecionados dois bairros da cidade de São Paulo, diferentes e distantes, 

para observar as características do graffiti de cada um deles. A descrição, como 

método de pesquisa, permite aproximar o fenômeno e suas propriedades reais ao 

contexto onde ele acontece.  

São Paulo, sendo uma cidade tão grande, não é uniforme quanto a sua 

distribuição urbanística, social e cultural; portanto, o graffiti, intimamente relacionado 

ao seu contexto, também não é uniforme. Através das particularidades de cada 

região é possível explicar como o grafiteiro dialoga com determinados espaços da 

cidade e como o contexto urbano inspira e conversa com sua obra. Para entender 

melhor essa relação, foram selecionados 2 pontos da cidade com grande quantidade 

de graffitis, ou famosos pela qualidade deles. As áreas selecionadas foram: Tucuruvi 

e Jaçanã (Zona Norte), por serem um dos primeiros lugares onde o graffiti paulistano 

começou a se manifestar fortemente há duas décadas; e O Beco do Batman na Vila 

Madalena (Zona Oeste), por ser referência obrigatória nesse contexto, ele tem 

virado ponto turístico e cartão postal do underground. Para complementar, 

mencionamos a região da Mooca (Zona Leste) e da Radial Leste, carregada de 

graffitis do tipo bombing (simples e de rápida execução) e pixação.  

As regiões são muito diferentes entre si, portanto tentaremos identificar as 

convergências e as diferenças entre elas para entendermos o diálogo entre o graffiti 

e o lugar da cidade que ele ocupa.  

De acordo com os objetivos, a metodologia qualitativa foi considerada pelo 

interesse em aprofundar a compreensão do assunto, suas motivações, orientações e 

processos de interação simbólica no contexto da cidade. A metodologia qualitativa, 

usando observação e descrição, visa manter sempre a análise interdisciplinar 

através das três dimensões propostas – o artístico, o simbólico e o urbano – como 

intrínsecas ao graffiti.  
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Toda a informação contida no presente trabalho foi complementada com uma 

extensa documentação fotográfica, jornais, vídeos e filmes relacionados ao tema 

abordado. Também foram realizadas entrevistas com grafiteiros e pesquisadores 

nos lugares selecionados para complementar a análise. 

 

 

O OBJETO DE ESTUDO 

 

 

 É preciso definir e esclarecer o que entendemos como graffiti na nossa 

pesquisa. Em uma cidade como São Paulo, sua arte urbana é tão diversa quanto 

sua arquitetura e seus moradores. Existem inúmeras formas de intervenção urbana, 

mas vamos nos concentrar naquelas pictóricas, feitas com spray e látex, ad hoc, 

feitas legal ou ilegalmente.  

É difícil separar o graffiti legal do ilegal na nossa pesquisa, pois são universos 

que se sobrepõem. Um artista de rua pode executar um graffiti em um muro 

autorizado, e outro dia pixar ou realizar uma obra ilegal. Isso acontece também com 

a pixação. Graffiti e pixação são dois universos muito próximos, os atores costumam 

transitar entre um e outro, e ainda, as duas práticas são consideradas crime 

ambiental pela lei como se fossem a mesma coisa, apesar de o graffiti pictórico ser 

mais aceito pela população. Também, a pixação tem uma carga fortemente 

brasileira. Apesar de ter uma dinâmica próxima ao graffiti original de Nova Iorque 

(tagging) enquanto à escrita do nome, a sua tipografia nasceu e cresceu em São 

Paulo e acabou virando ícone da cidade por introduzir uma tipografia nova e única 

no mundo.  

Portanto, a pixação não podia ser deixada por fora, seria perder uma parte 

importante da paisagem paulistana. Concordando com Franco (2009, p.20), 

“perderíamos um ponto fundamental da reflexão: a comunhão subterrânea que eles 

possuem, tanto na história da prática como nas interdependências processuais para 

interferirem na cidade”. 

Portanto, nosso critério para fazer um recorte dentro do universo urbano foi 

mais técnico. Os estênceis, cartazes e adesivos foram deixados fora do nosso foco 

de estudo. Partimos da premissa de que o caráter pré-produzido dessas 
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manifestações não acrescenta ao nosso diálogo com a cidade e o distancia do 

graffiti, feito na hora e em um lugar específico.   

 Segue uma classificação das expressões que aqui consideraremos como o 

universo do graffiti paulistano:  

 

 
Fig. 01: Beco do Batman, Vila Madalena.  

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
 

Graffiti figurativo: caraterizado pela 

representação de personagens e imagens 

claras e fáceis de decodificar. Vai do 

graffiti ao muralismo, dependendo do 

tamanho e da legalidade da obra.  

 
Fig. 02: Beco do Batman, Vila Madalena. 

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
 

Graffiti abstrato: afastados das formas 

convencionais do graffiti, está carregado 

de cores e figuras, é mais complexo e 

elaborado. Mantêm o uso de materiais e 

técnicas típicas do graffiti. 

 
Fig. 03: Beco do Batman, Vila Madalena.  

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
 

Pieces: Com certa complexidade, é 

representado o nome do grafiteiro através 

de letras. Com frequência acompanham 

ao graffiti pictórico em murais realizados 

por vários artistas. 
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Fig. 04: Av. Cardeal, Pinheiros.  

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
. 

Bombing e Throw-ups: Similar ao piece, 

é mais simples e de fácil execução, 

normalmente é feito ilegalmente e possui 

apenas duas cores. É uma das primeiras 

formas de fazer graffiti. Apesar da sua 

aparente simplicidade, ele está presente 

na cidade toda, portanto não podia ser 

deixado fora de nossa pesquisa. 

 

 
Fig. 05: Av. Consolação, Centro.  
Fonte: Monasterios (2009-2011). 

. 

Pixação: Nascida em São Paulo, é de 

uma cor só e possui uma caligrafia 

específica, de forma geométrica. A 

tipografia e os lugares onde são 

realizadas, separam a pixação (com x) da 

pichação (com ch). A última remete ao 

graffiti de protesto, de caráter político, que 

contém apenas uma frase escrita. 

 
Fig. 06: Beco do Aprendiz, Vila Madalena. 

Fonte: Monasterios (2009-2011). 

Grapixo: Expressão legitimamente 

brasileira, junta a tipografia da pixação 

com a elaboração mais detalhada dos 

pieces. Tem mais de uma cor e sua 

execução é mais demorada. Encontra-se 

em lugares de graffiti e não nos lugares 

onde é feita a pixação. 
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CAPITULO 1  
O GRAFFITI E SUA RELAÇÃO COM O MUNDO DA ARTE 
 
 

Sou a favor de uma arte que conte o clima do dia, ou 
onde fica essa ou aquela rua. Sou a favor de uma 
arte que ajude as senhoras atravessar a rua (Claes 
Oldenburg). 

 

 
Fig. 07: Graffiti do NDRua (Vicio), no Beco do Batman, São Paulo.  

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
 

Ao observar a paisagem de São Paulo, é possível notar os arranha-céus, sua 

irregularidade topográfica, a ausência de um horizonte, e também a presença de 

inúmeras expressões gráficas, cheias de cores, nos muros e paredes dos prédios e 

casas. O paulistano já está acostumado a elas, mesmo elas sendo quase ignoradas 

pela mídia e pelo sistema das artes até alguns anos atrás. Depois de vários anos o 

graffiti deixou de ser apenas uma atividade de vandalismo, e passou a ser uma 

expressão quase institucionalizada na identidade paulistana. Hoje ocupa um foco de 

atenção importante, tem crescido em quantidade e qualidade, o que faz pensar no 

seu valor artístico. Aquelas expressões coloridas, sejam pictóricas ou apenas escrita 

de nome com caligrafias, formas e cores (bombing e pieces), serão chamadas aqui 

de graffiti e são nosso foco de interesse.  
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Por outro lado, nota-se também no topo dos prédios da cidade a presença de 

inúmeros nomes e símbolos escritos em tinta preta com uma tipografia quase 

geométrica, que prolifera no centro e nas regiões periféricas. A pixação, sistema de 

comunicação fechado, de uma cor só, presente em lugares inusitados da arquitetura 

paulistana, interessa aqui apenas como desdobramento do graffiti enquanto a sua 

origem transgressora, mas sempre lembrando que funciona com uma lógica própria, 

distanciada do sistema das artes. Essas duas expressões gráficas já estão 

mimetizadas na paisagem urbana. Entretanto o graffiti tem sido absorvido pelo 

mundo das artes, e portanto melhor aceito na paisagem urbana e no inconsciente 

coletivo do paulistano.  

 

 

1.1 Como analisar o graffiti na história da Arte?  
 
 

 Sempre houve arte nas paredes. Desde a época das cavernas até nossos 

tempos. Riscar nas paredes é uma manifestação quase natural, ligada ao ser 

humano, que se vale da liberdade de expressão para existir. O graffiti parece 

remeter a uma prática típica de crianças, aquele costume de escrever o próprio 

nome, seus gostos e desenhos em certas paredes, fora do controle parental. Mas a 

partir de que ponto ele começa a ser arte? O fotógrafo e ensaísta francês Brassaï, 

em 1933 já falava do graffiti como a arte bastarda das ruas de má fama, e como uma 

forma essencial de expressão que devia ser considerada inclusive referência para a 

arte contemporânea.  

 
Essa arte bastarda das ruas, tão menosprezada... tão incerta que as 
inclemências do tempo podem apagar, transforma-se numa escala de 
valores. A sua lei é vinculativa, põe de pernas para o ar todos aqueles 
sistemas estéticos que tanto tempo levaram a introduzir. A beleza não é, na 
verdade, o objectivo da sua criação, mas é sua recompensa... Perante tal 
confronto, o que resta das obras contemporâneas? (BRASSAI, apud 
STAHL, 2009, p.7). 

 

Ao tentar classificar o graffiti com critérios do mundo da arte, nos 

encontramos com essa primeira discussão, aparentemente óbvia, mas complexa e 

interessante: com base no que podemos justificar que o graffiti é uma forma de arte 
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capaz de ser estudada na formalidade? Dentro de qual categoria podemos pensá-

lo? Ou existe a necessidade de criar um novo termo para a sua inclusão no sistema 

das artes? A arte urbana não pertence ao mundo da cultura erudita ou da arte 

formal, mas acontece que muitos dos envolvidos têm formação artística e usam 

técnicas e recursos desse universo levados ao espaço urbano. Por outro lado, o 

graffiti também não pertence à cultura de massas, mesmo que ele esteja disponível 

para todos os cidadãos, e mesmo que sua estética tenha sido assimilada pela 

publicidade e pela moda nos últimos anos. Portanto, em um momento como esse, 

quando a arte urbana e seus desdobramentos estão ganhando tanta atenção no 

sistema das galerias e da arte formal, parece necessário achar um lugar, uma 

categoria adequada para refletir sobre este tipo de expressão artística. A abordagem 

interdisciplinar pode ser um bom caminho para esse momento de mudanças. Ao 

juntarmos as três dimensões do graffiti aqui propostas (a artística, a transgressora e 

o âmbito urbano), poderíamos encontrar um caminho para entender esse fenômeno.  

Segundo Teixeira Coelho (2004, p.46), considera-se arte:  

 
apenas aquelas manifestações que promovem uma certa ideia de 
civilização, que contribuem para o aprimoramento da cultura como um todo 
e das relações interindividuais e sociais em particular, segundo um 
determinado sistema de valores preestabelecido.  

 

Para nosso interesse, o graffiti é uma forma de arte enquanto ele funciona 

como instrumento de afirmação cultural, cria uma imagem que pode levar ao 

espectador a uma experiência artística. Suas expressões dão cor às ruas da cidade, 

criam uma relação direta entre o artista e o público (que nesse caso é o morador da 

cidade, cidadão, pedestre), alterando seu contexto, sua rotina, e consequentemente 

existe a possibilidade de alterar sua percepção atual da cidade. Essa proximidade 

artista urbano-público faz pensar também na quantidade de pessoas que o graffiti 

pode alcançar na rua, e portanto, as consequências culturais que ela tem. Djan, 

pixador há 14 anos, em entrevista a Sada (2010, p. 43), comenta: 

 
Arte é nada mais nada menos que um diálogo transposto para um suporte 
físico... na atual configuração social, a verdadeira manifestação artística é 
aquela que é em prol do social, que retrata a experiência dos excluídos, 
uma experiência coletiva que atualmente é global. 
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O graffiti funciona como um modo de documentação da realidade, tanto 

quanto qualquer outra expressão artística. Representa situações, temas reais e/ou 

irreais, principalmente através de letras e elementos pictóricos. Alimenta-se das 

imagens do cotidiano, as quais recria de maneira figurativa ou abstrata. É quase 

impossível definir em um estilo só as caraterísticas do graffiti atual, sobretudo o 

graffiti paulistano, um dos mais diversos do mundo. O grande leque de temas e 

técnicas, assim como a grande quantidade de artistas, enriquecem o universo 

urbano, que na atualidade é descomprometido, aberto, democrático. 

 

 
Fig. 08: Vários artistas. Tucuruvi.  
Fonte: Monasterios (2009-2011). 

 

A rua é uma mídia gratuita, um espaço democrático, uma plataforma, um 

meio subversivo, onde pode se comunicar alguma mensagem crítica, ou apenas 

deixar uma marca (como é o caso do graffiti em sua expressão originária, apenas 

uma assinatura). Com poucas ou quase nenhuma restrição estética, o artista urbano 

trabalha com a filosofia de do it yourself. Mas, por que fazer arte na rua? A urbe 

serve como galeria, é um suporte mais fértil, diverso e acessível, e através dela o 

artista tem a possibilidade de divulgar sua obra sob diferentes espaços e superfícies. 
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Mas este artista tem uma motivação totalmente diferente do artista de museu: ele 

quer desbanalizar o cotidiano, dar cor às ruas, dominar a rua simbolicamente, 

portanto, o significado da sua obra está intimamente ligado ao espaço urbano.  

Na rua, cada grafiteiro cria e define um estilo próprio, uma espécie de 

“marca”, um conjunto de imagens parecidas, que são reconhecíveis e identificáveis. 

O artista urbano não procura que sua obra seja eterna ou permanente, 

especialmente porque o tempo de existência da sua obra na rua é quase 

incontrolável. Como o graffiti é essencialmente efêmero, o artista conforma-se com 

seu momento de participação na paisagem urbana. Ele quer ser visto. Snyder (2009, 

p.31) comenta que o graffiti em Nova Iorque começou a se manifestar nos trens e as 

poucos foi ocupando os espaços das ruas procurando visibilidade, presença, 

ocupação. O metrô rapidamente tornou-se um dos alvos prediletos para deixar uma 

marca. Norman Mailer, no livro The faith of graffiti (1974, p.9), relata o poder da 

marca no espaço público. Contando o caso do grafiteiro Mike171, fala como que 

para o artista urbano era um orgulho ver a sua marca nas portas do trem, circulando 

pela cidade e sendo vista por milhões de pessoas. A partir de 1971, quando virou o 

fenômeno cultural que hoje estudamos, foram milhares de pessoas que começaram 

concorrer pela visibilidade, para aparecer com mais frequência do que outros, para 

ser mais visto. 

 

 
Fig. 09: Graffiti no Beco do Aprendiz, Vila Madalena.  

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
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Conceitualmente, o graffiti se apropria do espaço urbano através de meios 

não tradicionais, quase sempre na ilegalidade, procurando “recriar e imprimir a 

interferência humana na arquitetura da metrópole” segundo Gitahy  (2002, p. 75). 

Mesmo considerada como arte ou não, mesmo com autorização privada ou não, o 

graffiti sempre será uma expressão associada à ilegalidade, está na sua essência. 

Por outro lado, Snyder (2009, p. 45), descreve que esse caráter vandálico está 

diretamente associado à idade. “Quando os grafiteiros envelhecem, começam fazer 

graffiti mais como arte que como crime. Isto aponta uma relação única entre crime e 

os diversos caminhos  à adultez”.  

Apesar do caráter transgressor desta prática, o grafiteiro parece estar 

diretamente ligado ao mundo da arte. Snyder, Gitahy e outros pesquisadores na 

área fazem menção ao caminho natural do grafiteiro à escola de artes. Walter 

Nomura, conhecido como Tinho, faz graffiti há 25 anos e é professor de arte 

contemporânea. Ele comenta seu processo pessoal das ruas à escola de artes: “Eu 

fui um dos primeiros que foi fazer faculdade da minha geração... Foi um interesse 

que surgiu a partir do graffiti”. Portanto, ao estudarem artes plásticas, a técnica 

melhora, a qualidade do graffiti é superior, e a vontade do artista de agradar através 

da sua manifestação é maior. Stephen Powers, conhecido como ESPO, grafiteiro e 

artista plástico de Filadélfia, comenta sobre a importância do conhecimento da 

história da arte para o graffiti: “Duchamp mudou a percepção do que era 

considerado como arte e o que é um artista. Com [John] Heartfield foi a forma como 

ele usou a fotomontagem e o collage para criticar o regime nazista eloquentemente 

e efetivamente” (SNYDER, 2009, p.105) 

Para entender o graffiti na linguagem da arte, são desenvolvidas várias 

categorias estéticas, procurando um lugar no qual o graffiti, como forma de arte 

urbana, possa se encaixar. Aprofundaremos as noções de arte pública e site-specific 

art, assim como as similitudes do graffiti com a Arte Pop.  

Segundo Teixeira Coelho (2004, p.49), falar em arte pública é um conceito 

amplo que cobre todas as modalidades artísticas que consideram algum tipo de 

exposição pública. Inclui obras das artes plásticas, como esculturas, teatro e cinema 

de rua, arquitetura, cultura de rua (que segundo ele, inclui manifestações como o 

graffiti e o hip-hop). “Um dos traços necessários à plena caracterização da arte 
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pública é o fato de oferecer-se como possibilidade de contato direto, físico, afetual, 

com o público” (TEIXEIRA COELHO, 2004, p.50). 

Visto deste ponto, a arte pública parece um conceito muito amplo, pois 

considera aquelas obras feitas dentro de planos de urbanismo, com apoio 

institucional (de prefeituras, instituições culturais), e também aquelas expressões 

artísticas espontâneas, feitas por artistas quase anônimos ou coletivos de arte com 

pouco ou nenhum orçamento, mas com um desejo de expressar pareceres no 

espaço público.  

 

Outros pesquisadores consideram como arte pública apenas o monumento. 

“A arte pública é basicamente... trabalhos de arte comprados ou comissionados para 

espaços acessíveis publicamente ou de propriedade pública, é a arte tornada 

pública, fora de casa ou do museu” (BEARDSLEE apud SIMÕES, 1999, p.10). 

A arte pública teve um grande impulso a partir das políticas culturais 

orientadas na área. Teixeira Coelho faz referência a cidades alemãs como Berlim e 

Dusseldorf, onde, desde a década dos 80, existem programas especiais para a 

instalação de obras de arte em espaços públicos, com o objetivo de “desbanalizar o 

cotidiano” e permitir aos moradores vivenciarem experiências artísticas fora do 

espaço formal do museu.  

 
A legislação de alguns países e cidades (caso de Nova York, com sua lei 
dita “Per Cent”) tem tornado obrigatória a aquisição e exibição, em edifícios 
recém-construídos (públicos ou não), de obras plásticas, num percentual do 
custo total da edificação; nesse caso, seria mais adequado falar-se na 
existência de uma arte semi pública, já que quem dela se beneficia não é a 
população indeterminada mas as pessoas que frequentam habitualmente 
esse edifício ou espaço (TEIXEIRA COELHO, 2004, p.50). 

 

O conceito de arte pública parece estar mais associado ao monumento, à arte 

patrocinada, oficial, que depende da autoridade pública. Mas, a arte urbana e seus 

desdobramentos podem ser considerados dentro desta categoria, enquanto 

expressões que utilizam a cidade como suporte e surgem a partir dela, 

especialmente em uma cidade como São Paulo, onde a quantidade de 

manifestações deste tipo já se convertem em parte da paisagem coletiva. Por outro 

lado, Vera Pallamin (2000, p.48) apresenta o problema ou talvez um do seus 

pesares, a não garantia de público. “A arte urbana pode desabar pela indiferença”. 
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Diante da discussão do lugar e do contexto, surge a dúvida: é possível 

considerar o graffiti como uma expressão de site-specific art? Partimos da hipótese 

de que ao considerar a cidade como suporte, é ela quem dá valor para as obras 

deste tipo. De acordo com Peixoto, no livro Paisagens Urbanas (2004, p.25), o termo 

site-specific tem uma conotação mais ampla ao levá-lo ao contexto urbano. Trata-se 

principalmente, de "tirar" a noção de arte do contexto do museu, instituições 

culturais, para um espaço público onde ela possa interagir com mais pessoas. 

Portanto, com base na premissa de que a site-specific art depende da localização da 

obra, pode-se considerar que o graffiti cabe dentro desta categoria, embora a 

bibliografia relacionada centre-se na land art e nas instalações  (não 

necessariamente contextualizadas no espaço da cidade). 

 
As mais recentes proposições em arte urbana tendem, hoje, a abordar o 
lugar de implantação como determinante para os projetos, valendo-se de 
uma característica específica do lugar – sua especificidade –, relação que é 
explorada formal ou conceitualmente (SIMÕES, 1999, p. 12).  

 

Nas palavras de Argan (2005, p. 228): 

 
Nosso problema é justamente o do valor estético da cidade como espaço 
visual. Não o colocarei em termos absolutos: o que é a arte e se uma cidade 
pode ser considerada uma obra de arte ou um conjunto de obras de arte. A 
cidade, diria Marsílio Ficino, não é feita de pedras, mas de homens. São os 
homens que atribuem um valor às pedras... não apenas os arqueólogos ou 
os literatos. 

 

Daí, surge a discussão da especificidade da arte. O site-specific art refere-se  

àquela obra de arte feita especificamente para um lugar determinado e que tem uma 

inter-relação também específica com esse local, de modo que se a obra for retirada 

perde a totalidade ou uma parte substancial do seu significado. 

A obra de arte não é um objeto independente, ao ser colocado no espaço 

público se carrega de tudo que o que a rodeia, a cidade completa seu 

conteúdo. Pensando a cidade como fonte de significados, sua relação com o graffiti 

alimenta sua existência como obra. 

 
A função da arte é construir imagens da cidade que sejam novas, que 
passem a fazer parte da própria paisagem urbana. Quando parecíamos 
condenados às imagens uniformemente aceleradas e sem espessura, 
típicas da mídia atual, reinventar a localização e a permanência. Quando a 
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fragmentação e o caos parecem avassaladores, defrontar-se com o 
desmedido das metrópoles como uma nova experiência das escalas, da 
distância e do tempo. Através dessas paisagens, redescobrir a cidade. 
(PEIXOTO, 2004, p.15). 

 

Nota-se que a cidade fornece inúmeras possibilidades de uso, a arte urbana 

pode estar nos muros, na calçada, no topo de um prédio, no asfalto, no farol. Cada 

trabalho é diferente, mas todos compartilham a intenção de participar no contexto 

urbano, de dialogar com a arquitetura e com os moradores, de formar parte do 

imaginário artístico da rua. Apesar da distância cronológica, cabe usar um termo do 

Baudelaire: o artista se torna um ding-an-sich (objeto em si) ambulante.  

 

 
Fig. 10: “Cof, cof”. Coletivo 6emeia, São Paulo.  

Fonte: Sao (2011). 
 

O graffiti também tem sido comparado com a Arte Pop. Os críticos apontam 

que os dois movimentos têm em comum a repetição de símbolos e o caráter 

massivo da sua mensagem. A Pop Art surgiu entre 1954 e 1955 na Grã-Bretanha e 

nos Estados Unidos, após a chegada de Jasper Johns e Robert Rauschenberg às 

galerias de Nova Iorque, em um momento em que a arte estava dominada pelo 

expressionismo abstrato. Todos os artistas pop representavam objetos fáceis de 

reconhecer: comics, geladeiras, celebridades, garrafas de Coca-Cola, e outros 

elementos de consumo massivo que os abstracionistas rejeitavam por serem 

concretos e materiais. A despersonalização dos objetos, o espírito do feito em série 

e as grandes quantidades cativaram o mundo das galerias. Logo depois, a estética 

do pop influenciou outros artistas como o Keith Haring e o Jean Michel Basquiat, 

ambos intimamente ligados ao universo do graffiti de Nova Iorque.  
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Quanto à técnica, a arte pop introduziu o uso de máscaras ou estêncil ao 

sistema da arte. A serigrafia foi valiosa naquele momento como avanço tecnológico, 

pouco valorizada até então nas belas artes e também funcionou como um 

procedimento capaz de capturar a impessoalidade da sociedade de consumo, da 

perda da individualidade através da repetição contínua de objetos.O uso de estêncil 

do pop foi levado à rua nos anos 80, como um desdobramento da arte urbana. No 

Brasil, artistas como Alex Vallauri e Celso Gitahy aprimoraram essa técnica e a 

utilizaram como meio de apropriação do espaço público. O estêncil fornece um meio 

fácil de repetir, de rápida execução. O artista elabora a máscara e sai na rua 

aplicando o estêncil quantas vezes quiser. Essa imagem repetida pode virar ícone, 

do mesmo jeito que a Marilyn Monroe foi imortalizada através da obra do Andy 

Warhol.  

 

  
Fig. 11: Estêncil do Obey (Shepard Fairey). 

 Fonte: Obey (s/d). 
Fig. 12: Silkscreen de Marilyn 
Monroe, detalhe da obra 12 

Marilyns (Andy Warhol - 1964). 
Fonte: Head for Arts (2011). 

 

Também, o pop converteu-se em uma linguagem que no começo foi criticada, 

mas pouco tempo depois passou a ser assumida pela publicidade e o mainstream, 

massificada e aceita. Mais uma similitude com a estética do graffiti. Como descreve 

Snyder (2009, p.44) “A publicidade e os programas de TV utilizam e às vezes 

abusam do graffiti como um ícone do urban cool”, da mesma maneira que aconteceu 

com a arte pop na época do seu auge. 
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Por último, cabe refletir: cada época tem sua imagem construída na história 

da arte. Pensando no futuro, é possível considerar o graffiti como uma digna imagem 

da metrópole? Sim, ele é uma imagem digna da cidade contemporânea.  

 
 

1.2 Uma breve história do graffiti paulistano 
 

 

 
Fig. 13: John Howard. Beco Escola Aprendiz. Vila Madalena. 

Fonte: Belmonte (2005). 
  

É importante apontar que essa investigação não pretende fazer uma 

cronologia ou uma história completa e detalhada do graffiti brasileiro. Também, 

desenvolver uma história do graffiti mundial indo 30 anos atrás em outras cidades, 

afasta-se do nosso foco de interesse, especialmente porque houve no Brasil um 

processo de assimilação e crescimento particular deste fenômeno, que o faz 

diferente do graffiti do resto do mundo. Portanto, vamos nos concentrar em pontos 

marcantes na história urbana de São Paulo para entendermos melhor a paisagem 

atual da cidade.   

O Brasil já tem tradição muralista desde a época modernista. Nos anos 50, a 

arquitetura paulistana acrescentava murais nas fachadas dos prédios. Obras de Di 
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Cavalcanti, Cândido Portinari, entre outros, se consagraram como uma espécie de 

iniciativa de arte pública, sendo a exibição de obras fora dos espaços dos museus e 

ao alcance de todos. Essas primeiras experiências muralistas foram influenciadas 

pelas obras do Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros e José Clemente Orozco no 

México. Entre as décadas de 1930 e 1950, o governo mexicano incentivou a criação 

de inúmeros murais em espaços públicos e prédios governamentais, procurando 

educar e criar uma identidade nacionalista através da arte pública, considerando o 

grande número de analfabetos no país e do limitado acesso à educação e à cultura.  

 O interessante do muralismo daquela época é que ele abriu o caminho para 

uma manifestação pictórica no espaço público, que até o momento não existia 

naquelas dimensões. Enquanto técnica, Siqueiros foi o primeiro artista a usar spray 

e compressores para fazer arte pública. Mesmo sendo arte financiada pelo governo 

e com temas principalmente políticos, os murais mexicanos e brasileiros aqui 

mencionados foram inovadores no mundo da arte, pois propiciaram novas 

experiências estéticas e democráticas no espaço público.  

 

 
Fig. 14: Mural de Di Cavalcanti de 1954, Hotel Jaraguá, Centro. 

Fonte: Apolinário (2011). 
Por outro lado, se considerarmos que a contemporaneidade é sempre um eco 

de alguma manifestação da modernidade, poderíamos falar do graffiti como uma 

espécie de muralismo do século XXI? Os novos artistas urbanos agem também nos 

muros, seja legal ou ilegalmente, mas com grandes diferenças: seus trabalhos não 
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são financiados pelo governo e os temas representados são na sua maioria críticos 

e não a serviço da política. A arte nos muros achou novas formas de dialogar com o 

urbano, com uma estética gráfica e colorida que facilmente chama a atenção de 

muitas pessoas. Talvez o graffiti de hoje não tenha fins educativos como o 

muralismo do século passado, mas funciona como uma forma de fazer arte para 

aqueles que não têm acesso ao sistema fechado das galerias.  

Posteriormente, na agitada década de 60, o graffiti político na época do Maio 

francês (1968) já se apropriava do muro no mundo inteiro. “É proibido proibir”, 

modos de comunicar a necessidade de meios de expressão democráticos ao 

alcance de todos. O graffiti no Brasil teve um momento de silêncio durante os 

primeiros anos da ditadura. Depois do golpe, o graffiti era uma atividade muito 

perigosa e condenada. Só no final dos anos 70 que os protestos percorreram as 

ruas reclamando espaço. A pichação (ainda com CH) ganhou presença e surgiram 

novas formas de apropriação dos muros, além das mensagens escritas. Naquela 

época, artistas como Rui Amaral, Alex Vallauri, Maurício Villaça, Celso Gitahy e John 

Howard, alguns deles estudantes de escolas de arte da cidade, começaram a deixar 

marcas anônimas com estêncil e pinturas pela cidade. 

Celso Gitahy faz uma classificação clara e delimitada da evolução do graffiti 

no Brasil, em 3 etapas: 

- Uma primeira fase, onde se desenvolveu o estilo das máscaras (estêncil), foi a que 

Gitahy chamou de escola vallauriana, por ser Alex Vallauri seu precursor com a 

imagem de uma bota preta feminina que virou ícone histórico. É de caráter figurativo. 

O autor considera o estêncil como forma de graffiti, em contraste com nossa 

pesquisa. Mesmo sendo o estêncil muito diferente do graffiti na técnica e temâticas, 

os livros e pesquisadores do tema o consideram como um elemento importante da 

história paulistana, enquanto uma das primeiras manifestações artísticas na rua nos 

anos 70, e abriu o caminho para o movimento que cresceu poucos anos depois.  

 



29 

 

 
Fig. 15: Maurício Villaça e Alex Vallauri, por Eduardo Castro. São Paulo.  

Fonte: Castro (1994).  
 

- A segunda fase é ligada ao movimento hip-hop, no final dos anos 801. Nasceu da 

influência direta do graffiti nos trens de Nova Iorque. Esse tipo de graffiti está 

baseado na escrita do nome do grafiteiro, com um estilo próprio, uma assinatura 

onde o diferencial é a complexidade e o atrativo da tipografia. O bombing e o tagging 

chegaram ao Brasil sempre vinculados à cena do hip-hop. Foi naquele momento que 

a cena paulistana começou a ferver e crescer. Embora o graffiti paulistano tenha 

evoluído consideravelmente a outras expressões, como as formas figurativas e 

abstratas, mais próximos ao muralismo, o artista urbano dificilmente consegue se 

desligar por completo do bombing, pieces e o tagging, caraterísticas do graffiti hip-

hop, a primeira abordagem ao universo do graffiti. 

 

                                                             
1 O graffiti surgiu como parte do movimento hip-hop, junto com outras formas de expressão como o 

rap, o breakdance e os MC’s, nos guettos de Nova Iorque. 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Fig. 16: Osgemeos e Twist2. São Paulo. 

Foto: Graphis (1998). 
 

 

Fig. 17: Vários artistas (Viché - OsGemeos - Speto - Tinho- Doze RSC). 
Foto: Graphis (1998). 

 

                                                             
2 Barry McGee, conhecido como plástico norteamericano. Na década de 90 teve um forte contato com 

a geração de grafiteiros paulistanos da época, visitando várias vezes a cidade e influenciando 
fortemente a estética local a partir do trabalho coletivo. (NELSON, 2005, p.25). 
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- A terceira fase, até a atualidade, Gitahy chama de escola de mão livre ou escola 

Keith Haring, por estar mais caraterizada pelo uso de imagens figurativas. 

Normalmente é criada por vários artistas em trabalho coletivo. Osgemeos, Vitché, 

Onesto, Tinho e Binho representam a primeira geração deste estilo e ainda 

participam na paisagem paulistana. 

 

 
Fig. 18: Tinho e Binho. Tucuruvi.  
Fonte: Monasterios (2009-2011). 

 

Como consequência da sua massificação, o graffiti desenvolveu uma 

heterogeneidade muito grande de linguagens. Por um lado, existem as formas 

fechadas, como a pixação, apenas reconhecíveis pelo público especializado, que 

procura uma comunicação interna só entre conhecedores, os únicos preparados 

para compreender a sua mensagem. Mas também surgiu um graffiti mais 

democrático, amplo, aquele que o público em geral pode apreciar. O graffiti pictórico 

tem um sistema estético mais fácil de decodificar, é colorido e figurativo. Qualquer 

uma dessas formas de expressão tem como base uma filosofia transgressora, de 

ocupação dos espaços públicos, um desejo de apropriação dos espaços que não 
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são os tradicionais para fazer arte. Aqui juntam-se dois pontos interessantes: a 

cidade como suporte para novas formas de arte e o sentimento subversivo dessa 

prática. 

O graffiti, como cultura em si, é diverso quanto à raça, etnia e poder 

econômico. Em São Paulo, nota-se que os artistas urbanos vinculados a esta prática 

refletem a multiculturalidade da cidade, pois eles não apresentam nenhuma 

homogeneidade demográfica. Eles vêm de todos os bairros da cidade, são de todas 

as classes sociais e etnias, embora predomine o gênero masculino na atividade. 

Nem a idade é mais um fator homogeneizante. Nos Estados Unidos, sempre foi uma 

atividade associada aos jovens. E é normal começar a prática antes dos 20 anos, 

mas o panorama paulistano atual tem atores envolvidos que já ultrapassaram os 30 

anos, têm trabalhos formais, e continuam agindo no espaço urbano fazendo graffiti, 

por motivação pessoal ou simples prazer. “Tem coisas que eu quero fazer que não 

precisa ter um por quê. Quero fazer por fazer. Aí que mora a arte, essa coisa que é 

necessária mas não é uma necessidade básica ou orgânica. É mais um prazer”. 

(NOMURA [TINHO], 2011). 

Na atualidade, pode-se considerar que o graffiti paulistano, embora tenha sido 

influenciado pelo graffiti nascido em Nova Iorque, é único e diferente.  Muitos 

grafiteiros paulistanos são conhecidos e valorizados no mundo pelo uso de novas 

técnicas e recursos pictóricos, que acrescentaram novos horizontes ao universo da 

street art. O graffiti paulistano tem um lugar especial na arte urbana mundial; ganhou 

tanta importância e reconhecimento porque ele soube transformar os elementos do 

graffiti original, aquele graffiti norte-americano associado à cultura do hip-hop, 

baseado apenas na escrita do nome. O brasileiro inovou, acrescentou 

principalmente em três categorias: a técnica, as temáticas representadas e o 

desenvolvimento de uma tipografia genuína, a da pixação.  

Sobre o primeiro item, nos últimos 20 anos o paulistano inovou 

tecnologicamente no uso de materiais como tintas látex (por serem uma opção mais 

barata e acessível), o uso de compressores, bicos de desodorantes e inseticidas 

para controlar o jato do spray e fazer traços mais finos. Grafiteiros como: Osgemeos, 

Tinho, Binho, Onesto, Crânio e Highgraff, apresentam peças com alto nível de 

detalhe. Seus desenhos têm linhas finas que marcam o movimento das personagens 

e as expressões dos rostos.  



33 

 

 

 
Fig. 19: Crânio, Zona Norte, São Paulo.  

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
 

Sobre as temáticas, em São Paulo surgiu um graffiti mais democrático, amplo, 

com representações imagéticas e personagens, mostrando uma evolução do graffiti 

norte-americano, baseado apenas na escrita do próprio nome (mas essa 

manifestação sempre está presente). Passou de um sistema interno e fechado e 

começou a dialogar com o cidadão. O graffiti paulistano atual tem um sistema 

estético mais fácil de decodificar, é colorido e figurativo.  

 
Os brasileiros colocaram elementos da nossa cultura no graffiti. O cara 
trabalha com elementos de festa junina, que é uma coisa nossa, trabalha o 
lance do sertanejo, o Speto coloca lance de xilogravura. Só no Brasil que os 
caras imprimem literatura em cordel, fazem um processo de impressão de 
xilogravura (LASSALA, 2011). 
 

Também, introduziu o tema social. Na atualidade, o cidadão paulistano está 

acostumado a encontrar nas ruas intervenções que questionam a poluição, o trânsito 

ou a corrupção, usando a afetividade e elementos do imaginário folclórico brasileiro. 

O artista urbano aproveita a conjuntura e a traduz em uma representação pictórica 
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espontânea, que pode ser facilmente apreciada por qualquer morador da cidade, 

sem discriminação.  

Por último, a pixação, uma forma de escritura ilegal, nascida em São Paulo 

como desdobramento do graffiti tradicional. É uma expressão tipográfica genuína, 

cuja forma geométrica e angular está determinada pelo lugar elegido, a arquitetura, 

o movimento do braço e da brocha. Além disso, a pixação usa a criatividade como 

fator diferenciador. Quanto mais perigoso e arriscado for o lugar da pixação, mais 

valor e prestígio terá. Segundo Gustavo Lassala (2011), designer e pesquisador em 

pixação, essa expressão tem um valor estético que não é reconhecido. “Embora as 

pessoas tenham um olhar preconceituoso, é algo extremamente sofisticado em 

relação ao desenho de letra, em relação ao design, a letra é super sofisticada, e é 

algo que não existe em nenhum lugar do mundo”. 

 
 

1.3 Graffiti vs. Pixação  
 

 

Ao considerar o graffiti como objeto de estudo, o pesquisador se encontra 

com um problema de categoria: O que é graffiti e o que é pixação? Quais são as 

diferenças e pontos de convergência entre os dois? Pode-se considerar a pixação 

como parte do graffite ou como um fenômeno completamente diferente? Existem 

muitas respostas a essas perguntas. E parece que as respostas dependem 

especificamente do critério do pesquisador ou de quem olha. Aliás, parece que é só 

a academia quem insiste em classificar, pois os próprios interventores urbanos 

parecem não aprofundar em divisões.  

Através da pesquisa bibliográfica e das entrevistas aqui realizadas, chegamos 

a uma conclusão interessante: existem dois níveis de diferenciação entre graffiti e 

pixação, um interno – entre grafiteiros, pixadores e pesquisadores do tema – e um 

externo – o cidadão comum que olha de fora.  

Para os “entendidos”, o graffiti e a pixação formam parte do mesmo universo. 

Em primeiro lugar, quem é grafiteiro já pichou alguma vez. Provavelmente, antes de 

fazer graffitis, começou simplesmente assinando seu nome na cidade. O grafiteiro 

tem uma relação com o pixador: entre eles se conhecem, se reconhecem 
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pessoalmente e através das suas expressões, agem no mesmo contexto urbano. 

Como aponta Tinho (NOMURA, 2011): “eu era pixador antes de fazer graffiti. A 

maioria dos pixadores que são daqui dessa região se conhecem. Pra gente não tem 

diferença entre pixação e graffiti... Porque tudo é ocupação da cidade, é colocar sua 

marca e sair pintando... A diferença é mais estética, que o graffiti é colorido e a 

pixação é uma única cor que você vai lá e faz um traço. Porque mesmo o graffiti, 

quando você faz letra, também são letras, só que coloridas, maiores, demora mais 

pra fazer, pixação é mais rápido”. 

  

 
Fig. 20: Osgemeos e Vicio (2009).  
Fonte: Monasterios (2009-2011).  

 

Para o “espectador”, o graffiti e a pixação são parecidos, mas não iguais. 

Segundo Paulo Ito (2011), “Grosso modo, as pessoas comentam: graffiti sim, 

pixação não”. O caráter pictórico e figurativo do graffiti facilita a boa aceitação do 

público. De acordo com Lassala, o cidadão paulistano não repara na pixação como 

expressão artística. “Pra eles é simplesmente uma sujeira... elas vão falar: ‘isso é 

sujeira, é vandalismo’. Então tem um papel invisível, as pessoas praticamente 

ignoram. Mas a pichação... são logotipos, gangues e pichadores. Quando tem 

anúncios, você pode passar e ignorar os anúncios, agora a gente não tem mais 
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outdoor em SP, mas você ignora a propaganda como você ignora a pichação. Pelo 

graffiti ter elementos de um apelo maior, as pessoas param para olhar”.  

Outra prova disto é a renomeada Lei Cidade Limpa, em vigor desde 2007, 

sancionada pelo prefeito Gilberto Kassab, que além de proibir a propaganda em 

outdoors, considera a pixação e o graffiti como crime ambiental, sem distinção entre 

um ou outro.  

A pixação não podia ser deixada por fora desta pesquisa, seria perder uma 

parte importante da paisagem paulistana. Baseada no uso da palavra escrita, 

desenvolve apenas um diálogo interno entre gangues, enquanto o graffiti abre a 

comunicação com a cidade e os moradores através do uso de um sistema de letras 

e imagens mais fácil de decodificar, com mensagens mais claras e maior uso de 

cores, que chamam a atenção das pessoas mesmo que elas não tenham 

conhecimento do universo da arte urbana. Segundo Lassala (2011), essa 

democracia no graffiti só o converte em um objeto de estudo mais difícil de 

compreender. “[...] O circuito do graffiti é muito mais complexo, eu diria até eclético, 

do que o da pixação. O da pixação tem um circuito social, que você consegue 

estudar, e ele é bem delimitado, tem certas regras de comportamento. No graffiti 

não, é um negócio mais aberto”. 

Por outro lado, em relação à técnica, estas duas expressões apresentam 

diferenças práticas. A primeira e mais obvia é o tempo de execução. A pixação, 

devido ao seu caráter invasivo e aos lugares onde é feita, exige rapidez no traço e 

na construção da assinatura. Portanto, ela apresenta uma simplicidade quanto às 

linhas e aos traços, e o uso de uma única cor, quase sempre preto. Mas é possível 

pensar que pelo seu caráter essencialmente tipográfico, não há características que 

propiciem a entrada no circuito da arte. Também, a pixação está completamente 

vinculada ao contexto; dentro de um museu ou galeria perderia seu sentido 

contestador. Sobre isto, Franco aponta: “é necessário que surja um sujeito que 

venha da pixação, agregue capital cultural para elaborar um projeto autoral e se 

insira nos debates que ocorrem dentro do mundo artístico” (SADA, 2010, p.43). 
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Fig. 21: Prédio pixado no Centro de São Paulo, 2009.  

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
 

O graffiti, dependendo do lugar onde é realizado, pode ser mais demorado. 

Perto das avenidas principais e com maior movimentação, observa-se a presença de 

um graffiti mais simples, com menos cores (como o chamado bombing). Se o graffiti 

for feito em ruas menores, com menor trânsito de carros ou com autorização legal, 

ele pode ser mais complexo e detalhado quanto a cores e formas, como os 

existentes em ruas da Vila Madalena ou passagens fechadas, o que aproxima o 

movimento ao nível de detalhe do muralismo. 

 Para Lassala (2011), a pixação tem um caráter crítico ainda maior que o do 

graffiti, mesmo em outra linguagem: 

 
Pixação é como se fosse uma doença... qual que é a sua função? É 
analisar, avisar socialmente que as coisas não estão indo bem, o pixador 
não tem o que fazer. O cara não tem opções organizadas pelo estado, não 
tem opção de estudo, de lazer, não tem um parque... O que o cara vai 
fazer? Muitos pixadores falam que é um hobbie, outros falam que é esporte. 
Você acha que o pixador preferia ser o cara que atingiu o ibope porque 
consegui pixar o edifício Itália ou preferia ser o campeão do bairro, da 
cidade... ou ginástica olímpica, ou do concurso de arte? 
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1.4 A crescente fama do graffiti: a entrada nas galerias 
 

 

 
Fig. 22: Abertura de exposição “De dentro para fora, de fora para dentro”. MASP, 2009.  

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
 

Desde a década de 70, o graffiti começou a ser considerado pela mídia como 

um movimento contracultural, criado por adolescentes e jovens dos bairros 

populares de Nova Iorque. O novo fenômeno cultural tomou forma em artigos de 

jornal, espetáculos e filmes (como o clássico Style Wars de 1983 e o recente Exit 

through the gift shop do artista Banksy), alguns dos quais tiveram uma grande 

circulação internacional.  

Segundo Exit through the gift shop, filme de 2010, do artista de rua Banksy, a 

arte urbana representa um movimento importante na história cultural das grandes 

cidades:  

 
Esta forma híbrida de graffiti foi conduzida por uma nova geração que usou 
adesivos, stencils, posters e esculturas para deixar sua marca a qualquer 
custo. Com a chegada da internet, esses trabalhos que uma vez foram 
temporários, passaram a ser compartilhados por milhões de pessoas. 
Poderia se afirmar que a arte urbana é o maior movimento contracultural 
desde o punk. 

 

Uma afirmação deste tipo não está longe da realidade. O graffiti e seus 

derivados agora são notícia no jornal, tema de livros e pesquisas acadêmicas, objeto 
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de desejo de colecionadores de arte e até participam de exposições especiais em 

museus. A crescente badalação em torno do graffiti paulistano, a valorização dos 

graffitiiros no mercado da arte, e as inúmeras exposições relacionadas ao tema, 

chamaram maior atenção aos muros da cidade. 

 

 
Fig. 23: Escadaria na Av. Cardeal. São Paulo. 

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
 

Desde a década de 80, houve várias tentativas de levar o graffiti ao museu 

em cidades como Nova Iorque. Mas os artistas de rua não pareciam interessados 

em entrar nesse sistema. Por ser uma forma de arte que foi criada fora da indústria 

das exposições, no começo, poucos artistas como o Keith Haring e o Jean-Michel 

Basquiat tiveram sucesso em trabalhar com a linguagem urbana no espaço das 

galerias. Ambos eram pintores formados na tradição da arte tradicional, que 

experimentaram em maior ou menor grau uma atuação independente na rua.  

Sobre o artista urbano, pode-se perceber que ele tem uma composição 

totalmente diferente ao artista formal que expõe em museu: ele não tem certeza da 

permanência e receptividade da sua obra, permanece quase totalmente no 

anonimato, é autônomo. Também, tem uma motivação totalmente diferente: ele quer 
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desbanalizar o cotidiano, dar cor às ruas; e seu significado, portanto, está 

relacionado ao espaço urbano. O grafiteiro que se mantem na rua, olha com certo 

desconforto o exposto nas galerias: “Os vândalos querem respeito dentro da 

comunidade do graffiti, não querem ser conhecidos fora dela, diferente desses 

outros que buscam a partir da rua ter uma projeção no mundo das artes” (ITO, 

2011). 

No caso do Brasil, o graffiti vem ocupando espaços em muitas instituições da 

arte formal desde 2006. Das mais recentes e marcantes, destaca-se a exposição no 

MASP, no ano 2009, De dentro para fora, de fora para dentro, juntando vários 

grafiteiros que fizeram uma reinterpretação do que faziam nas ruas. Só pelo nome, a 

exposição já indicava que se tratava de uma mudança de contexto: não era uma 

exposição de graffiti, mas uma exposição feita por grafiteiros, que vinham da rua 

para dentro do museu. Sendo utilizado o espaço de um museu tão formal quanto o 

MASP, pode-se notar a grande atenção que o fenômeno tem ganhado no sistema da 

arte paulistana. Também, em 2010, o MuBE (Museu Brasileiro de Escultura) 

apresentou a 1ª Bienal de Graffiti e o Graffiti Fine Art, com mídias mistas, desde um 

carro pixado até painéis simulando muros da cidade, juntando mais de 40 artistas 

urbanos do Brasil.  

Segundo Snyder (2009, p.43), o tipo de trabalho em galeria não é graffiti, mas 

é claro pelo uso de letras, desenhos e materiais como spray, que esses artistas 

trabalham com uma linguagem que foi desenvolvida no espaço urbano. Mas, a 

presença do graffiti no sistema das galerias não é nosso foco. Para os 

pesquisadores do tema, a mudança do graffiti da rua à galeria implica perda da 

cidade, da técnica refinada no espaço público, e finalmente, uma perda total do 

caráter transgressor que é a sua essência. Ao mudar o suporte, muda a 

interpretação da realidade; deixa de ser o diálogo com o espaço urbano que é o foco 

de interesse da nossa pesquisa.  

A institucionalização do graffiti só nos interessa enquanto ela criar uma maior 

tolerância no inconsciente coletivo. Aquilo que antes era visto como invasão, 

vandalismo ou ocupação, passa a ser visto como um tipo de expressão artística 

gradualmente aceita pelo cidadão e pelas instituições formais. Por outro lado, talvez 

essa aceitação comprometa a essência transgressora do movimento, devido à 

crescente permissividade; mas, o que importa mais para o artista urbano: a 
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subversão ou a difusão? Tentaremos responder essa pergunta na pesquisa de 

campo apresentada no Capítulo 3.  

Por outro lado, um aspecto interessante da cena paulistana é que os artistas 

que têm entrado no sistema das galerias, ainda agem no espaço urbano, 

conseguem manter as duas linguagens independentes. Parece ser um consenso 

geral que o graffiti não pode deixar de ser produzido na rua e para a rua, mesmo que 

ele consiga atingir outros espaços. Para alguns, é simplesmente uma diversificação 

de suportes. “Se criou uma nova modalidade de arte urbana em São Paulo... porque 

dentro dessa grande expressão que é o graffiti, também têm artistas e arte que tem 

uma aceitação diferente que circulam em outros meios e tem outras funções” 

(HIGHRAFF, 2011).  

Seria triste se a absorção do graffiti pela galeria significasse a perda de obras 

elaboradas e de alto nível no espaço público. Sobre isto, Franco (2009, p.166) 

comenta: “Ainda que haja um discurso de que querem  democratizar a arte usando o 

suporte da cidade, muitos deles abandonaram sua presença no espaço público ou a 

diminuíram significativamente, assim que entraram nas galerias de arte”. 
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CAPÍTULO 2  
A CIDADE COMO SUPORTE 
 
 

 
Fig. 24: Vista de São Paulo da Torre Banespa.  

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
 

Nota-se uma crescente tendência nos estudos acadêmicos em se 

aprofundarem na arte urbana e seus desdobramentos. Um movimento que já tem 3 

décadas de existência e parece estar cada dia mais presente e fortalecido merece 

ser estudado, pois representa o poder da pintura contemporânea que aparece com 

força no espaço público. Mas todos esses estudos parecem se focar nas expressões 

artísticas em si, na história, na técnica, no subversivo, e ainda mais, no processo de 

mercantilização do graffiti, passando das ruas às galerias. Portanto, esta pesquisa 

procura um olhar diferente, intimamente vinculado à cidade como espaço da 

linguagem, de imagens. O estudo interdisciplinar do tema abre um panorama além 

do caráter estético do graffiti, nos remete a sua capacidade de alterar a paisagem 

urbana através da sua linguagem essencialmente transgressora, assim como o 

poder da cidade de fornecer espaços e temáticas para as obras.  

Nesta pesquisa a cidade é entendida, não apenas como espaço físico, mas 

também através da sua dimensão cultural, como um cenário que tem vida própria, 

socialmente construída e dinâmica. Para entender a cidade desde sua imagem, 

deve-se pensar a paisagem como discurso. O que ela quer nos dizer? O que 

somos informados sobre a cidade e o que quer transmitir o artista urbano através 

dela? Argan (2005, p.75) comenta:  
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A cidade não é gestalt mas gestaltung. No entanto, sendo óbvio que a 
cidade é uma construção e que o ponto de partida de toda construção é a 
construtibilidade, antes de considerar a cidade em relação a categorias 
estéticas, é preciso considerá-la em relação às técnicas que a tornam não 
apenas concebível, mas projetada, e, portanto, logicamente em relação aos 
procedimentos e às técnicas do projeto.  

 

Entre as intervenções e a cidade cria-se um diálogo. É injusto considerar a 

cidade apenas como suporte, pois ela também passa a ser parte do conteúdo da 

obra de arte e de seu processo de criação. Ela é fonte de significado e de 

produção. Está carregada de imagens, espaço, tempo, o que torna-se suporte para 

todo tipo de expressões artísticas. "A cidade é também cenário da linguagem, de 

memórias e sonhos, as imagens de várias escritas... a cidade é o mundo de uma 

imagem, que coletivamente, é construída e reconstruída continuamente" (SILVA, 

2006, p.12). Portanto, o que acontece no espaço urbano deve ser considerado como 

parte da construção da sua paisagem, da percepção de que os moradores têm dela, 

e de quem a observa desde fora. É construída uma complexa trama que inclui a vida 

social, cultural e a cidade enquanto ambiente físico e seus significados. É por isso 

que nos interessa a cidade como “suporte” e espaço para a manifestação artística. 

Pode-se argumentar que a vida agitada da metrópole cria no cidadão a necessidade 

de se apropriar do seu contexto, deixar uma marca, manifestar-se de alguma forma 

no espaço.  

Estudar as obras de arte no espaço urbano é um processo complexo que 

envolve a análise da criação artística, o contexto cultural, suas implicações estéticas 

e a conjuntura socioeconômica da cidade. As tatuagens urbanas3 alteram e 

modificam a paisagem urbana, como parte de um processo dinâmico que não para. 

Os habitantes de uma cidade têm a oportunidade de vivenciar experiências artísticas 

fora dos espaços formais da arte (museus e instituições culturais). Também, eles 

podem vivenciar uma cidade que muda de cara com certa (ou talvez nenhuma) 

regularidade. Um lugar específico da cidade pode mudar em questão de dias 

dependendo de vários fatores. Por exemplo, um graffiti pode ser apagado pela 

prefeitura (segundo a Lei Cidade Limpa), ou pelo dono do imóvel ou por outro 

grafiteiro que resolveu pintar em cima ou ao lado. Dessa forma, se olharmos para a 

mesma parede, ela pode mudar de cor e forma em base ao graffiti.  
                                                             
3  Termo do pesquisador colombiano Armando Silva no livro Imaginários Urbanos (2006), para falar 

de grafite. 
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Fig. 25: Banca na Avenida Consolação. São Paulo, janeiro de 2011 – maio de 2011. 
Fonte: Monasterios (2009-2011). 

 

Falar em graffiti e em cidade ao mesmo tempo parece tautológico, enquanto o 

graffiti como uma manifestação essencialmente urbana. Mas, nesse momento, 

quando ele tem ganhado atenção da mídia, vale a pena entender essa expressão no 

seu contexto original, sem a influência do sistema das galerias e dos museus, que 

mudam por completo os códigos de representação tradicionais do graffiti. 

 

 

2.1 Paisagem urbana – São Paulo 
 

 
As cidades são as paisagens contemporâneas. 

(PEIXOTO, 2004, p.9). 
 

São Paulo, na sua condição de metrópole, é o objeto de estudo desta 

pesquisa. A cidade mais populosa do hemisfério sul, com mais de 20 milhões de 

habitantes na região metropolitana (20.655.102, segundo dados do IBGE, 2010), é a 

cidade brasileira com maior movimentação cultural, econômica e laboral do país. 

Portanto, o fluxo de informação, imigração e turismo, converte-a em uma cidade 

completamente globalizada, onde a troca cultural propicia a criação de novas formas 

de expressão, como a que estuda esta pesquisa. 
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Em São Paulo estão presentes muitas das questões que afetam a arquitetura 

e o urbanismo contemporâneo. É dentro desse contexto que nos interessa estudar o 

graffiti como um fenômeno espontâneo, que procura criticar e comentar a estrutura 

da paisagem. Nos termos de Armando Silva (2001, p.25): “uma cidade se faz por 

suas expressões”.  

 Entenderemos paisagem urbana, aqui, como aquele conjunto de imagens 

que representam a cara de uma cidade. Compreende a arquitetura da metrópole, 

heterogênea e desorganizada, as ruas, as praças, os espaços vazios, e para nosso 

interesse, todas aquelas expressões artísticas que nela nascem e existem. Segundo 

Peixoto (2004, p. 403), “há paisagem sempre que o olhar se desloca, o 

desenraizamento é sua condição”. Falar em paisagem remete ao visual, e ainda faz 

pensar em um espaço muito amplo, incapaz de ser medido. Se juntarmos a noção 

de paisagem ao contexto urbano, o objeto de estudo fica ainda mais difícil de 

delimitar. Segundo Lefebvre (1969, p.102), “o urbano [...] possui um caráter de 

totalidade altamente complexo, simultaneamente em ato e em potencial, que visa a 

pesquisa, que se descobre pouco a pouco”.  

  
O espaço demarcado por monumentos, radiais ou fronteiras implica em 
visão de longe, distâncias invariáveis em relação a referenciais inertes, 
perspectiva central. Aqui se dá o contrário, estar muito próximo, não poder 
mais ver, ficar sem referências. Uma variação contínua de orientações, 
ligadas à observação em movimento. O espaço não é visual: não há 
horizonte, nem perspectiva, nem limite, contorno ou centro. Não há distância 
intermediária: estamos sempre no seu interior, no meio (PEIXOTO, 2004 
p.405). 

 

É importante apontar que a noção de paisagem urbana não é estática, muda 

constantemente ao ritmo da estrutura da cidade. A cidade tem duas caras: aquela 

cara fixa, imóvel, quase permanente da arquitetura, e uma cara mutável, que evolui 

e é alterada constantemente. No caso de São Paulo, a paisagem mudou 

consideravelmente nos últimos 4 anos, desde a entrada da Lei Cidade Limpa. A lei 

proibiu a existência dos outdoors publicitários e controlou o tamanho dos anúncios 

de comércios, na procura de menor poluição visual. Antes, o outdoor dividia com a 

arquitetura e o graffiti o discurso imagético da cidade, mas agora, o graffiti consegue 

dominar aquele espaço de estímulos visuais.  



46 

 

A paisagem urbana, contexto rico em imagens, sem permanência definida, 

converte-se em suporte, no lugar específico para manifestações artísticas. Nas 

palavras de Saussure (apud ARGAN, 2005, p.272), “a cidade é intrinsecamente 

artística”. O graffiti faz comentários, críticas, afirmações, que acabam ressignificando 

um determinado lugar ou espaço. Sua natureza dinâmica e efêmera abre as 

possibilidades de uma criação maior de experiências artísticas no mesmo lugar. 

Portanto, é a própria cidade que permite a expressão artística em seus muros.  

    

 
Fig. 27: Beco do Aprendiz, Vila Madalena, 2011.  

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
              

De acordo com Silva (2006, p.16), em cidades latino-americanas como 

Bogotá, Santiago e São Paulo, na década de 1980,  

 
foi concebido e nasceu um movimento plástico conjuntural, entre vários 
motivos sociais, políticos e contra ideológicos, que coincidia em um lugar 
comum: desfazer a escrita-graffiti das velhas formas panfletárias, e mudar 
para novas formas, introduzir a afetividade (e os efeitos sociais), mas 
também a forma artística, a figura, e não apenas o verbo, para elaborar um 
novo projeto dentro da estética iconoclasta contemporânea.  

 

Na atualidade, a cidade de São Paulo possui uma paisagem com uma 

identidade particular e que tem se convertido como referência da arte urbana. Muitos 

grafiteiros paulistanos são conhecidos e valorizados no mundo, por causa do uso de 
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novas técnicas e recursos pictóricos (como personagens e intervenções). A 

massificação do graffiti paulistano faz pensar: como surge um fenômeno cultural 

desse tipo em uma cidade como São Paulo? Silva (2006, p.61), preconiza:  

 
a necessidade de produzir uma identidade cultural, muitas vezes de maneira 
consciente, por ser um estratagema político que se torna estético. O 
Primeiro Mundo não tem a necessidade reiterada de perguntar-se por sua 
identidade.  

 

Por conseguinte, parece que a estrutura socioeconômica influi de maneira 

indireta na paisagem urbana: as problemáticas e o ritmo acelerado da cidade 

motivam manifestações estéticas contraculturais que são comunicadas no espaço 

público, a vista de todos. 

O aspecto mais interessante da arte feita na rua é a forma como ela altera e 

modifica a própria relação do morador com a cidade, um processo dinâmico que não 

para. Também, eles podem vivenciar uma cidade que muda de cara com certa (ou 

talvez nenhuma) regularidade. Segundo Berman (1982, p. 199):  

 
A cidade moderna contrapõe-se à antiga exatamente na medida em que 
reflete o conceito de uma cidade que, não tendo uma instituição carismática, 
pode continuar a mudar sem uma ordem providencial e que, portanto, 
exatamente a sua mudança contínua é representativa, de modo que o que 
resta do antigo é interpretado, sim, como pertencente à história, mas a um 
ciclo histórico já encerrado.  

 

Falando especificamente em graffiti, a longa permanência dos murais da 

cidade provoca efeitos inusitados. O graffiti pode revitalizar uma região, ou dar 

identidade ao bairro.  

A arte feita no espaço público, seja intervenção, evento ou graffiti, exerce 

sobre o social preexistente algum tipo de impacto, segundo Pallamin (2000, p.10), 

“em que talvez a hegemonia seja confirmada ou desafiada, mas, mais importante 

que isso, em que algo do novo desse social passa a ter existência”. 

Em uma metrópole, o físico produz efeitos no simbólico: suas imagens e 

representações modificam a concepção do espaço. Surge aqui uma questão 

importante: tem a arte urbana o poder de alterar a percepção que os habitantes têm 

da sua cidade? Sobre isto, Argan (2005, p.232) afirma:  
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É evidente que, se nove décimos da nossa existência transcorrem na 
cidade, a cidade é a fonte de nove décimos das imagens sedimentadas em 
diversos níveis da nossa memória. Essas imagens podem ser visuais ou 
auditivas e, como todas as imagens, podem ser mnemônicas, perceptivas, 
eidéticas. Cada um de nós, em seus itinerários urbanos diários, deixa 
trabalhar a memória e a imaginação: anota as mínimas mudanças, a nova 
pintura de uma fachada, o novo letreiro de uma loja. 

 

Silva (2006, p.13) cita como exemplo o projeto na passagem da rua da 

Consolação, onde o município da cidade autorizou a concessão do túnel de 

pedestres que comunica a Avenida Paulista com a Rua da Consolação para fins 

artísticos (principalmente para o graffiti). Esse mural ainda mantém o desenho 

original feito nos anos 90, o que mostra a valorização que os cidadãos e (aos 

poucos) as instituições formais estão dando a esse tipo de expressão artística, pois 

tem respeitado sua permanência como um ícone da paisagem da cidade.  

 

 
Fig. 28: Parte da Avenida Paulista, homenagem ao centenário da imigração japonesa, em 2008. 

O projeto teve curadoria do grafiteiro Binho Ribeiro.  
Fonte: Monasterios (2009-2011). 
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2.2 Espaço público e vida cotidiana 
 

 

Ao falar em graffiti, é impossível não entrar na discussão dos espaços 

públicos e da propriedade privada. O grafiteiro, agindo em base a sua essência de 

transgressão, tende a ocupar legal ou ilegalmente lugares da paisagem urbana.  

 
Não apenas tem a ver com uma lata ou um marcador, já é qualquer coisa 
para intervir um espaço, que esteja falando alguma coisa, mesmo que seja 
uma coisa muito pessoal que ninguém entenda. O lance é mais a 
transgressão do espaço público do que a utilização de algum material 
específico (Anônimo, MEMÓRIA CANALHA, 2009).  

 

 Até que ponto sua expressão pode ser considerada transgressão ou 

simplesmente implica uma participação legítima no público? 

 O espaço público nas cidades da América Latina é cada vez menor. O 

crescimento urbano é descontrolado e desmedido. A distribuição irregular da 

metrópole reflete organização econômica igual de irregular, impacto da globalização. 

Superlotadas com carros, prédios e pessoas, nossas cidades têm cada vez menos 

praças, parques e áreas comuns. Enquanto existem problemas reais como o crime, 

a insegurança e o trânsito exagerado, os governos não oferecem soluções 

suficientes a essas situações, portanto as cidades vão mudando naturalmente em 

busca de saídas não institucionais.  

Diante da criminalidade, a população se autossegrega em espaços privados, 

são criados espécies de guetos residenciais, onde as ruas são fechadas e 

convertidas em pequenas áreas isoladas da cidade. Existe cada vez menos vida 

pública e  promove-se o fechamento em casas e carros, fugindo  dos  problemas 

reais da cidade, sem nenhuma outra solução que seja a evidente segregação 

espacial. 

Além disso, os shoppings têm substituído o espaço da praça pública como 

meio de socialização e diversão. O conceito tradicional de praça mudou. Invés de 

haver mais lugares, as cidades latino-americanas incluindo São Paulo, tem cada vez 

mais centros comerciais, espaços semipúblicos, edifícios fechados que funcionam 

principalmente como lugares de consumo, mas também oferecem soluções 
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adicionais para o problema de segurança nas áreas públicas, e até apresentam 

opções de atividades culturais. 

É neste cenário que o cidadão contemporâneo se desenvolve. Portanto, as 

relações sociais também tem mudado e, com elas, as formas simbólicas de 

apropriação. De acordo com Brissac (2004, p.420): 

 
paralelamente aos projetos de desenvolvimento urbano, rigidamente 
estruturados, surgem territórios informes onde novas configurações 
espaciais e sociais ocorrem. [É preciso] libertar a cidade das estruturas 
rígidas e tomá-la como uma rede dinâmica de relações. 

 

O espaço urbano tem implicações sociais, políticas, econômicas e artísticas. 

É um objeto rico, cuja leitura exige uma aproximação interdisciplinar para poder 

compreender esse sistema de relações. O espaço mensurável e quantificável, 

aquele físico, pode explicar relações subjetivas como aquela da ocupação do graffiti. 

A cidade e sua realidade urbana dependem do valor de uso. O valor de troca e a 

generalização da mercadoria pela industrialização tendem a destruir, ao subordiná-

las a si, a cidade e a realidade urbana, refúgios do valor de uso, embriões de uma 

virtual predominância e de uma revalorização do uso (LEFEBVRE, 1969, p.12). 

 Ante a segregação espacial da cidade latino-americana, surgem também 

respostas alternativas: “desertos urbanos, ocupações temporárias, imensas 

favelas... essas formas de espacialidade se estendem infinitamente, sem pontos de 

referência... surgem configurações informes que escorrem e vazam, preenchendo 

todos os vazios existentes” (BRISSAC, 2004, p.422). E são esses espaços 

afastados, fora do olho policial e da segurança privada, os que aparentemente 

propiciam situações e experiências artísticas nos seus muros e paredes. As zonas 

periféricas permitem a existência de atividades informais. Segundo Lassala (2006), a 

presença da pixação e do graffiti simplesmente apontam ao descuido das 

autoridades nos espaços onde eles se manifestam. Sendo crimes ambientais, dentro 

da Lei Cidade Limpa, sua presença mostra que esses atores urbanos conseguem 

burlar o sistema e se apropriarem simbólica e artisticamente de um recorte da 

cidade.  
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Fig. 29: Muro de Carandiru. São Paulo. 

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
 

Parece ser neste contexto complexo que a arte pública pode ser entendida 

como funcional e não como um crime. Supondo que a arte pública (incluindo a 

graffiti) seja usada como parte de projetos urbanísticos, a invasão pode ser 

convertida em algo produtivo. 

 Cabe também pensar aqui na vida cotidiana do cidadão comum. Segundo 

Pallamin (2000, p.41), a valorização das práticas cotidianas é fundamental para a 

arte urbana, pois enquanto a cotidianidade puder se manifestar através da arte, 

pode se propor a apropriação do espaço público e alterar sua carga simbólica. 

Nesse sentido, podemos destacar que toda a produção artística feita nas ruas, gera 

um impacto e é reconhecida enquanto ela construir um diálogo com o cotidiano do 

cidadão, com seus problemas reais, com a subjetividade da cidade. A arte urbana 

em todas suas formas precisa elaborar um discurso próprio, com peso, que dê valor 

as suas propostas e a fixe no espaço público.  

 É interessante como novos fenômenos urbanos criam espacialidades 

heterogêneas, de usos variados, novas lógicas de mercado, de ocupação, novos 

atores sociais com maior disponibilização, com maior senso crítico, e com absoluta 

mobilidade na cidade (como o pixador).  
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Atividades econômicas e modos de ocupação do espaço informais, 
aparentemente desregrados, mas que operam segundo outra lógica, 
largamente baseada na auto-organização [...] a relação entre mutação 
territorial e auto-organização, num panorama em que inovação e mudança 
derivam de processos não planejados ou regulados  (BRISSAC, 2006, 
p.421). 

 

Segundo Vera Pallamin (2000, p.46), a abordagem da cidade como forma 

social ao invés de objeto físico (não como infraestrutura externa aos “usuários”, mas 

produzida por eles) encara a arte urbana como certo empenho na requalificação do 

seu cotidiano. A autora, usando termos de Argan, fala em fazer urbanística, o que 

significa contribuir para a transformação qualitativa do urbano alterando seus 

objetos, sua espacialidade, qualificações, num trabalho que provoca e, ao mesmo 

tempo, exige a compreensão de seus códigos e a interpretação de suas múltiplas 

significações.  

 É essa dimensão informal, abstrato e subjetivo, que o grafiteiro age. Sem 

regras ou formas, a procura de um espaço de expressão e de ação além da arte 

formal. É criar uma linguagem pública, a vista de todos, de fácil compreensão, para 

chamar a atenção.  

 
A questão que se coloca é que princípios estabelecer para detectar o 
surgimento dessas novas condições urbanas. Reconhecer as novas formas 
de ocupação do espaço urbano, largamente informais, e as práticas 
engendradas por seus agentes econômicos e sociais. Um procedimento que 
questiona as regulações urbanas existentes e revela as configurações 
dinâmicas ocultas pelo planejamento e pelos grandes projetos de 
desenvolvimento urbano (BRISSAC, 2006, p.419). 

 

 Portanto, cabe aos pesquisadores urbanos olhar com maior detalhe o diálogo 

do artista urbano – cidadão. A paisagem urbana não é só arquitetura, considera 

também essa conversa nas paredes. 

 

 

2.3 Apropriação simbólica vs. expressão artística  
 
 

Em meio a tanto material escrito sobre a arte urbana, parece que o que atrai 

dela é esse interesse em reclamar espaço público, seus questionamentos 
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sociopolíticos, o subversivo do seu discurso, o fato dele ocupar um espaço que 

antes era da publicidade (pelo menos na cidade de São Paulo, onde a Lei Cidade 

Limpa proíbe a propaganda em outdoors). 

No caso de outras cidades como Nova Iorque, o graffiti, compete com a 

publicidade. Isso faz parte de um discurso (que talvez possa ser chamado de 

anticapitalista), em que a arte urbana tenta reivindicar o espaço excessivo que os 

anúncios publicitários ocupam na paisagem da cidade. O graffiti, tanto quanto a 

propaganda, é feito para chamar a atenção, entregar uma mensagem. Ambos têm 

um impacto imediato ao serem vistos, e o cidadão não pode fugir disso facilmente: 

está onipresente na sua cotidianidade. Em termos de comunicação, tanto a 

publicidade quanto a arte urbana são poderosas, pois elas podem tocar as vidas de 

muitas pessoas.  

Isto nos traz ao debate de como qualificar o graffiti em uma época em que a 

sua massificação tem convertido a prática em um fenômeno quase legitimado. A 

metrópole parece estar habitada por uma guerra contínua de ocupação, e o graffiti é 

uma das suas lutas. Mas uma vez que o graffiti tem cada vez mais autorizações, 

especialmente em ruas pequenas e muros privados ou de casas, podemos 

considerá-lo ainda como uma ocupação? 

Talvez 15 anos atrás, quando ainda era uma prática completamente ilegal, 

podíamos considerá-lo como contracultural. Mas hoje, com o reconhecimento – 

parcial – do sistema das artes, experiências em bienais, galerias e museus, sua 

valorização comercial, muros autorizados e liberados (como os chamados halls of 

fame europeus), o seu caráter subversivo vem sendo questionado.  

A contracultura teve seu auge na década de 60, quando, através dos meios 

de comunicação, criou-se um movimento de contestação social de jovens, voltando-

se contra os valores das famílias mais conservadoras, com uma filosofia libertária. 

Nasceu naquela época uma cultura underground, cultura alternativa ou cultura 

marginal, alternativa aos padrões tradicionais. O movimento hippie procurava a 

transformação da sociedade por meio de mudanças de atitudes e do protesto 

político, e inesperadamente modificou o modo de vida ocidental, na esfera social, 

musical, política.  

Segundo Pereira (1992, p. 66):  
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O termo contracultura foi inventado pela imprensa norteamericana, nos anos 
60, para designar um conjunto de manifestações culturais novas que 
floresceram, não só nos Estados Unidos, como em vários outros países [...] 
uma das características do fenômeno é o fato de se opor, de diferentes 
maneiras, à cultura vigente e oficializada pelas principais instituições das 
sociedades do Ocidente.  

 

Contracultura pode também ser uma coisa mais geral, mais abstrata, um 

modo de contestação que rompe com o que está estabelecido a fim de provocar 

uma determinada situação, questionando valores centrais vigentes. Segundo Pereira 

(1992, p.66), o romantismo do século XIX, a geração Beat americana e o movimento 

punk do final dos anos 70, podem ser também considerados como contracultura.  

Os artistas urbanos usam a rua e o espaço público como meio eficaz de 

manifestação para mostrar que existem espaços além dos estabelecidos pela arte 

formal. A contracultura sempre foi trabalhada em grupo, facilitando ações maiores 

com a participação de muitas pessoas. Portanto, a sua ação coletiva lembra a 

movimentos como o punk e os hippies, que tinham uma consciência política de suas 

atitudes contestatórias e do poder da ação em grupo. 

Os maiores movimentos culturais da história nunca foram resultado de 

estudos de mercado ou grupos de discussão, eles sempre aconteceram 

organicamente. Mais frequentemente estas manifestações têm sido o resultado do 

trabalho de algumas pessoas que se juntam para criar algo novo e original, 

simplesmente pelo amor comum de fazê-lo. Muitos não tinham quase nenhum 

treinamento formal e nenhuma concepção do funcionamento interno do mundo da 

arte.  

O poder da ação coletiva do graffiti em cidades como São Paulo tem 

contribuído para legitimar a prática no espaço público, onde a participação artística 

já não é mais rejeitada tanto quanto era 20 anos atrás. Essa mudança representa a 

crescente democratização do espaço urbano, e, portanto, da arte urbana em geral. 

Conforme aponta Feijó (1983, p. 122), “toda produção cultural que mereça esse 

nome parte de um ato de vontade; por isso, ela é sempre um momento de liberdade. 

Realizar um ato cultural é em si uma libertação”.  
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CAPÍTULO 3  
CENAS DE SÃO PAULO  
 
 
Em uma cidade que não pertence a ninguém, as pessoas estão constantemente na procura de deixar 

um rastro próprio, um relato das suas histórias.  
(Richard Sennett, The conscience of the eye).  

 

  
Fig. 30: Graffiti do Zezão.  

Fonte: Zezão (2009). 
 

 Nesse capítulo procuramos dar uma descrição mais específica do universo 

urbano da cidade de São Paulo. Segundo Armando Silva (2001, p.4), no Brasil foi 

gerado e nasceu: 

 
um “movimento” plástico-cojuntural, entre diversas razões sociais, políticas 
e contra-ideológicas que coincidiam em um lugar comum: desligar a 
escritura-grafite das antigas formas panfletárias e recorrer a novos 
subterfúgios formais; introduzir o afeto (e o afeto social), mas também a 
forma de arte, a figura, e não só a palavra, para conceber um novo projeto 
estético de sua iconoclástica contemporânea.   

 

 Esse projeto estético mantém uma relação estreita com o espaço público: 

partimos da premissa de que nem todo espaço público define-se como tal a partir de 
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uma obra de arte, mas toda vez que uma obra de arte é instalada num espaço 

público, o espaço toma um novo significado, novo valor de uso e valor simbólico, 

acrescentados na cotidianidade. Interessa estudar seus modos de presença-

ausência, visibilidade ou invisibilidade, através de uma espécie de mapeamento 

etnográfico de alguns pontos específicos, de acordo com os lineamentos do Hal 

Foster (2001, p.206). O autor considera arte e crítica trabalhando juntos de maneira 

simultânea: na escolha de um lugar, no aprofundamento na cultura local, para 

depois pensar e apresentar um projeto. O artista e o crítico devem se alinhar para 

conhecer a estrutura do espaço que analisam em profundidade, o suficiente para 

mapeá-lo, assim como sua história para contá-la; entender o discurso do espaço 

assim como o valor histórico das suas manifestações. “Segue uma lógica espacial: 

não é apenas mapear o lugar, mas também trabalha em termos de tópicos, sub-

temas, etc” (FOSTER, 2001, p.206). 

 A intenção é explicar o diálogo já desenvolvido entre paisagem urbana e 

graffiti através de alguns pontos da cidade, com grande conteúdo de análise. 

Procuraremos responder algumas questões: desenvolver as caraterísticas estéticas 

do graffiti, que permitem considerá-lo como uma expressão artística representativa 

da contemporaneidade; estudar seu caráter transgressor na atualidade; analisar as 

relações construídas entre graffiti e o espaço público onde se manifesta. 

São Paulo não é uniforme enquanto a sua distribuição urbanística, social e 

cultural, portanto, o seu graffiti também não é uniforme. Para entender melhor essa 

relação arte urbana-cidade, foram selecionados dois pontos da cidade com grande 

quantidade de graffitis, famosas pela sua qualidade, diversidade e localização. Na 

hora de selecionar os lugares de análise, nos encontramos com uma primeira 

dificuldade: a diversidade de temas e representações, estilos e tipos, dificultam o 

critério de seleção de um lugar ante outros. Além disso, o graffiti está espalhado por 

toda cidade, mas mesmo dentro dessa imensa diversidade, existem pontos 

específicos com particularidades relacionadas a cada bairro. 

Portanto, foram escolhidas duas regiões da cidade, por serem muito 

diferentes e distantes uma da outra. A região da Vila Madalena, e seu famoso Beco 

do Batman, são referência obrigatória ao falar de graffiti paulista. Embora seja um 

lugar que cria certos comentários negativos dentro da comunidade do graffiti, nos 

interessa pela relação que esse espaço tem criado na identidade do bairro, uma 
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espécie de cartão postal do underground, tão frequentado que já é mainstream. 

Consideramos que a diversidade dos lugares selecionados pode nos aproximar a 

uma imagem da complexidade enquanto motivos, lugares e temas representados no 

graffiti, assim como as relações construídas com os moradores e com a paisagem.  

Para observar a paisagem, consideramos os componentes que, segundo 

Lynch (2010, p.10), explicam a percepção ambiental: estrutura, identidade e 

significado. Em primeiro lugar, ele define a estrutura a partir da imagem da cidade. 

Ela deve incluir a relação do objeto (nesse caso o graffiti) com o observador, assim 

como com o contexto e outros objetos. A identidade implica a sua distinção em 

relação a outras coisas e seu reconhecimento como uma entidade própria. O 

significado considera o valor que o objeto tem para o observador, seja prático ou 

emocional. Embora esse último seja um atributo difícil de avaliar, pois não temos 

depoimento do observador, os grafiteiros contam um pouco do feedback que eles 

recebem do observador, da vizinhança.   

Mesmo que não exista conhecimento sem pressupostos de valor, tentaremos 

fazer uma caraterização objetiva desses bairros, juntando as perspectivas aqui 

propostas: a interdisciplinaridade pode ser a fonte de novos resultados nesta 

matéria. Interessa observar o conteúdo da paisagem, interpretá-lo, como se fosse 

um texto, ler suas páginas, apreender seus significados. A cidade comunica, produz 

sentidos, e é nosso papel transformar esses sentidos em conhecimento através de 

interpretações.  

 Procura-se relacionar neste capítulo, através de documentação fotográfica e 

entrevistas, as dimensões da nossa pesquisa, entender o grafitti através da: 

• Dimensão artística: Convergências e divergências com o mundo da arte 

formal. 

• Dimensão simbólica: Seu caráter transgressor como forma de dialogar 

com a cidade.  

• Dimensão urbana: Influência na paisagem urbana do bairro  

Armando Silva (2006), ao estudar o graffiti da cidade de Bogotá, no final dos 

anos 80, propõe sete condições para olhar o graffiti: marginalidade, anonimato, 
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espontaneidade, encenação, precariedade, velocidade e fugacidade4. Essas sete 

características são consideradas ao longo da nossa análise. As três primeiras estão 

associadas à dimensão simbólica do graffiti, ao que aqui chamamos de caráter 

transgressor. As últimas quatro estão vinculadas ao caráter estético, ao aporte 

artístico que as obras têm.  

Também, para complementar essa análise focalizada, foram entrevistados 

grafiteiros com presença nas regiões selecionadas. Eles, como produtores, são a 

melhor fonte de informação. Tinho, Iaco, Paulo Ito e Highraff cederam suas opiniões 

através de entrevistas abertas, abordando vários assuntos: sua participação nos 

bairros estudados, suas motivações, seus interesses, e sua relação com a cidade 

(falando do bairro como contexto específico).  

 

 

3.1 Vila Madalena (Beco do Batman) 
 

 

 
Fig. 31: Localização do Beco do Batman, na Vila Madalena. 

Fonte: Google Maps (2011). 
 

                                                             
4 Silva (2006) sugere essas sete caraterísticas para olhar o graffiti político em Bogotá, mas 

consideramos que podem ser também aplicadas para observar as manifestações paulistanas dessa 
época.  
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Segundo dados do Publifolha do ano 2009, a região da Vila Madalena está 

entre os bairros com mais alta escolaridade de São Paulo. Cerca de 54% da 

população completou o ensino superior. Quanto ao nível socioeconômico, 51% dos 

moradores do bairro tem renda familiar mensal entre 5 e 20 salários mínimos.  

O morador da Vila Madalena é na maioria da classe B, trabalhador e tem 

acesso a todas as mídias (internet, TV a cabo e jornais). Além disso, a Vila 

Madalena tem uma das maiores concentrações de restaurantes e estabelecimentos 

noturnos da cidade, o que atrai um volume de visitantes considerável, tanto de 

turistas, quanto de outros bairros. A oferta cultural de exposições, o leque de 

eventos públicos e privados, centros culturais, galerias e ateliês é alta. Portanto, 

pode-se dizer que a população do bairro está bastante exposta à oferta cultural da 

cidade no próprio contexto onde mora, não tem necessidade de se locomover ou 

sair da região para estar em contato com o mundo artístico.  

Por outro lado, o estudo do Publifolha (2009) revela um alto nível de 

satisfação com o bairro: apenas um 9% gostaria de morar em outro distrito.  

 

 
3.1.1 Valor estético do graffiti do bairro  
 

 

É nesse contexto intimamente vinculado ao mundo da arte, que existe o 

chamado Beco do Batman, ponto de referência obrigatória ao falarmos do graffiti 

paulista. Ele tem virado ponto turístico e cartão postal do underground, do bairro e 

até da cidade. O lugar é frequentado por pessoas de todos os lugares, já é parte de 

roteiros turísticos internacionais, é frequentemente fotografado e já até tem virado 

cenário de publicidade. 
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Fig. 32: Entrada ao Beco do Batman, Vila Madalena.  

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
 

 O Beco é o nome informal da pequena Rua Gonçalo Afonso, um espaço 

localizado entre as ruas Harmonia e Medeiros de Albuquerque, no bairro da Vila 

Madalena. Segundo Rui Amaral, em entrevista a Dunder (2010), o lugar era um beco 

deteriorado e sujo, até que em 1985, o coletivo Tupinãodá começou a pintar 

continuamente nele. São 26 anos da presença do graffiti nesse espaço, o que já o 

converte em tradição do bairro e da rua paulistana. Atualmente existem 

aproximadamente 50 peças dos mais diversos autores em toda a região do Beco, 

sem contar a quantidade de grafiteiros da cidade que têm participado dessas ruas 

desde os anos 80.  

  O Beco representa a apropriação de um espaço que está fora dos espaços 

formais de trânsito. “As populações inseridas nas dinâmicas informais hoje 

transbordam os limites espaciais tradicionais [...] Infiltram-se nas fissuras do tecido 

urbano, nos desvãos do construído [...] habitam as dobras e as fissuras da cidade” 

(PEIXOTO, 2004, p.426). Pode-se assumir que é a própria arquitetura que tem 

permitido a criação desse espaço, pois ao entrar no Beco nos encontramos com a 

parte de trás de várias residências privadas. Os muros são fundos de casa, não são 

propriedade da prefeitura. Sendo uma rua pequena e de mão única, passagem entre 

duas ruas principais, o trânsito de carros e pedestres é menor, o que facilita a 

execução de peças elaboradas.  
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Na região, os materiais utilizados são sempre spray e látex. Esse segundo 

sendo parte importante da tradição brasileira, porque foi no país que se introduziu o 

uso do material no contexto do graffiti, por ser uma opção mais barata e fácil de 

encontrar. O látex permite uma maior cobertura de espaço, para fazer um fundo ou 

cobrir grandes áreas. O spray, mediante a troca dos bicos de saída ou caps, é 

utilizado para linhas, definição de formas e assinaturas.  

Enquanto à dimensão estética, pode-se notar que as obras existentes 

possuem alto nível de execução. O graffiti do Beco caracteriza-se por ser produzido, 

bem acabado e mais próximo do muralismo do que do graffiti tradicional. É por isso 

que é conhecido como uma espécie de museu a céu aberto do graffiti.  

Paulo Ito, ilustrador e grafiteiro, é morador da Vila Madalena. Começou 

fazendo muralismo na faculdade que estudou (Unicamp), e depois passou ao mundo 

da produção do graffiti no próprio bairro, pela proximidade e porque a paisagem do 

Beco se associava com o tipo de trabalho que ele fazia, mais detalhado, e, portanto, 

mais demorado. Ito (2011) aponta que demora pelo menos uma tarde fazendo uma 

peça.  

 
São trabalhos que são graffiti art, mas não necessariamente tem a ver com 
arte... mas têm uma intenção artística. Isso é legal no beco porque cria uma 
identidade, ao mesmo tempo cria uma escola que reforça o graffiti como 
arte naif, de ser ingênuo, alegre, da brasilidade.  

 

 
Fig 33: Obra do NDRua no Beco do Batman, Vila Madalena.  

Fonte: Monasterios (2009-2011) 
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Rafael, conhecido como Highgraff, é designer gráfico, tem 33 anos de idade e 

16 anos no mundo do graffiti. Sobre este assunto, ele comenta:  

 
Aqui o artista desenvolve uma estética mais complexa devido à facilidade 
para pintar, mais demorado, mais detalhes... sempre foi mais fácil que em 
outros lugares, já permitiu que a primeira geração tivesse um estilo 
diferente, que não fosse o padrão do graffiti de letra que teve no mundo 
inteiro (HIGHGRAFF, 2011).  

 

Alguns grafiteiros, além da tradição, procuram participar nesse espaço porque 

tem “boa visibilidade”. A popularidade do local faz com que o trabalho de 

determinado artista seja propagado rapidamente via Flickr e outras redes sociais, e 

reconhecido pelos entendidos. O atributo visibilidade é muito valorado no mundo do 

graffiti, ainda mais no momento atual paulistano, com inúmeros artistas urbanos 

agindo na cidade, e muitos deles ficando mais conhecidos no sistema das galerias e 

exposições. O grafiteiro procura ser visto tanto pelo seu grupo de pares como pelo 

cidadão. Ao todo, são comunicadores que procuram que sua mensagem seja 

recebida.  

Sobre a permanência das obras, ela está sujeita ao trabalho dos próprios 

artistas. A região não tem problema com o Programa Cidade Limpa, pois por ser um 

lugar “institucionalizado” no bairro, a prefeitura raramente apaga graffitis dessa rua. 

Segundo explicado pelos próprios grafiteiros, no Beco existe uma dinâmica de 

respeito aos espaços tácita. Os muros mudam, a posse é relativa. A dinâmica é de 

conversa, se combina e se reparte o espaço. Cada artista de rua tem um espaço do 

qual alguma vez se apropriou, e ele tem “direitos” sobre ele. Pode apagar ou 

reformar o espaço à vontade, uma periodicidade que está quase sempre sujeita a 

quando o artista tiver o material para fazer um novo. “Pode pintar em cima, isso é 

uma coisa bem do Brasil, porque como o material é muito caro, as pessoas tem um 

outro timing. Às vezes as pessoas conseguem o material para pintar de novo, depois 

de bastante tempo” (ITO, 2011). Essa constante renovação da paisagem do Beco é 

um dos atributos que chama mais atenção dele, tanto aos turistas, quanto aos 

vizinhos, é sempre bom visitar o lugar de novo e ver o que tem de novo lá.  

Falando um pouco das temáticas, o beco apresenta graffitis de todo tipo. Seu 

caráter de galeria a céu aberto não garante uma curadoria enquanto temas e 

representações. Ele mostra em poucos metros a grande multiplicidade temática do 
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graffiti paulistano. Mas existem algumas constantes, como a grande quantidade de 

graffitis pictóricos, coloridos, influenciados pela cultura pop. Também, em menor 

medida, existem alguns abstratos, dialogando com o graffiti figurativo, alguns pieces 

e pouca presença da pixação e estênceis.  

 

 
Fig 34: Obra de Paulo Ito no Beco, Vila Madalena.  

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
 

Highraff realiza graffiti abstrato, absorvendo referências de universos que não 

são do graffiti. A estética psicodélica do seu trabalho surgiu na sua atuação do 

graffiti, mas vem sendo influenciado pela sua formação em design gráfico. Ele é um 

representante da multiplicidade de linguagens que o grafiteiro paulistano 

desenvolve: mesmo tendo uma linguagem reconhecível (como o Highraff tem seus 

desenhos abstratos), o grafiteiro paulistano usa distintas formas para se expressar, 

desde as mais básicas como o tagging e o bombing, até o graffiti mais complexo ou 

muralismo. “Meu estilo, tudo, surgiu dentro do graffiti, mas depois acabou virando 

meu trabalho. Então, se eu estou em casa pintando uma tela, ou fazendo um mural 

na semana, chega no fim de semana, eu quero fazer outra coisa” (HIGHRAFF, 

2011). Por este motivo, ele aponta que na atualidade pode-se encontrar em São 
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Paulo uma maior quantidade de seu trabalho ilegal (bombing), se comparado ao seu 

trabalho abstrato.  

 

 
 

Fig. 35: Graffiti abstrato do Highraff na Vila 
Madalena. 

Fonte: Highraff (2008) 

Fig. 36: Graffiti ilegal do Highraff (usa o 
codinome Nóis para esse tipo de peças).  

Fonte: Highraff (2008) 
 

Por outro lado, pode-se perceber no Beco a ausência de graffitis do tipo 

bombing, e também pouca presença de pieces, que lembram o graffiti de Nova York. 

Sem dúvida, essa ausência está relacionada à permissividade no Beco. O piece, 

associado à ilegalidade, costuma ser realizado em lugares onde o graffiti tem que 

ser de rápida execução, como vias principais e muros privados.  

 

 
Fig. 37: Beco, Vila Madalena. 

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
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3.1.2 Dimensão simbólica  
 
 

Tendo falado do graffiti como via de apropriação simbólica, de uma 

necessidade de se expressar no espaço público, sempre vinculada à transgressão, 

cabe refletir no caráter subversivo das obras presentes na região.  

Em primeiro lugar, é importante considerar a legalidade legitimada do graffiti 

nesta rua. Embora não seja um lugar legal para grafitar (porque é uma prática ilegal 

por lei na cidade toda), o fato de ser permitida facilita o trabalho e separa as obras 

do caráter invasivo que o graffiti tem. Muitos grafiteiros gostam de participar nesta 

região pela facilidade para pintar; a vizinhança já está acostumada com esta prática 

e a polícia dificilmente entra nessas ruas. “Beco, nem sempre é autorizado, 

normalmente é tolerado. A pessoa não tá aí olhando e as pessoas não tocam a 

campainha... já chegam e pintam” (ITO, 2011). Portanto, é difícil considerar que os 

trabalhos no Beco sejam transgressores ao menos na execução: não existe invasão 

de propriedade privada, a realização das obras não é um statement político, mas 

apenas artístico. 

O Beco, embora seja um lugar que nasceu espontaneamente, lembra um 

pouco ao conceito de hall of fame europeu, quanto à permissividade da execução. 

Esses espaços existem em cidades como Berlim e Paris, com leis mais estritas ante 

o graffiti e seus atores, e é onde eles podem grafitar sem ser reprimidos pelas 

autoridades. Os halls of fame são feitos muitas vezes por iniciativas 

particulares ou ONGs. Essas instituições assumem que a realização de graffitis nas 

áreas permitidas afasta os grafiteiros das áreas ilegais.  

Paulo Ito gosta de agir no Beco especialmente por esse aspecto. Ele 

comenta:  

 
Eu gosto de pintar nos lugares em que eu me sinto confortável para pintar... 
gosto de um lugar que eu possa me concentrar. Fazer vandalismo não é 
minha intenção... Não me interessa transgressão, me interessa a 
subversão. Nem sempre o vandalismo é subversivo. É ingênuo você achar 
que botando seu nome na cidade inteira tá subvertendo alguma coisa em 
termos de conteúdo. Você só está invadindo a propriedade (ITO, 2011). 
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Considerando que na execução o graffiti do Beco não é especificamente 

transgressor, cabe pensar nas temáticas que eles apresentam. Quanto à crítica 

social, parece que na Vila Madalena a estética se sobrepõe ao social. As 

representações são mais livres, pictóricas na sua maioria, mas com pouco conteúdo 

transgressor. Notam-se algumas obras com referências específicas ao tema 

indígena brasileiro, folclore, e alguns (menos) criticando a violência, o trânsito – 

como peças do Paulo Ito e Mundano. Há uma ausência de crítica, de conteúdo, 

parece que só a mensagem fica na imagem, não aprofunda na reflexão que poderia 

gerar, ainda mais com a quantidade de visitas que o lugar recebe, possivelmente 

poderia ser mais bem aproveitado. “Vejo os trabalhos de alguns artistas perderam 

foco de tensão, não tem ângulo, carga pesada, é quase como uma trama, um tecido, 

tudo colorido” (ITO, 2011). 

 

 
Fig. 38: Único graffiti na área com uma representação mais agressiva.  

Beco do Batman, Vila Madalena.  
Fonte: Monasterios (2009-2011). 

 

Os trabalhos no Beco mantêm o anonimato, (sem assinatura), associado ao 

graffiti pictórico tradicional. Só os mais próximos ao universo do graffiti conseguem 

identificar os artistas. Mas, a internet tem facilitado este reconhecimento. Os 

grafiteiros possuem blogs, flickrs, e é essa presença na web a que permite a 

identificação da linguagem de cada artista.  
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Fig. 39: Geração despolitizada. Beco do Batman, Vila Madalena.  

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
 

 No caso da Vila Madalena, é o caráter artístico/boêmio do bairro que permite 

a existência de um reduto do graffiti como o Beco, enquanto na Zona Norte o graffiti 

surge como uma das poucas ofertas culturais – como vamos analisar logo mais. 

Paradoxo? 

 

 
3.1.3 Influência na paisagem urbana do bairro 

 
 

Em primeiro lugar, há a impressão que a Vila Madalena está bastante 

acostumada com o graffiti. Já é parte da sua identidade, e portanto, da sua 

paisagem. Segundo os grafiteiros, as pessoas estão tão acostumadas que já não se 

assombram. “Teve uma época, 10 anos atrás, que o pessoal parava e elogiava... 

hoje em dia isso diminuiu bastante, as pessoas já olham talvez com menos interesse 

ou mais acostumadas” (ITO, 2011). 

Por outro lado, ao falarmos da presença do graffiti na paisagem urbana, surge 

a discussão da funcionalidade. Cabe refletir no papel dessas peças no dia-a-dia das 

pessoas. A própria cidade acaba atribuindo uma funcionalidade para o graffiti. Um 

lugar comum entre pesquisadores, grafiteiros e cidadãos é que o graffiti ganha uma 
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função decorativa, de beleza. Suas cores revitalizam os logradouros da cidade. Por 

outro lado, como é no caso do Beco, ele pode até criar uma identidade associada ao 

lugar. 

Pelo que analisamos, a apropriação simbólica não é o forte do graffiti no 

Beco, mas, sua influência na paisagem é muito importante e valorizada pela 

vizinhança e pelos artistas. O graffiti da região acabou seguindo uma demanda do 

mercado, virou mais decorativo e menos questionador. Segundo alguns grafiteiros, 

esse “vazio” de temáticas tem a ver com a crescente mercantilização do graffiiti. Eles 

comentam que o artista urbano de hoje já está criando sua obra pensando na galeria 

e não na rua.  Paulo Ito (2011); comenta: 

 
essa geração nova já quer ir muito rápido para o mercado... o grafiteiro de 
hoje pensa na carreira dele. O grafiteiro hoje é que nem jogador de futebol, 
pensa na carreira dele... mas posso fazer um paralelo, o jogador de futebol 
hoje matou o futebol arte, correu atrás de resultados, aconteceu que perdeu 
a graça... é isso que eu vejo nesse graffiti da vila com essa geração que se 
inseriu muito em galeria. 

 

O Beco acrescentou um valor simbólico ao bairro, o fato dele ter virado um 

polo importante do graffiti, atrai visitas do mundo todo, e dá um charme a mais para 

um bairro que já está posicionado como boêmio em São Paulo.  

De acordo com os conceitos de Lynch (2010, p. 9), o Beco possui certa 

imageabilidade que é: 

 
A qualidade de um objeto físico que lhe dá uma alta probabilidade de evocar 
uma imagem forte em qualquer observador. Refere-se à forma, cor ou 
arranjo que facilitam a formação de imagens mentais do ambiente 
fortemente identificadas, poderosamente estruturadas e altamente úteis. 

 

Segundo Lynch (2010), é a característica, num objeto físico, que lhe confere 

uma alta probabilidade de evocar uma imagem forte em qualquer observador dado. 

Além dos valores estéticos e os significados, a imageabilidade cria certa identidade 

e estrutura na percepção do lugar. Ao falarmos da Vila Madalena, e especificamente 

do Beco, o observador consegue lembrar de uma imagem forte, associada a uma 

grande quantidade e qualidade de expressões artísticas; tem uma identidade 

construída a partir da imagem. Essa característica é importante no caso específico 

do espaço urbano, pela sua complexidade e mutabilidade. “Uma cidade com 
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imageabilidade (aparente, legível, ou visível), nesse sentido, seria bem formada, 

distinta, memorável; convidaria os olhos e ouvidos a uma maior atenção e 

participação” (LYNCH, 1960, p. 10). 

 O Beco parece estar rodeado de uma percepção positiva. Essa mesma 

quantidade de graffitis em outro lugar de São Paulo talvez despertasse incômodos, 

reclamações, seriam apagados pela Prefeitura; mas depois de 26 anos, o Beco tem 

sido consagrado como lugar histórico, pela sua aparência e pela variedade das 

temáticas. Existe um vínculo afetivo com o lugar. “O beco para mim é muito especial, 

foi dos primeiros lugares onde eu vi graffiti... Tinha trabalhos do grupo tupinãodá, 

dos gêmeos. O Beco era diferente, aquilo me encantava” (HIGHRAFF, 2011). 
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Fig.40: Nota-se a diversidade de formas de uma mesma expressão. O graffiti em quase todos seus 
desdobramentos ocupa as paredes da Vila Madalena, mantendo como elemento comum o uso de 

imagens coloridas e de grande tamanho.  
Fonte: Monasterios (2009-2011). 

 

 

3.2 Zona Norte (Tucuruvi e Jaçanã) 
 

 

 
Fig. 41: Região de Tucuruvi visitada. 

Fonte: Google Maps (2011). 
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A Zona Norte foi um dos primeiros lugares onde o graffiti paulista começou a 

se manifestar fortemente há duas décadas. É um bairro referência dentro da história 

do graffiti paulistano, e ainda hoje mantém uma forte tradição. Sendo um lugar 

importante dentro desse universo, muitos grafiteiros procuram participar na 

paisagem da região, pois sabem que pesquisadores e fotógrafos visitam o lugar com 

frequência. Segundo eles, é um lugar com boa visibilidade, um dos atributos mais 

valorados pelos produtores do graffiti. Mesmo com a participação de artistas 

externos (de outras zonas da cidade, ou inclusive estrangeiros), dominam a 

paisagem do bairro os grafiteiros da região, moradores do bairro que durante muitos 

anos têm participado nesses muros e ruas. A proximidade facilita esse domínio 

simbólico. Grafiteiros como Tinho (Walter Nomura), Binho Ribeiro, Feik e Crânio já 

são conhecidos pessoalmente pelo seu trabalho há mais de 20 anos, de modo que a 

vizinhança os reconhece e valoriza seus trabalhos.  

Nesses bairros da Zona Norte, nota-se uma forte presença do graffiti, em 

especial em ruas com menor trânsito de carros ou casas. Existem vários pontos 

específicos de graffiti, mas eles estão distribuídos por vários lugares da Zona Norte. 

Para esse estudo, consideramos algumas ruas de Tucuruvi e Jaçanã. Nesse ponto, 

é importante esclarecer que utilizamos o conceito de bairro de Lynch (2010), mais 

amplo e que permite entender o graffiti da Zona Norte como um só. O autor 

considera bairro uma área relativamente homogênea em relação ao resto da cidade 

ou que tem certa característica em comum que permite diferenciá-la do resto do 

espaço urbano. É, portanto, um critério visual, perceptivo e não tem a ver com o 

conceito administrativo tradicional.   

 

 
Fig. 42: Região de Jaçanã visitada. 

Fonte: Google Maps (2011). 
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3.2.1 Valor estético do graffiti do bairro  
 

Segundo Hal Foster (2001, p. 189), o mapeamento na arte recente tende ao 

sociológico e o antropológico, sempre arbitrando no campo interdisciplinar, atributo 

que, segundo ele, é repetido de maneira constante na arte e critica contemporâneos. 

Portanto, observamos o espaço sempre considerando todas suas dimensões. 

Enquanto à dimensão estética, pode-se notar que as obras existentes possuem alto 

nível de execução. Os artistas do bairro falam que pelo fato deles serem conhecidos 

lá, podem ficar o tempo que eles precisarem para terminar uma peça. Também, o 

fato de realizarem suas obras em locais com menor trânsito de carros ou ruas 

fechadas, facilita a execução. A qualidade e o nível de detalhe estão intimamente 

ligados ao lugar. “O caos urbano, a poluição sonora, o excesso de propaganda 

política, a poluição visual, as cores, as casas em volta, a vegetação – tudo isso 

interfere tanto no ato de criação quanto na recepção da obra pelo público” 

(MORIYAMA, 2009, p.124). 

Na região, os materiais utilizados são sempre spray e látex, igual à Vila 

Madalena, forte tradição brasileira. Cabe comentar que esses implementos são 

sempre fornecidos pelos próprios artistas.  

O graffiti da região é principalmente muito colorido. As temáticas 

representadas são na sua maioria com elementos pictóricos. Desenhos de bonecas, 

personagens ou animais interagindo em um espaço determinado. Para sua 

realização, os artistas também se valem de cenários imperfeitos, como muros sujos, 

depredados, paredes descascando; dando um novo valor a esses lugares 

descuidados. Segundo Sennett (1970, p.213), os artistas são muito mais 

estimulados nas grandes cidades do que em qualquer outro lugar, as frustrações da 

cidade podem converter informação em materiais.  
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Fig. 43: Jaçanã, Zona Norte.  

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
 

Sobre a permanência das obras, ela está relativamente sujeita ao trabalho 

dos próprios artistas. A região sofre apagamento de graffiti pela prefeitura apenas 

nas avenidas principais. Já nas ruas menores, cada artista apaga ou reforma o 

espaço à vontade. A realização de um graffiti novo às vezes vem a pedido da própria 

vizinhança.  

O graffiti da região divide espaço com a pixação, que domina 

consideravelmente os espaços. Pelo relatado pelos grafiteiros da região, a 

profundidade estética do graffiti está sujeita ao apagamento pela Prefeitura. 

Segundo Nomura [Tinho] (2011):  

 
onde a gente sabe que tem cidade limpa, fazemos um trabalho mais 
simples, mais rápido, que gaste menos tinta. Pode ser que esse trabalho 
dure apenas algumas horas, pode ser que o caminhão passe no mesmo dia 
e já pinte... ele passa na avenida inteira limpando tudo... não dá pra fazer 
um trabalho muito elaborado, pra depois ser apagado. 

 

Por outro lado, o trabalho coletivo é percebido em quase todos os graffitis da 

região analisada. Grupos de no mínimo três artistas (vizinhos ou com algum 

convidado de fora) se juntam para a elaboração de uma peça conjunta, que 

normalmente é planejada na hora e no lugar de execução. A ação coletiva resulta 
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em murais de grande tamanho, com alto nível de detalhe e cor, que é sempre bem 

recebido pelos moradores, porque acrescenta um valor estético que a rua não tinha 

antes. 

 

 
Fig. 44: Binho, Tinho e Onesto. Tucuruvi, Zona Norte.  

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
 

 

3.2.2 Dimensão simbólica  
 

 
Tendo falado do graffiti como via de apropriação simbólica, de uma 

necessidade de se expressar no espaço público, sempre vinculada à transgressão, 

cabe refletir no caráter subversivo das obras presentes na região.  

Nota-se no bairro a existência de uma preocupação social, além da 

preocupação plástica. Os artistas urbanos também produzem em função da situação 

política, social e econômica do bairro. A arte se alimenta dos acontecimentos para 

sua produção, portanto, nota-se em muitos graffitis uma orientação ao social, 
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apresentando uma visão que vai além do estético. Hal Foster (2001, p.199) afirma 

que o artista vê a cultura como um texto para interpretar, e junto com os estudos 

culturais usa as ferramentas da arte para interpretar a realidade e alimentar sua 

obra. Em vez de produtos estéticos, nascem intervenções sociais que fazem ao 

observador refletir. 

 
Eu trabalho muito com temas sociais e políticos, eu sempre procuro saber 
onde eu estou pintando, quais os problemas da região, da comunidade e 
colocar no trabalho alguma coisa que diz respeito a isso. Agora, tem gente 
que não, tem gente que só faz letra e não tem conteúdo, mas também tem 
gente que faz um trabalho mais figurativo, com personagem e que também 
não liga muito assim, pro ambiente, é sempre o lugar que está trabalhando, 
faz o que tem vontade de fazer e já era (NOMURA [TINHO], 2011). 

  

 
Fig. 45: Tinho. Jaçanã, Zona Norte. 

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
 

As representações na região analisada têm um caráter local. O graffiti está 

ligado aos assuntos próprios da comunidade, procura comunicar e fazer refletir 

sobre eles. Sobre isto, Nomura [Tinho] (2011) aponta: “Ultimamente, nessa região 

eu tenho pintado uns carros batidos, porque essa avenida aqui acontece “rachas”... 

tem muito acidente. Aí tem as figuras que eu desenho que são personagens que 

retratam um pouco o cotidiano das pessoas aqui”. 
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Fig. 46: “Eu sou o héroi dos pivetes” faz referência à dinâmica de jogos de crianças e 

adolescentes no bairro. Graphis e Tinho, Jaçanã. 
Fonte: Monasterios (2009-2011). 

 

Em primeiro lugar, pode-se dizer que o graffiti é aceito na região. Embora não 

seja um lugar legal para grafitar (porque é uma prática ilegal por lei na cidade toda), 

o fato de ser uma parte tradicional da comunidade, tira o caráter invasivo dele. Na 

execução, o graffiti da Zona Norte não é essencialmente transgressor, pois ele é 

muitas vezes autorizado.  

Por outro lado, a vizinhança acaba envolvida nessa produção; a comunidade 

aprova, aceita e até agradece aos grafiteiros por pintarem espaços específicos do 

bairro, pois para alguns acaba sendo a única experiência estética que eles têm 

perto.  

 
Eles gostam muito. Aqui é muito comum se você tá pintando numa parede, 
aí o pessoal da rua vem, te trás um refrigerante, paga cerveja. Domingo 
mesmo a gente tava pintando, era Páscoa, a gente tava pintando lá no 
Jaçanã e aí de repente veio um povo que tava fazendo um churrasco ali, 
vieram com uma bandeja com um monte de carne, refrigerante, uma coisa 
bem bacana, a aceitação da comunidade é muito grande (NOMURA 
[TINHO], 2011). 
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Pode-se considerar como um avanço simbólico o fato deles terem 

neutralizado o caráter negativo ligado ao graffiti.  

 
Especificamente aqui é uma coisa que a gente construiu, porque como já 
tem uma coisa de mais de 20, 30 anos que a gente pinta por aqui, meio que 
acostumamos as pessoas a verem coisas. Sempre são coisas de muita 
qualidade, então o povo sempre gosta. Por exemplo, eu posso começar a 
pintar essa parede sem autorização do dono, e quando ele chegar vai 
pensar “poxa, que legal que eles pintaram minha casa” e não vai falar nada 
(NOMURA [TINHO], 2011). 

 

 
Fig. 47: Atividade do SESC Santana vinculada ao graffiti, o que demonstra a grande aceitação da 

manifestação na Zona Norte. 
Fonte: Monasterios (2009-2011). 

 

Para Tinho, o graffiti tem um papel importante no bairro onde ele mora. Como 

região periférica, a oferta cultural acaba sendo muito menor se compararmos, por 

exemplo, com a região da Vila Madalena ou o centro de São Paulo. Portanto, a 

atividade está menos sujeita à apropriação e mais à revalorização do bairro.  

 
Em relação à arte mesmo, mesmo o SESC apresenta poucas coisas visuais 
pra comunidade da região, então assim eles se saciam com isso, porque é 
uma região periférica, então a galera que trabalha a semana toda, [...] de 
fim de semana não vai pegar o metrô pra ir pro centro pra procurar cultura, 
eles preferem pegar esse dinheiro e fazer um churrasco em casa, com os 
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amigos, vê o jogo de futebol, [...]. Então quando acontece alguma coisa 
relacionada ao graffiti na rua que essa pessoa mora, vira a atração do dia, 
vem a rua inteira vendo a gente pintar, por isso que rola cerveja, por que o 
povo vai lá e vira um evento. Aí fica a criançada correndo, todo mundo feliz, 
aí eles querem essa parte da felicidade pra gente e fica dando coisas pra 
gente (NOMURA [TINHO], 2011). 

 

Em geral, São Paulo é diferente do resto do mundo por essa permissividade 

com o graffiti. Atualmente, a atividade não é tão rejeitada quanto era uns anos atrás 

ou quanto a pixação. Peter Michalski (2010, p. 160), grafiteiro alemão, comenta de 

sua visita a São Paulo:  

 
Escolha uma parede e pergunte para o dono. Parece ingênuo, mas assim 
funciona no Brasil. Em muitas regiões da Europa isto seria uma tentativa 
sem esperanças, mas os brasileiros são diferentes, pois muitos deles amam 
as cores nas suas paredes, e como não? [...] Mencionar a palavra graffiti 
não gera reações negativas como na Europa, pois as pessoas consideram 
uma melhora para suas paredes e lougradouros. 

 

 

3.2.3 Influência na paisagem urbana do bairro 
 

 

A ausência de um ponto central na região e limites definidos, possibilitam a 

criação de múltiplos locais de encontro, e portanto, de elaboração de graffiti. A 

inserção de imagens aleatórias faz parte de um jogo simbólico, que altera a estética 

e, portanto, a percepção do mundo.  

Segundo Lynch (2010), nada é experimentado individualmente, e sim em 

relação a seu entorno. Portanto, cada cidadão tem determinadas associações com 

partes da cidade, e a imagem que ele faz delas está impregnada de memórias e 

significados. Dessas associações nascem funcionalidades específicas, que cada um 

atribui a suas referências, nesse caso ao graffiti. Essa funcionalidade é subjetiva. 

Uma pessoa que não possui informação sobre os graffitis do seu bairro, olha para 

eles e os consideram bonitos, decorativos ou até um ponto de demarcação.  

 
“tem um grafite de um peixe gigante na esquina”, ele já deu a localização. 
Também tem a referência histórica, de muros históricos, muros “referência”, 
isso aí eu digo mais pra quem é mais ligado ao meio do grafite. Por 
exemplo, tem o Carandiru, que é um lugar super histórico pro movimento do 
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grafite. Todo mundo que começa a pesquisar o grafite vai ali só pra ver o 
muro (NOMURA [TINHO], 2011).  

 

Para os participantes do mundo do graffiti, os muros são galerias, espaços de 

troca de informação e de reconhecimento.  

Por outro lado, os grafiteiros da região atribuem uma função cultural que o 

graffiti não tem em outros bairros paulistanos mais perto do centro.  

 
Tem essa funcionalidade cultural de suprir esse desejo da visão por uma 
arte plástica, que na periferia não chega, e o morador periférico por ser mais 
pobre não possui dinheiro pra ver [...] Por isso que quando você leva o 
grafite, o hip-hop, o punk, eles acabam sendo mais fortes na periferia, pois é 
aonde se tem shows, adoram o skate (NOMURA [TINHO], 2011).  

 

Na região, o apagamento do graffiti está apenas vinculado à Subprefeitura e o 

caminhão do Programa Cidade Limpa. Isto mostra que a paisagem acaba sendo 

uma construção social, tanto quanto a realidade urbana, enquanto ela considera a 

participação da comunidade, a sua aprovação e o desejo dos seus atores de 

dialogar com o cotidiano, com a arquitetura do seu contexto.  
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Fig. 48: Observa-se o grande nível de detalhe nas peças, além de uma presença forte de 

personagens e trabalho coletivo. Zona Norte, São Paulo.  
Fonte: Monasterios (2009-2011). 

 

 

3.3 Outros focos de graffiti em São Paulo 
 

 

A Radial Leste-Oeste está carregada de graffitis de grande porte, incluindo 

um mural coletivo autorizado pela Prefeitura de São Paulo, elaborado no ano 2008.   
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Fig. 49: Mural Osgêmeos, Nunca, Nina, Finok. Avenida 23 de maio, São Paulo.  

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
 

 
Fig. 50: Avenida 23 de maio, São Paulo.  

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
 

O Bairro da Liberdade, caraterizado pela comunidade japonesa que o habita, 

representa, através dos seus graffitis, a cultura asiática de seus moradores, e 

portanto, dos grafiteiros que intervém suas paredes.  
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Fig. 51: Liberdade, São Paulo.  

Fonte: Monasterios (2009-2011). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Entendemos o graffiti como uma manifestação de apropriação simbólica que 

gera fatores estéticos que podem ter um valor artístico e que deve ser considerado 

como expressão representativa da contemporaneidade. O movimento evoluiu de 

escritura urbana a um movimento artístico com um valor apreciável, alto nível de 

técnica, e incorporando nos últimos anos uma série de valores pictóricos, o 

converteu no que é hoje.  

 O graffiti como escrita semiótica está carregado de significados, e isto se 

multiplica quando são introduzidos outros elementos além da escrita. O graffiti 

paulistano é colorido e diverso como sua realidade. Fala de tantos assuntos quantos 

a cidade tem. Os personagens que habitam suas paredes parecem ter ganho vida e 

fazerem parte da comunidade, enquanto reconhecidas e cada vez mais aceitas 

pelos moradores. 

 Sobre o valor artístico, depois desta pesquisa, cabe pensar se ainda podemos 

considerar que expressões como o Beco de Batman ou os grandes murais da Radial 

Leste podem ser considerados como graffiti. A arte contemporânea está 

constantemente criando novas categorias e, em São Paulo, são descobertas novas 

dimensões da arte urbana. Parece que cada dia o graffiti paulistano se afasta da 

invasão e se aproxima ao muralismo ou a formas de arte pública. Assim como o pop 

deu novo lugar a arte formal frente à cultura, procurando critérios novos e diferentes 

dos termos formalistas da modernidade, o graffiti e, portanto, toda a arte urbana 

estão fazendo o mesmo na contemporaneidade. 

 Como observamos, os graffitis com maior nível de detalhe, ou maior tamanho 

são com frequência em muros autorizados, pelo dono do imóvel ou pela Prefeitura 

(como é o caso dos murais dos Gemeos na Radial Leste, ou os grafittis do túnel da 

Paulista). Isto nos leva a pensar em outro item interessante desenvolvido nesta 

pesquisa: a permissividade relativa ante o graffiti em São Paulo. O fato de poder agir 

na rua quase livremente, com autorização do dono do imóvel ou sem autorização em 

lugares “seguros”, levanta vários questionamentos. Primeiro, que a Lei Cidade 

Limpa e sua restrição ante o graffiti não consegue abranger a cidade toda. O 

grafiteiro corre o risco de ser pego, sim. Corre o risco de seu graffiti ser apagado 
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pela Prefeitura, também. Mas os artistas urbanos são dinâmicos e rapidamente 

descobrem os buracos na lei. Eles encontram o lugar onde não podem ser atingidos, 

e como a mesma paisagem urbana nos mostra, muitos deles conseguem isto com 

sucesso.  

 Ainda, é importante considerar que essa crescente institucionalização do 

graffiti, sua participação em museus e iniciativas privadas, só contribui para o 

aumento da tolerância ante as suas manifestações informais. Parece que a atenção 

da mídia e das instituições de arte tem como consequência uma melhor imagem na 

memória coletiva, manifestada através dessa permissividade. 

 Tudo isto nos faz pensar que seu caráter transgressor na atualidade já não é 

mais o motivador da ação do graffiti. Parece que a preocupação plástica está 

ganhando da transgressão em São Paulo. Os interventores urbanos preferem um 

lugar seguro e um trabalho bem feito, de qualidade, do que se arriscar a “ser pego”. 

Ao fim, são artistas que procuram certa visibilidade, portanto não comprometem 

qualidade por adrenalina. A subversão está cada dia menos presente nas temáticas 

e na invasão do espaço, a tendência está no desenvolvimento do valor artístico por 

cima da agressão.  

 Entretanto, a pixação parece ir ao sentido contrário. Os pixadores só 

procuram essa visibilidade dentro da sua comunidade, não querem nem precisam 

ser conhecidos fora dela, diferente do graffiti, que cada dia obtém uma maior 

projeção além da rua e no mundo das artes. 

Surge a pergunta: afinal pode se considerar como ocupação uma arte que é 

essencialmente efêmera? Uma forma de arte cuja temporalidade é relativa a fatores 

externos deve ser feita com desapego, e trabalhar no registro visual para segurar 

que sua imagem fique na história da nossa época.  

Observamos com essa pesquisa que o graffiti constrói uma relação forte com 

o espaço público onde se manifesta, uma relação que é bilateral, que é mais um 

diálogo. A cidade de hoje deve ser pensada além da sua condição de suporte, pois 

ela é muito mais que isso. Na sua complexa trama de conexões, surgem temáticas 

igualmente complexas que motivam e inspiram ao artista público, que sugerem 

temas para serem representados no mesmo espaço urbano. Parece que o grafiteiro, 

o pixador, o “interventor urbano”, cria uma outra relação com a cidade, um diálogo 

direto com a paisagem, alterando-a através da sua execução artística. Uma relação 



85 

 

que só ele e seu grupo de pares têm com aquele recorte da cidade que eles 

intervêm.  

São Paulo inspira aos seus artistas urbanos. A arquitetura da cidade 

converte-se em canal de expressão. Sua arquitetura irregular gera um graffiti 

também pouco uniforme, que varia segundo o bairro (embora existam artistas que 

participem na cidade toda). O universo formal do interventor urbano não é apenas 

uma forma artística, mas também uma imagem cultural. Os artistas urbanos, 

grafiteiros e pixadores, encontraram na imagem a sua ferramenta de apropriação. 

Criando arte no espaço público, eles constroem um jogo simbólico, um diálogo com 

a cidade, do qual todos somos espectadores. A cara da cidade vira dinâmica, dentro 

da forma estática da arquitetura. 

Ao analisarmos dois bairros de São Paulo, obtemos uma fotografia parcial de 

uma realidade ampla e complexa. A paisagem urbana é tudo menos uniforme, 

portanto, esses resultados não são universais, mas, o que sim pode ser universal é 

a constante procura de atribuição de sentido ao nosso contexto, pelo meio que for.  

Uma das ideias que esse trabalho procurou defender (e procura manter como 

statement) é que o graffiti não precisa ir às galerias para ganhar um valor artístico. A 

rua é um suporte tão válido quanto o cubo branco e as obras que se manifestam 

nela são de tanta importância e qualidade quanto as que estão dentro do museu. 

Hoje, quando o graffiti já foi absorvido pelo mercado, não podemos deixar de olhar 

para a rua, afinal é nela que as expressões urbanas são mais sinceras.  

Por fim, cabe refletir o futuro de graffiti paulistano: em uma cidade cheia de 

contradições, onde o graffiti ainda é considerado crime ambiental, mas faz parte das 

instituições da arte e de iniciativas do governo, as autoridades precisam se 

posicionar mais claramente ante a arte urbana em todas suas expressões. São 

Paulo é e continuará sendo referência mundial do graffiti. Portanto, a inclusão no 

sistema da arte pública parece ser uma saída favorável, pois dessa maneira a 

paisagem urbana se enriquece e os artistas urbanos podem se expressar afastados 

da ilegalidade, oferecendo peças de maior qualidade. 
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