
	  
	  

	  
	  

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, FILOSOFIA E TEOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO,  

ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA 

 

 

 

JOANA ELISABETH LOPES FRAGA 

 

 

 

 

 

 

MELHOR FORA DO QUE DENTRO: A RESIDÊNCIA ARTÍSTICA PROPOSTA 

PELO GRAFITEIRO BRITÂNICO BANKSY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2016 



	  
	  

	  
	  

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, FILOSOFIA E TEOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO,  

ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA 

 

 

 

 

JOANA ELISABETH LOPES FRAGA 

 

 

 

 

MELHOR FORA DO QUE DENTRO: A RESIDÊNCIA ARTÍSTICA PROPOSTA 

PELO GRAFITEIRO BRITÂNICO BANKSY 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação, Arte e História da Cultura da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, como Requisito 

parcial à obtenção do título de Mestre em Educação, 

Arte e História da Cultura. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Norberto Stori 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2016 



	  
	  

	  
	  

  

	  
F811m	  	  Fraga,	  Joana Elisabeth Lopes.	  

	  	  	  	  	  Melhor fora do que dentro: a residência artística 
proposta pelo grafiteiro britânico Banksy.	  /	  Joana Elisabeth 
Lopes Fraga	  -‐	  2016.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65	  f.	  :	  il.	  ;	  30	  cm	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  Dissertação	  (Mestrado	  em	  Educação,	  História	  e	  Arte	  da	  Cultura)	  –	  
Universidade	  Presbiteriana	  Mackenzie,	  São	  Paulo,	  2016.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bibliografia:	  f.	  60	  –	  61.	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  1	  Grafite.	  2.	  residência artística.	  	  3.	  Banksy.	  4.	  comunicação 
visual. 5. Espectador. 	  I.	  Título.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CDD	  751.53	  



	  
	  

	  
	  

 
 



	  
	  

	  
	  

AGRADECIMENTOS 

 

 

Gostaria de agradecer a mainha, que leu inúmeras vezes o meu trabalho; a Bruna, que me 

ajudou a ser organizada e não desviar muito; a Gabriel, que sempre me apoiou e lidou com as 

minhas crises, aos meus tios Augustos e Minka que me acolheram tão bem e a painho, que 

todo dia mostra que me ama, embora ele não consiga verbalizar exatamente isso. E acima de 

tudo agradeço a Deus por ter me dado essa família incrível e por nunca me deixar só. 

 



	  
	  

	  
	  

RESUMO 

 

Esta dissertação analisa a importância e a relevância da Residência Artística “Better Out Than 
In”, proposta pelo Grafiteiro britânico Banksy, para o individuo da sociedade contemporânea. 
A prática do Grafite é um canal de comunicação visual que visa acordar o espectador alienado 
para a cidade que o rodeia e esta Residência aponta para uma mudança no comportamento 
deste espectador, já não mais passivo, necessita participar. A partir de uma pesquisa 
bibliográfica, um documentário e relatos fotográficos, esta dissertação buscou estabelecer 
contexto para melhor compreender o fenômeno do Grafiteiro que apesar de permanecer 
anônimo e produzir arte de cunho ilegal atingiu o status de celebridade. 
 

Palavras Chaves: Grafite.  Comunicação Visual. Espectador. Residência Artística.  

 

 



	  
	  

	  
	  

ABSTRACT 

 

This Thesis analyzes the importance and relevance of the Art Residency "Better out than in" 
proposed by British graffiti artist Banksy, to the individual in the contemporary society. 
Graffiti making a visual communication channel that aims to wake up the alienated spectator 
to the city that surrounds him and this Residency points to a change in behavior in this 
spectator, that is no longer passive but needs to participate. From a bibliographical research, a 
video documentary and photographic reports, this work sought to establish context to better 
understand the phenomenon of this Graffiti artist that while remaining anonymous and 
producing art of illegal nature, has reached celebrity status. 
 

Key words: Graffiti. Visual Communication. Spectator.  Art Residency. 
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APRESENTAÇÃO 

  

Venho de uma família tradicionalmente brasileira, em outras palavras, uma família 

multicultural, portugueses, americanos, holandeses, índios, capixabas, cariocas, paulistas, 

cearenses e, é claro, pernambucanos.  Como se pode imaginar, as ocasiões festivas são 

regadas de comida, conversa, histórias relativamente exageradas, piadas e muita gritaria. 

Crescendo nesse meio, o individuo aprende a se expressar rapidamente ou ficar sem sorvete 

quente, sobremesa típica na casa dos Lopes.  

Meus pais, um casal incomum, ele, carioca da favela; ela, classe média alta do Recife,  

ensinaram-nos desde cedo a apreciar as artes e, assim, como toda criança passa pela fase do 

“por quê?” não fui diferente. Todavia, os “por quês?” permanecem constantes na minha vida, 

por este motivo, sempre fui curiosa para saber o que motivava as pessoas a escreverem seus 

nomes nas paredes da cidade. O que eles queriam falar? Quem estava ouvindo? Como eu 

poderia fazer isso também?  

Tive o privilegio de mergulhar, de leve, na discussão do Grafite e Pichação durante a 

graduação e pude saciar um pouco da minha curiosidade em relação aos símbolos utilizados 

por grafiteiros pernambucanos, e, ao mesmo tempo, comecei a olhar para fora, em busca de 

novos artistas e novos diálogos.  

Lembro-me de ver em 2010 na internet um estêncil de Banksy que dizia “isto não é 

uma oportunidade de tirar foto” ao lado de um notório ponto turístico britânico, e a primeira 

coisa que me ocorreu foi “Que genial!”, e, a partir de então, ele conseguiu cativar a minha 

atenção de uma forma excepcional.  

Banksy não é o melhor Grafiteiro, o mais original ou o que possui a melhor técnica. 

Ele é, porém, um observador da natureza humana cujas mensagens são sarcásticas e muitas 

vezes cheias de críticas às nossas hipocrisias. Essas interferências urbanas cheias de polêmica 

e controvérsia realizadas por Banksy compõem o cenário desta Dissertação de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, e tem a intenção de dialogar, criar pontes e estabelecer conexões 

com as diferentes áreas de conhecimento.  

 

 

 

 



	  
	  

	  
	  

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO....................................................................................................................... 8 

1. O FENÔMENO BANKSY........................................................................................ 15 

1.1. O PAPEL DO ARTISTA DURANTE OS SÉCULOS.....................................15 

1.2. O ARTISTA ANÔNIMO QUE TODOS CONHECEM................................. 21 

   1.2.1.   Barely Legal ou Quase Legal................................................................. 22 

   1.2.2.   Brandalism............................................................................................. 24 

   1.2.3.   Art Sucks ou Arte é uma Droga.............................................................. 26 

   1.2.4.   Slave Labour ou Trabalho Escravo........................................................ 28 

2. GRAFITE E A CIDADE DE NOVA IORQUE...................................................... 32 

2.1.    INTERCONEXÕES ENTRE GRAFITE E PICHAÇÃO................................ 32 

2.1.1.   Forma...................................................................................................... 34 

2.1.2.   Função..................................................................................................... 34 

2.1.3.   Destinatário............................................................................................. 35 

2.2.    NOVA IORQUE SITUADA........................................................................... 37 

3. A RESIDÊNCIA ARTÍSTICA................................................................................. 42 

3.1.    CULTURA PARTICIPATIVA........................................................................ 50 

3.2.    30 DE OUTUBRO........................................................................................... 54 

3.2.1.   O que é? ................................................................................................. 55 

3.2.2.   O que significa? ..................................................................................... 56 

3.2.3.   E daí? ..................................................................................................... 58 

4.   CONCLUSÃO............................................................................................................ 60 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 62 

APÊNDICES.......................................... ................................................................................65 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  



8	  
	  

	  
	  

 

INTRODUÇÃO 

 

As mudanças experimentadas pela sociedade contemporânea, também chamada de 

pós-moderna, modificaram a forma com que o indivíduo percebe e interage com o mundo. 

Não é novidade que os grandes avanços tecnológicos geraram mudanças sociais. Em meados 

de 1439, Gutenberg (1398 - 1468), inventor alemão, apresentou ao mundo a invenção da 

tipografia com caracteres móveis, tecnologia que revolucionou a produção de livros na 

Europa e propulsionou a acessibilidade ao conhecimento escrito. Em 1928, foi realizada a 

primeira transmissão de televisão, proporcionando às famílias do mundo inteiro conhecimento 

e entretenimento vinte e quatro horas por dia. Em 1990, ocorreu a popularização da internet e 

até 2003, uma média de 600 milhões de pessoas já estavam conectadas.  Atualmente (2016), 

cerca de 1,1 bilhão de pessoas têm acesso à internet de alta qualidade. Quase vinte seis anos 

antes, o filósofo francês Jean-François Lyotard (1924–1998) apontou uma mudança social que 

acompanharia estes avanços tecnológicos. O mesmo afirmou ser sensato pensar que a 

“multiplicação de máquinas informacionais afeta e afetará a circulação dos conhecimentos, do 

mesmo modo que o desenvolvimento dos meios de circulação dos homens (transportes), dos 

sons e, em seguida, das imagens (media) o fez.”(LYOTARD, 2013, p.4). 

Tal multiplicação não afetou somente o modo como o conhecimento é distribuído, 

mas a relação entre fornecedores e usuários, que se transformaram em produtores e 

consumidores de mercadorias. Tal como experimentado por seus membros, o consumo na 

sociedade contemporânea se torna a força motriz de toda uma geração, cuja característica 

principal é o consumo voraz e prazer imediato. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman (1925 

- ), em seu livro Vida para Consumo (2008), afirma que devido à emancipação do indivíduo e 

da gradual evolução do seu poder de escolha, a sociedade contemporânea se encontra num 

estado de crise de identidade, do “ser”, que de tão múltiplo perdeu-se em si mesmo. Esta 

mesma sociedade pós-moderna é marcada pelo fim dos padrões, da estabilidade e das certezas 

e se destaca pela singular renegociação do significado de tempo. Para Bauman, o tempo 

contemporâneo deixou de ser linear ou cíclico e passou a ser pontilhista “marcado pela 

profusão de rupturas e descontinuidades, por intervalos que separam pontos sucessivos e 

rompem os vínculos entre eles (...)” (BAUMAN, 2008, p.46). 

Como parte dessa geração pós-moderna, nascida no meio dessas incertezas e crises de 

identidade mencionadas por Bauman, sentimo-nos obrigadas a nos situar na História para 
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melhor compreender os fenômenos e mudanças que ocorrem diariamente. Em grande parte do 

tempo estamos cientes de que alguma mudança significativa está acontecendo, mas nem 

sempre é fácil identificá-las devido à velocidade e quantidade de informação com que somos 

bombardeados a cada minuto, conteúdo este que tem prazo de validade.  

Por este e outros motivos, o objetivo desta Dissertação de Mestrado é, a partir de uma 

visão micro, poder compreender o seu aspecto macro; em outras palavras, ao observar um 

fenômeno da Arte Contemporânea, poder perceber sua importância no contexto geral. Tendo 

em mente que, ao nos questionarmos sobre a arte do nosso tempo, estamos aprendendo mais 

sobre nós mesmos, descobrindo nuances da cultura e aferindo a pressão geral da sociedade 

que nos rodeia. 

O fenômeno acima referido é a Residência Artística, do aclamado grafiteiro Banksy, 

realizada na cidade de Nova Iorque durante o mês de outubro de 2013. Um dos poucos 

Grafiteiros a atingir reconhecimento global, Banksy conseguiu fazê-lo sem abrir mão do 

anonimato. Durante 31 dias, o artista reconhecido pelo seu trabalho sócio-político, tomou 

conta da cidade, ao publicar um trabalho novo a cada dia, e espalhadas pelos diversos bairros 

de Nova Iorque, as obras de Banksy movimentaram uma das cidades mais badaladas no 

mundo. 

 Conhecida como o berço do Grafite moderno e lar de grandes instituições de Arte, 

como o MOMA – Museu de Arte Moderna, é impressionante observar como Banksy 

conseguiu prender a atenção de tantos indivíduos por tanto tempo. É necessário ressaltar que 

o artista acima mencionado não recebeu convite ou obteve permissão alguma, já que Grafite e 

Pichação na cidade de Nova Iorque são crimes, contudo, a Residência foi proposta pelo 

mesmo e ilegalmente realizada durante um mês. 

 Ao definirmos Residência Artística, estamos nos referindo ao desenvolvimento de um 

trabalho artístico através do diálogo estabelecido com diversos contextos e integrantes 

(artistas locais, artistas visitantes, produtores, coordenadores, técnicos, programadores, 

curadores e público em geral), proporcionados pela permanência do artista em um lugar 

específico. Better Out than In (Melhor fora do que Dentro), a autointitulada Residência 

Artística de Banksy, foi realizada na esfera pública, assim como na virtual. Numa reviravolta 

engenhosa, o artista conhecido por seu anonimato e por não participar e nem se manifestar em 

mídias sociais, conduziu o espectador numa espécie de caçada ao tesouro, através de diversas 

plataformas digitais (Instagram, Twitter e YouTube) e meios de comunicação, inclusive um 

serviço de telefone (0-800) que continha descrições sarcásticas e humorísticas sobre as obras, 
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criando um sistema de áudio-guia ao ar-livre. Durante trinta e um dias, os moradores de Nova 

Iorque, junto com milhões de espectadores virtuais, esperaram ansiosamente a próxima pista 

que os levaria à mais nova obra. Foram trinta obras ao todo (a obra que seria realizada no dia 

23 foi cancelada devido a relatos de que a polícia estava atrás de Banksy), variando entre 

estêncils, comumente associados à Banksy, performances e instalações. Enquanto poucos 

podem dizer com certeza se o artista fez qualquer uma das várias obras nesta residência, 

observa-se que a autoria das mesmas não importou para o ávido espectador Nova Iorquino.  

Embora fiquemos tentados e curiosos a desvendar a identidade do misterioso Banksy, 

o objetivo desta dissertação não é desmascarar o artista. E apesar de não termos acesso ao 

artista, consequência do seu anonimato, podemos inferir os motivos por trás de suas 

intervenções e Grafites através da pesquisa de informação contextual, e assim, explorar qual é 

a relevância da Residência Artística para mim, espectador imbuído de valores consumistas, 

habituado e dependente de tecnologia, cujos conceitos fundamentais são indefinidos, 

resultando numa identidade fragmentada. 

Inicialmente esta empreitada nos pareceu impossível. Como poderia falar sobre um 

artista anônimo? Como saber que aquilo mesmo foi feito por Banksy? Que fontes poderiam 

ser consideradas legítimas e fiéis? E como analisar uma Residência Artística, cuja repercussão 

na internet foi imensurável? Para responder a estas perguntas, e alicerçando o referencial 

teórico necessário a esta Dissertação, dentre vários outros livros, busquei respostas em H. R. 

Rookmaaker, em seu livro Modern Art and the Death of a Culture (1973); Karl Jenkins, em 

Cultura da Convergência (2009) e Zygmunt Bauman, em Vida para Consumo (2008). Estas 

obras abordam as três áreas fundamentais que surgiram durante a pesquisa: comunicação e 

tecnologia, antropologia e história da arte. Durante a pesquisa bibliográfica, encontrei no livro 

Cultura da Convergência (2009), escrito pelo professor de Ciências Humanas, Henry Jenkins 

(1958 - ), uma exploração com problemas similares. Jenkins estuda a colisão, e consequente 

convergência, entre as mídias tradicionais passivas e as mídias atuais participativas/interativas 

e, para isso, ele teve que adentrar o mundo da internet para compreender a comunidade digital 

e os hábitos de seus usuários. Gostaríamos de nos utilizar de suas palavras: 
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Meu foco aqui está no processo e na ética na resolução de problemas dentro 
de uma comunidade on-line. Estou menos interessado na identidade de 
ChillOne ou de suas informações corretas, e mais interessado em como a 
comunidade reagiu, avaliou, debateu e criticou os tipos de conhecimento 
trazidos por ele. (...) É em momentos de crise, conflito e controvérsia que as 
comunidades são obrigadas a articular princípios que as dirigem (JENKINS, 
2009, p.56). 
 

 

Jenkins se refere a um fórum de conversas on-line, cujo tema é uma série de televisão 

americana, onde o usuário anônimo “ChillOne” divulga informações que geram controvérsia 

e especulação entre os outros membros do fórum e são essas reações que chamam a atenção 

de Jenkins para uma mudança de paradigma que diz respeito à passividade do público 

espectador. Para o autor, o comportamento dos usuários em comunidades on-line é prova de 

que a cultura da participação tem crescido paralelamente ao desenvolvimento de novas 

tecnologias que erradicam ou diminuem os efeitos do tempo e geografia no que diz respeito 

ao compartilhamento de informação.  

O trabalho de Jenkins apresenta algumas interseções com os conceitos de Bauman 

(2008). Embora o primeiro trabalhe em cima do aspecto da comunicação digital e suas 

manifestações dentro de sociedades on-line, ambos estão falando sobre a sociedade e o que 

nos impulsiona a fazer o que fazemos e como fazemos. Em Bauman, deparamo-nos com o 

paradigma pós-moderno e a crise do homem após o colapso da modernidade,  onde todas as 

relações humanas são manchadas pelo consumismo. O autor esclarece os efeitos da evolução 

da sociedade de produtores para a sociedade consumista, ele aponta para uma mudança 

extremamente significante no comportamento e nos desejos do indivíduo. Enquanto a 

primeira acreditava na prudência e na segurança, sobretudo, na durabilidade a longo prazo, a 

nova configuração da sociedade distingue-se por uma reconstrução das relações humanas, a 

partir do padrão. Contudo, à  semelhança, das relações entre consumidores e objetos de 

consumo, o novo indivíduo consumista assume características líquidas e extrai a postergação 

do prazer de consumir e desloca-o para o imediato; em outras palavras, a geração do fast-food 

(comida rápida). 

Ao observar toda esta crise de identidade e relacionamentos, perguntamo-nos o que 

tem produzido o artista que faz parte desta sociedade que consome rapidamente o que estiver 

à sua disposição? E qual o seu papel? O historiador da arte H. R. Rookmaaker (1922 – 1977) 

diz que o objetivo de seu livro, Modern Art and the Death of a Culture (1973), é mostrar o 
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relacionamento entre a grande revolução cultural de seu tempo e o espírito geral de sua época. 

Em outras palavras, Rookmaaker traça um paralelo entre acontecimentos importantes de uma 

época que aparentemente chegara a seu fim, o moderno, e a arte produzida naquela época. O 

autor nos conduz numa jornada histórica que tem o seu fim no modernismo, durante a qual 

observamos que o homem existencial procura desesperadamente por um significado, uma 

experiência, e que o artista é o profeta em busca de significado além da realidade. Segundo 

Rookmaaker, a tarefa do artista é revelar os profundos e irracionais segredos da realidade, 

realidade esta além do material e das aparências. Inevitavelmente isto significa que o artista 

precisa ser crítico dos valores e normas atuais. 

De acordo com a pesquisadora americana Jane Gadsby (1995), a partir de uma extensa 

pesquisa da produção textual sobre Grafite, existem pelo menos nove abordagens utilizadas 

na pesquisa do Grafite: cultural, de gênero, linguística, folclórica, quantitativa, estética, 

motivacional, preventiva e popularização. Devido à complexidade do Grafite como tema da 

nossa Dissertação, constituído pelo seu caráter híbrido e por se tratar de um evento recente,  

utilizamo-nos de outros meios para investigar a Arte que não dependesse inteiramente da 

manifestação visual, escolhendo uma abordagem sociolinguística, como definida Gadsby: 

 

Esta implica em tomar um evento linguístico (como a escrita de um Grafite) 
e então trabalhar expandindo para incorporar outros Grafites, eventos, fatos 
culturais, costumes locais e qualquer outra coisa que pudesse influenciar o 
Grafiteiro. Esta é a única forma que pesquisadores podem realmente chegar 
perto de entender o escritor, já que na maioria dos casos nós não temos 
acesso à mente destas pessoas (GADSBY, 1995,  S/N) 
 

 

Seguindo a linha de uma abordagem com ênfase na contextualização, esta Dissertação 

buscou em fontes, tais como importantes jornais americanos (The New York Times e The 

Village Voice) e um vídeo documentário, a fim de preencher as lacunas deixadas pela 

documentação fotográfica da Residência Artística. Durante a última década, o fotógrafo 

americano Ray Mock (1984 - ), documentou o cenário urbano americano. Um ano após a 

Residência Artística de Banksy (2014), Mock produziu um livro chamado Banksy In New 

York (Banksy em Nova Iorque), que retrata sua própria experiência durante a Residência. O 

livro consiste em um relato fotográfico, uma espécie de diário imagético, com breves 

descrições do cenário em que o fotógrafo encontrou as obras de Banksy. De uma maneira 

crítica, Mock (2014) chama atenção para um aspecto notável desta Residência: a reação do 
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espectador, reação esta que aparenta ser vital para a experiência da obra. Como um grande 

palco, a obra só é completa se observada em conjunto com o cenário que a rodeia. 

A rede de televisão americana HBO produziu um documentário sobre a Residência 

Artística – Melhor Fora do que Dentro. Dirigido pelo cinematógrafo americano Chris 

Moukarbel, o documentário Banksy Does New York (Banksy Faz Nova Iorque) estreou em 

2015 e capturou a movimentação frenética durante o mês de outubro, incorporando conteúdo 

gerado pelo público, em sites como YouTube, Instagram e Vines, plataformas que permitem 

ao usuário postar vídeos e fotos pessoais. Devemos levar em conta que este material utilizado 

para pesquisa não são imagens da realidade, mas tentativas de tornar inteligível uma 

experiência, que de outra forma pareceriam caótica e fragmentada; são essencialmente, 

impressões e sentimentos.  

A cultura pós-moderna é melhor compreendida visualmente. A imagem responde à 

necessidade cada vez maior dos indivíduos de expressarem sua individualidade, assim como a 

cultura do século 19 era melhor representada e compreendida através de jornais e romances. 

Desde o início do século 20 que a imagem adquiriu uma importância ímpar no quotidiano das 

pessoas, e através da simplificação técnica, práticas como a fotografia, que eram realizadas 

apenas por especialistas, se tornaram comuns. As imagens podem ser usadas na criação de 

necessidades (no meio publicitário), e na formação da opinião pública (marketing político). 

Por este motivo, gostaríamos de nos apropriar de um conceito apresentado pela historiadora 

americana, Nancy Pearcy (1952 - ), que define que o artista como produtor visual é o 

barômetro da sociedade em que esta inserido, de forma que pode traduzir em imagens, cores e 

linhas as mais intrínsecas questões humanas; e, a partir dos conceitos apresentados por 

Bauman (2008) sobre a cultura de consumo e a perda de identidade, assim como as noções 

sobre História da Arte destrinchadas por Rookmaaker  (1973) e a teoria da convergência e 

inteligência coletiva, apresentada por Jenkins (2009), escolher a experiência mais contundente 

relatada no documentário realizado por Mourkabel (2014). Tendo em vista que trinta obras 

investigadas em um mês de Residência Artística é muita informação para ser analisada em 

pouco tempo, sem cair no erro da generalização, escolhemos descrever momentos que nos 

chamaram a atenção durante esta caçada ao tesouro (levando em consideração aspectos 

como: execução, conceito, repercussão na internet, entre outros) e, dentre estes, escolher um 

para focar e buscar responder a três perguntas: o que aconteceu? (descrição visual); qual o 

significado que ela carrega? (analise semiótica) e o que esta experiência contribui, se é que 

contribui em algo, para o mundo? 
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A Dissertação está dividida em três capítulos: 

O primeiro capítulo trata do fenômeno de Banksy, inicialmente com uma reflexão 

histórica do papel do artista; em um segundo momento, uma exposição sobre a trajetória de 

Banksy, com destaque para seus trabalhos mais reconhecidos. 

O segundo capítulo apresenta definições sobre Grafite e Pichação e algumas 

considerações sobre suas áreas de interseção; culminando na importância histórica da cidade 

de Nova Iorque, no desenvolvimento do Grafite, assim como o conhecemos hoje. 

O terceiro capítulo apresenta a Residência Artística, assim como a definição de cultura 

participativa, por fim, a escolha de uma obra que melhor representa o discurso de Banksy. 
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1. O FENÔMENO DE BANKSY 

 

Durante séculos o papel do artista, seu poder, influência, talento e voz sofreram 

diversas alterações de nomes e status, de artesão a mestre, de gênio a celebridade, de 

celebridade a marca. Segue-se uma breve retrospectiva histórica onde serão pontuados alguns 

artistas e movimentos, culminando no artista a ser estudado, Banksy. 

 

 

1.1 O PAPEL DO ARTISTA DURANTE OS SÉCULOS 

 

 

Para o homem do século quatorze, a visão de mundo era tradicionalmente cristã, 

embora ele mesmo não fosse cristão. A Obra se torna sagrada ao retratar temas divinos, a 

beleza pertence a Deus. O espectador tem uma relação de reconhecimento imediato com a 

Obra, embora em muitos casos não houvesse uma preocupação com o real, mas com a 

transmissão de dogmas através da utilização de composição, cores e símbolos. Segundo o 

historiador holandês Hans Rookmaaker (1922 – 1977), em seu livro Modern Art and the 

Death of a Culture (1973), a Madonna with child (Madonna com filho), de Duccio di 

Buoninsegna (1255 - 1319), feita em torno do ano de 1300, e exemplifica como os elementos 

artísticos transmitem uma mensagem, e não somente o conhecimento que o espectador possui 

sobre a Madonna.  

Fides, o afresco feito pelo pintor italiano, Giotto di Bondone  (1266 - 1337), retrata a 

imagem da Fé  como uma senhora segurando uma cruz em uma das mãos e um pergaminho 

na outra. Pode-se observar que o pintor utiliza símbolos visuais e elementos artísticos para 

transmitir as características da fé. A semelhança entre a pintura e uma estátua demostra o 

aspecto firme da fé, assim como a chave amarrada na cintura remete ao atributo libertador. 

A partir do século quinze, há uma mudança de comportamento em consequência de 

uma mudança de pensamento. Os artistas renascentistas, influenciados pela ideia de uma arte 

não restrita a histórias sagradas, começam a retratar fragmentos do mundo real. Ernst 

Gombrich (1909 - 2001), em seu livro: A História da Arte (1955) comenta que havia três 

importantes realizações dos mestres italianos, as quais refletiam a sociedade naquela época.  
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Uma foi a descoberta da perspectiva científica, a segunda o conhecimento de 
anatomia – e, simultaneamente, a representação perfeita do belo corpo 
humano – e, em terceiro lugar, o conhecimento das formas clássicas de 
construção, que pareciam simbolizar, para as pessoas desse período, tudo o 
que era digno e belo (GOMBRICH, 1995, p. 341). 

 

 

  O Escravo Agonizante (c.1513), de Miguel Ângelo (1475 - 1564), é uma 

escultura em mármore de um homem do qual a vida está prestes a esvair-se; o espectador é 

captado pela beleza do sofrimento. Nela, nota-se a preocupação com o corpo humano, o autor 

acredita que ao retratar o homem em seus mínimos detalhes alcançará o Belo. 

Observa-se nas obras de Leonardo da Vinci (1452 - 1519) a união de três ideias: belo, 

arte e natureza. O Belo poderia ser encontrado na natureza e ser revelado através de suas 

obras. Na sua busca por conhecimento, o pintor italiano se voltou para a matemática, a fim de 

estudar perspectiva, e para anatomia, a fim de desvendar os mistérios do corpo, de tal forma 

que deixou de ser um simples artífice e se tornou um mestre. L’Uomo Vitruviano (1490), de 

Da Vinci, também conhecido como o cânone das proporções, representa sua busca pelo 

homem universal que cobriria todos os particulares de todos os homens, o belo ideal.  

Nos séculos seguintes, a cosmovisão da época sofreu uma descentralização, quando a 

sociedade teocêntrica, até então existente, dá lugar, a partir do Iluminismo, a uma sociedade 

onde o homem se torna o centro do conhecimento e objeto de pesquisa e estudos. À medida 

que a compreensão do homem sobre si mesmo e sobre o mundo sofre mudanças, 

inevitavelmente sua arte também sofrerá. Na era da razão, a partir da invenção da ciência, no 

século dezoito, o artista começa a retratar apenas os fatos, como se pode verificar.  

Pode-se observar nas obras do pintor e gravador espanhol, Francisco Goya (1746 - 

1828), a morte dos paradigmas antigos, nos séculos quinze e dezesseis. A representação 

alegórica da deusa grega, Vênus, despida era o atributo pelo qual o espectador a reconhecia. 

Vestida, ela representaria outra alegoria como as deusas Juno ou Diana. As pinturas a óleo La 

maja vestida e La maja desnuda (1800-1805), de Goya, são dois quadros que exemplificam a 

morte de Vênus. Em outras palavras, o pintor do Iluminismo não poderia mais pintar ideias e 

expressar sentimentos porque o sensível não pode ser quantificado ou visto. No Realismo de 

Coubert (1819 – 1877), movimento artístico cuja preocupação com o sincero e natural se 

tornam a maior preocupação do artista, o comum, cotidiano e sincero são temáticas 
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recorrentes. O artista não buscava pintar beleza, mas, sim, a verdade e via os seus quadros 

como um protesto contra as convenções aceitas e clichês tradicionais; de forma que o 

espectador burguês da época sofreu um choque ao se deparar com a pintura a óleo, As 

Mulheres Peneirando Trigo (1855), onde o pintor retrata o processo de peneirar o trigo. Não 

há poses graciosas ou expressões serenas, mas uma determinação de representar o mundo 

como ele o via.  

A partir do filosofo alemão, Immanuel Kant (1740 – 1746), há a dissociação entre os 

conceitos de matéria e espírito, embora não tenha sido seu objetivo. A dualidade de Kant dá 

vazão ao pensamento romântico que se contrapõe ao pensamento iluminista postulando-se 

que o homem é mais do que matéria, mais do que a ciência pode comprovar. Rookmaaker 

(1973) aponta a presença dessa dualidade nas obras do pintor britânico William Turner (1775 

- 1851). Em parte, o pintor buscou transmitir o que podia ser visto como mandava a regra 

clássica, mas, ao mesmo tempo, tentou expressar o que sentia. Turner buscou expressar em 

cores, formas e texturas os sentimentos que aquela situação lhe proporcionava, característica 

típica do Romantismo.  

O Romantismo foi um movimento no início do século 19 nas artes visuais e na 

literatura, paralelo ao Neo Clássico ou Acadêmico. O quadro Vapor numa Tempestade de 

Neve (1842) é uma de suas pinturas mais audaciosas, em que tudo o que ele nos dá é a 

impressão do casco escuro, da bandeira se agitando violentamente; a sensação de estar no 

meio de uma tempestade no mar enraivecido. Gombrich (1995) afirma que pela primeira vez 

no final do século 19, a arte foi vista como o perfeito veículo para expressar a 

individualidade:  

 
Tudo isso pode parecer um paradoxo a quem concebe a arte como um meio 
de “expressão”, e até certo ponto, a idéia está certa. É óbvio que um artista 
egípcio tinha escassa possibilidade de expressar a sua personalidade. As 
regras e convenções do seu estilo eram tão rigorosas que havia bem pouca 
oportunidade para uma livre opção. A situação resume-se realmente no 
seguinte: onde não existe escolha, não existe expressão (GOMBRICH, 1995, 
p.502). 
 

 

Por volta da década de 1860, com o Salão dos Recusados, dá-se o início do 

Impressionismo, no período da Arte Moderna que conquista o seu lugar como consequência 

de um período econômico bem definido, a era industrial; período no qual ocorreram grandes 

avanços industriais através da mecanização dos sistemas de produção. O Impressionismo 
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recusa o passado acadêmico, exalta o gosto pela novidade e tem como característica a posição 

ambivalente de uma arte ao mesmo tempo efêmera e substancial. Rookmaker (1973) comenta 

que o inicio do século vinte foi repleto de complexidades desconcertantes e que dificilmente 

pode-se eleger um artista como expoente, que represente uma geração, todavia, a explosão do 

modernismo deu-se com surgimento rápido de novos “ismos”. Movimentos como Fauvismo, 

Arte Abstrata, Cubismo, Expressionismo Dadaísmo e Surrealismo surgiram como uma 

tentativa dos artistas desta época buscarem novas linguagens artísticas.  

O Critico de Arte americano, William Warmus, em seu artigo “From a Tree to a 

Web” (2015) fala que a partir da primeira década do presente século XX, pode-se observar 

uma mudança estrutural no mundo das Artes. O que Warmus vai chamar de “reticulate 

aesthetics” (estética reticulada). A ideia apresentada por Warmus é a de uma mudança das 

estruturas que governam o mundo das Artes de um padrão hierárquico para um padrão que se 

assemelha a uma teia, pois permite inúmeras intersecções de ideias, artistas e estilos. 

 

 
Eu gosto especialmente da forma como uma estrutura de web ou reticulado 
em evolução que permite uma "espécie de mistura" e desafia a ideia de 
espécies individuais e hierarquias imutáveis. [...] Estética reticuladas vai 
além de história da arte tradicional como uma história de pessoas e estilos 
distintos, vendo-a como uma história de colaboração e de mistura 
(WARMUS, 2015, sem numeração). 

 

 

Segundo Gombrich (1995), a primeira metade do século XX é marcada pela 

experimentação, como se a Arte houvesse encontrado uma nova função, a de servir como 

“[...] campo de provas para novos modelos de combinação de formas e padrões”. Todavia, ao 

se perguntarem o que experimentar, os artistas descobriram que a simples exigência de 

retratar fielmente a realidade é contraditória por que Arte não é neutra e impessoal, ela sempre 

carrega um pouco do artista nela.  

Podemos observar esta busca por um sentido, através das experimentações do pintor 

russo Wassily Kandinsky (1866 – 1944), precursor da Arte Abstrata em 1910. O artista tentou 

erradicar o tema do quadro porque afirmava que este diminuía o impacto de suas obras, em 

seu quadro Composição N.7 (1913), o artista utiliza uma profusão de cores e ênfase nas 

formas, ignorando a impressão de solidez, o que  representa uma fuga do princípio de pintar o 

que os olhos veem. A partir de Kandisnky houve uma junção de conceitos preexistentes: o 

princípio de partir da percepção ou o que se pode ver, a fim de adquirir conhecimento do 
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universo, e outro grande princípio da liberdade humana, a busca de uma humanidade 

humanista, onde as respostas poderiam ser encontradas dentro do próprio homem. 

É difícil datar o inicio da Arte Contemporânea, todavia os estudos tendem a fixar-se 

na década de 1960, especialmente com a chegada da Arte Pop, através da qual, o artista 

americano Andy Warhol (1928-1987) tornou-se um dos mais conhecidos. Pode-se observar 

nas obras de Warhol a mudança do status da obra de arte em direção ao de ‘produto’, o 

transvestimento do produto industrial em produto estético, através das 32 latas de sopa 

Campbell (1962). A doutora de filosofia francesa, Anne Cauquelin, em seu livro Arte 

Contemporânea: uma introdução (2005) afirma: “Tudo que é produzido deve ser consumido, 

para ser renovado e consumido novamente. É essa onipresença do consumo que rege a arte 

moderna, por excesso ou por falta, por adesão ou por recusa.” (CAUQUELIN, 2005, p.28). 

Saturada da cultura de consumo a Arte Pós-Moderna na nossa contemporaneidade 

tende a fugir das grandes narrativas, teorias exclusivistas e imposições históricas e tende a se 

definir de forma obviamente banal, como a arte que esta sendo produzida agora.  Sobre a Arte 

Contemporânea, Anne Cauquelin afirma “O tempo dos ‘grandes relatos’ passou; a narrativa 

épica cede diante do trabalho dos detalhes, da atenção ao mínimo, ao corriqueiro.” 

(CAUQUELIN, 2005, p.130). 

 A socióloga Sarah Thorton (1965 - ), em seu livro O que é um artista? (2015), 

percorreu o circuito da Arte Contemporânea tentando compreender o que faz um artista e na 

abertura de seu livro, Thorton afirma que “Artistas não fazem Arte apenas”. Ela segue 

afirmando que nos dias atuais o artista é como que uma deidade com o poder de designar 

qualquer coisa que quiser como Arte e isto se deu graças a Marcel Duchamp (1887 - 1968). 

Conhecido pelos seus “ready-mades”, o artista manifestou o espírito que caracteriza o 

Dadaísmo ao realizar uma série de obras de Arte utilizando objetos utilitários e elevando-os à 

condição de obra de Arte, simplesmente ao ganhar uma assinatura e um espaço em 

exposições. A Arte Moderna deixou como legado a destruição total dos conceitos e valores 

absolutos, destruição esta que permitiu que artistas como Duchamp expusesse, por exemplo, 

uma roda de bicicleta que encaixada num banco vira “Roda de Bicicleta” (1913) ou um 

mictório masculino, que invertido se apresenta como “Fonte” (1917). Para Thorton: 
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Numa esfera na qual tudo pode ser arte, não existe nenhuma medida objetiva 
de qualidade, de modo que o artista ambicioso deve estabelecer seus 
próprios padrões de excelência. A construção desses padrões exige não 
apenas autoconfiança, mas também a convicção dos outros (THORTON, 
2015, p.9). 

 

 

A busca de Thorton por uma resposta à pergunta “O que é um artista?” faz com que 

ela trace vários paralelos entre artistas contemporâneos, sendo uma dessas comparações sob a 

perspectiva política. Thorton entrevista três artistas aos quais faz a mesma pergunta e o 

interessante é observar nas respostas a destruição total dos conceitos e valores acima 

mencionados. Dentro desta variedade de auto definições encontramos o artista chinês Ai 

Weiwei (1957 - ), conhecido pelo conteúdo sócio-político de seus trabalhos identificado como 

o inimigo das sensibilidades em geral. Ao mesmo tempo, Francis Alys (1959 - ), artista belga 

que trabalha na interdisciplinaridade entre arte, arquitetura e práticas sociais, compara-se a 

uma parteira, uma pessoa cuja missão é ajudar outra a dar à luz. Outra artista, Wangechi Mutu 

(1972 - ), cujo trabalho tem reconhecimento global, identifica-se como uma “dedo-duro”. 

Thorton finaliza com a resposta do artista Gabriel Orozco (1962 - ), conhecido pela contínua 

exploração em suas obras, que afirma: 

 

 Meu trabalho fica entre a indústria do entretenimento, as grandes forças do 
mercado, a espetacularização da política e a vida cotidiana. Mas não é coisa 
midiática, um show de rock ou uma manifestação política, Ele oferece, 
espero, alguns momentos de intimidade com a realidade (THORTON apud 
OROZCO, 2015, p.49).    

 

 

Observamos a partir destes artistas a dificuldade de se definir o que é um artista, 

devido a dois grandes problemas: o primeiro é a quebra de paradigmas e a morte das verdades 

absolutas, mencionadas nos escritos de Rookmaker (1973). E o segundo motivo tem a ver 

com a mensagem. Nesta retrospectiva, pudemos analisar como os artistas representaram 

visualmente o espírito de sua época, todavia, com o decorrer dos anos, o artista foi perdendo a 

essência da fala, falta conteúdo relevante e significativo: “A ideia de que a verdadeira 

finalidade da arte era expressar a personalidade só poderia ganhar terreno quando a arte 

tivesse perdido todas as demais finalidades” (GOMBRICH, 1995, p. 503). Da mesma forma, 

Cauquelin (2005) afirma que atualmente já não existem mais as grandes narrativas e que o 

papel do artista se concentra na prática da designação de que um objeto é ou não Arte. Para 
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Thorton, ser artista nos dias de hoje “não é apenas uma profissão, mas uma identidade que 

depende de uma longa série de aptidões extracurriculares.” (THORTON, 2015, p.12). 

 

1.2. O ARTISTA ANÔNIMO QUE TODOS CONHECEM 

 

 

Se a Arte Moderna quebrou todos os princípios e conceitos, na Arte Contemporânea 

observamos uma exacerbação desta situação. O fim de uma linearidade histórica se torna 

visível nas Vanguardas Modernas, a partir das quais se torna cada vez mais difícil de 

categorizar novos movimentos de Arte porque estes se tornaram híbridos ao incorporar 

múltiplas e diversas identidades para criar sua própria representação. Essa miscigenação une 

traços distintos de diferentes movimentos artísticos, formando assim, um novo grupo, que 

resultará na elaboração de signos de identidades. Esse processo dá origem a uma identidade 

própria de um movimento, uma cultura local. A definição de cultura híbrida oferecida pelo 

Dicionário Crítico de Politica Cultural (1997) afirma que o termo “hibridismo” surgiu para 

designar o cenário cultural contemporâneo que já não pode mais ser caracterizado em níveis 

que separam cultura erudita da popular, ou de massa, e assim por diante.  

 

 
A hibridização refere-se ao modo pelo qual modos culturais ou partes desses 
modos se separam de seus contextos de origem e se recombinam com outros 
modos ou partes de modos de outra origem, configurando, no processo, 
novas práticas (COELHO, 1997, p.124). 
 

 

Como analisaremos com mais detalhe no capítulo 2, o Grafite é um meio de 

comunicação que incorpora as ideias do hibridismo e da apropriação. Tendo em mente que 

nenhum espaço urbano é neutro, mas que cada rua, esquina e parede é um meio aberto de 

comunicação entre o artista, o espaço e o público, o Grafite é um diálogo em processo. As 

principais razões que motivam um sujeito a grafitar os espaços urbanos geralmente englobam 

a necessidade de expor sua ideologia, reinvindicação por melhores condições de vida e por 

reconhecimento das suas individualidades e da valorização da Arte de rua. Em meio à 

variedade de técnicas, formas, tamanhos, mensagens e protagonistas dentro do âmbito do 

Grafite, um artista se destaca como fenômeno mundial, Banksy. Num mundo onde um grande 
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número de artistas não tem mais uma mensagem relevante e contundente, o que faz Banksy se 

destacar dentre milhares de outros Grafiteiros e artistas? 

Conhecido por seu sarcasmo, mensagem direta e execução simples, o artista 

permanece em anonimato, apesar de atingir status de celebridade. Supostamente nascido na 

cidade de Bristol na Inglaterra, Banksy iniciou sua carreira, como a maioria dos Grafiteiros, 

com uma lata de tinta e um pseudônimo. Desde então, o artista tem desenvolvido trabalhos 

em paredes do mundo inteiro. Observa-se nas obras de Banksy uma preferência pelo uso da 

técnica do estêncil monocromático, técnica esta que consiste em um molde vazado utilizado 

para transferir imagens para outros suportes. O uso do estêncil requer planejamento prévio, 

tendo em vista que o recorte do molde deve ser realizado de antemão, todavia, esta técnica 

permite maior rapidez na hora de transferir imagens para determinados suportes, ao mesmo 

tempo em que admite reprodução sem limite. Em seu livro “Wall and Piece” (2007), Banksy 

relata que a escolha dessa técnica deu-se devido à sua aplicação rápida e simples, em outras 

palavras o uso do estêncil reduz o risco de apreensão da polícia durante a execução do 

Grafite.  

Considerado por muitos grafiteiros como Sold-Out, expressão americana que indica 

que o sujeito se vendeu ao mercado, Banksy muitas vezes é criticado como imitador sem 

criatividade, devido à incrível semelhança que o seu trabalho tem como a produção do 

grafiteiro francês Blek Le Rat. O grafiteiro francês foi um dos primeiros a deixar suas 

mensagens nas paredes da Europa e o pioneiro no uso imagens de estêncil, ao invés de letras 

estilizadas. As semelhanças não se detêm apenas ao uso do estêncil, ambos os artistas 

trabalham em cima de imagens com conteúdo sócio-político e utilizam com certa frequência a 

figura do rato como personagem principal de suas obras. Inúmeras vezes este personagem 

carrega uma mensagem de crítica aos hábitos de consumo da sociedade pós-moderna; em 

outras ocasiões, o personagem é retratado como membro atuante desta sociedade.  

Apesar desta controvérsia, desde 2001, novos Grafites feitos por Banksy têm 

aparecido com certa frequência em cidades do mundo todo. Tendo em mente este grande 

volume de produção e com o objetivo de manter um discurso claro e conciso, a seguir, foram 

escolhidos quatro momentos da carreira de Banksy que retratam características marcantes da 

sua atuação.  
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1.2.1. Barely Legal ou Quase Legal 

 

 

Envolto em polêmica, Banksy percorre o circuito das Artes produzindo e participando 

de exposições assim como intervenções urbanas. De acordo com o jornal americano, The New 

Yorker, em setembro de 2006, Banksy produziu sua própria exposição: Barely Legal (Quase 

Legal). A exposição, que aconteceu na cidade de Los Angeles, foi descrita como um galpão 

vandalizado durante uma extravagância que durou três dias. Em sua maioria, as obras 

expostas eram algum tipo de apropriação de imagens conhecidas, como por exemplo: uma 

réplica da escultura de Davi feita por Miguelângelo, vestindo um colete à prova de balas; ou a 

imagem da personagem Dorothy, do filme O Mágico de Oz, segurando uma forca ao invés de 

uma cesta. A apropriação de imagens e símbolos que fazem parte da cultura visual 

contemporânea é uma prática bastante comum dentro do Grafite e icônica no trabalho de 

Banksy. 

 Durante o final de semana do dia 16, a exposição recebeu desde artistas famosos até 

grafiteiros do cenário local. Apesar de todas as celebridades, quem roubou a cena foi o 

elefante pintado dentro do recinto. O nome da obra se chamava “The Elephant in the Room” 

(O Elefante no Recinto), uma clara referência à expressão idiomática da língua inglesa que 

significa um momento constrangedor. Embora o Departamento de Serviços Animais tenha 

emitido uma autorização para o elefante, depois de reclamações de ativistas dos direitos dos 

animais, no último dia da exposição, o elefante apareceu sem pintura. The New Yorker 

comenta que, segundo os proprietários do animal, o elefante estava acostumado à maquiagem, 

devido ao fato de ter participado em vários filmes, motivo pelo qual não poderia ser 

considerado como maus-tratos. Podemos observar que o artista prospera a partir da polêmica. 

De uma forma audaciosa e astuta, ele estrutura a exposição como um palco, onde a reação do 

público com a obra se torna o espetáculo, ao mesmo tempo gerando propaganda de graça para 

o artista, de forma que o relacionamento do artista com o público é uma retroalimentação. Ao 

mesmo tempo  em que o artista observa o público e extrai dele inspiração, sem o público e sua 

reação à mensagem do artista, sua performance é vazia.  

Em 2010, a Time Magazine, revista americana de grande distribuição, listou o 

grafiteiro britânico Banksy como uma das cem pessoas de maior influência no mundo. Não se 

pode, ao certo, afirmar se Banksy é um homem ou uma mulher; alguns cogitam a 

possibilidade de um grupo, mas pode-se afirmar que o mistério de sua identidade dá ao artista 
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um carácter universalizador, no sentido que não existem impedimentos em relação ao locutor 

para uma comunicação direta com o espectador. O artista americano Shepard Fairey (1970), 

criador de posters da campanha de eleição do presidente dos Estados Unidos da América, 

Barack Obama, escreveu para a Time Magazine sobre o carácter transcendental da 

comunicação de Banksy. 

 
 

As pessoas geralmente veem arte como um veículo emocional abstrato, sem 
o impacto direto da linguagem. [...] Suas obras quer sejam êstencils nas ruas, 
vendidas em exibições ou coladas na hora em museus, são cheias de 
inteligência e metáforas que transcendem as barreiras da linguagem 
(FAIREY, New York, 2010, p.12 caderno n18 ). 

 

 

Fairey se refere à habilidade de Banksy de criar releituras a partir de imagens de fácil 

identificação ou imagens conhecidas do público, como vimos em Barely Legal e como pode 

ser visto na Figura 1. Suas releituras tendem a satirizar o sagrado e o banal e, ao mesmo 

tempo, apontar para hipocrisias e fraquezas da sociedade pós-moderna. Ele é mestre em 

transformar ambientes cotidianos em tableaux cômico. Realizada no décimo segundo dia da 

Residência Artística, esta obra transformou uma simples estrutura pré-moldada de concreto 

em um confessionário.  

Figura 1 "Confessional de Concreto" Estêncil feito por Banksy em Cooper Union - NY, 2013 



25	  
	  

	  
	  

Banksy brinca com a ideia do público e do privado. Ao expor um momento privado e 

sagrado, o artista nos remete à ideia apresentada por Bauman (2008) de que as esferas do 

público e do privado estão se desfazendo. Segundo Bauman, o perigo no século XXI vem da 

esfera do privado e do indivíduo, não se discute o bem-estar da sociedade, não se discute 

como reparar os problemas da sociedade atual. Há apenas a confissão e análise dos problemas 

privados individuais e bastante íntimos. 

 

 

1.2.2. Brandalism 

 

Dentro do movimento do Grafite encontramos uma tendência recorrente de brincar 

com o sentido das palavras. Banksy é um adepto desta tendência e recorre aos trocadilhos 

para passar uma mensagem sarcástica. Pode-se observar esta brincadeira com imagens e/ou 

palavras nas ações antipropagandas realizadas pelo grupo europeu “Brandalism”, cujo nome 

em si é uma brincadeira com as palavras brand (marca) e vandalism (vandalismo). O 

Brandalism afirma que apesar de sermos bombardeados diariamente com imagens e 

mensagens de propaganda que nos fazem sentir inferiores ou excluídos, existe uma 

alternativa: subverter o sistema, através da Arte. Em 2015, foram instaladas nos espaços 

publicitários de Paris mais de 600 obras de Arte criticando o patrocínio da COP21 

(Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas) por grandes corporações como 

Air France e Volkswagen, que se dizem parte da solução, mas na verdade, são os grandes 

poluidores. O grupo Brandalism trabalhou para inserir obras não autorizadas que visavam 

destacar os vínculos entre a publicidade, o consumismo, a dependência de combustíveis 

fósseis e as alterações climáticas. Em uma nota à imprensa Brandalism afirma:  

  

 

Estamos tomando de volta nossos espaços porque queremos desafiar o papel 
da publicidade em promover o consumismo insustentável. Porque a força da 
indústria da publicidade alimenta nossos desejos de produtos criados a partir 
de combustíveis fósseis, que estão diretamente ligados às mudanças 
climáticas. Como é o caso do COP21 e seus eventos patrocinados por estas 
grandes corporações, observasse que publicidade ao ar livre garante que 
aqueles com a maior quantidade de dinheiro sejam capaz de garantir que as 
suas vozes sejam ouvidas acima de tudo (BRANDALISM. 2015, página 
única). 
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Outra figura importante é o grafiteiro americano Jordan Seiler, que não só produz Arte 

que confronta o domínio visual na cidade, mas também dissemina conhecimento. Seiler é o 

organizador do blog Public Ad Campaing (www.daily.publicadcampaing.com) que serve 

como plataforma para artistas que têm o mesmo trabalho e também como fonte de informação 

para aspirantes artistas. O blog contém sugestões de textos acadêmicos, artigos de revistas e 

entrevistas que visam informar e esclarecer qual é a proposta de uma Arte contra o monopólio 

visual urbano. Existem duas expressões utilizadas para designar este tipo de Grafite que tem 

como alvo as publicidades e propagandas espalhadas pelo ambiente urbano: add-busting 

(arrasar propagandas) e add-takeover (tomar posse de propagandas). A primeira expressão, 

add-busting, sugere um jogo de significado a decriptografia da mensagem codificada de mídia 

para revelar suas fraquezas ou falhas. Todavia, o espectador contemporâneo já é versado em 

ler nas entrelinhas e ver a maioria das mensagens comerciais por aquilo que veiculam. Apesar 

desta visão crítica que peitoril parece que não consegue resistir a sua sedução. Em contra 

partida, a segunda expressão, add-takeover,  refere-se aos artistas que eliminam 

completamente a mensagem/propaganda inicial e, ao fazê-lo, exigem que o espaço seja usado 

para outras conversas. O objetivo é questionar como podemos assumir coletivamente a 

responsabilidade da produção de meios de comunicação públicos, incentivando a participação 

de outras pessoas, e explorar novas ferramentas para produção de mídia pública. 

Desta forma, o Grafite insere-se na cidade material como um argumento sobre a 

visualidade, as estruturas sociais e políticas de ser visível. Observamos em Wall and Piece 

(2007) um manifesto a favor desta ideia. O manifesto afirma que a cidade é dominada por 

regimes de visibilidade controlados pelo governo e pelas grandes corporações, e que cabe ao 

indivíduo se manifestar através de manifestações criativas contra as táticas de manipulação 

empregadas nas propagandas, uma espécie de chamado ao expectador passivo a tomar de 

volta o espaço, que, por direito, é seu. Na Residência Artística de Banksy observamos esta 

desmistificação de grandes marcas americanas como a obra do décimo sexto dia. A 

performance consistiu em uma estátua de Ronald McDonald, o ícone utilizado pela franquia 

de lanchonetes McDonald’s, e um ator fazendo o papel de engraxate como pode ser visto na 

Figura 2. O contraste de aparência entre a estátua e o engraxate insinua que o empregado é 

desvalorizado; uma discrepância da imagem empregada pela McDonald’s de um ambiente de 

trabalho familiar e verdadeiramente americano, no sentido de ser uma terra de infindas 

oportunidades. Todavia, Mock (2014) afirma que pessoalmente não poderia ficar animado 

com a imagem de um ator polindo os sapatos do malvado Ronald McDonald.  Em outras 
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palavras, ele afirma que a crítica de Banksy é ultrapassada. Apesar de todas as suas falhas, 

Mock questiona se McDonald’s ainda é o símbolo predominante do capitalismo norte-

americano, ou é apenas um alvo mais conveniente do que os grandes bancos de dados como 

Facebook, Google ou a NSA. “Mas suponho que se você está procurando simbolismo 

evidente, assim como você pode começar aqui.” (MOCK. 2014, sem numeração). 

 

 

 

1.2.3. Art Sucks ou Arte é uma Droga 

 

Figura	  2	  "McDonald's"	  imagem	  da	  performance	  realizada	  no	  16º	  dia	  da	  Residência	  Artística	  de	  
Banksy	  no	  Bronx	  -‐	  NY,	  2013	  
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Interessantemente, Banksy não se detém a fazer críticas como um sujeito fora do 

sistema que olha para dentro. Ele se atreve a mostrar a sua realidade, os caminhos de um 

artista, a partir da perspectiva de um cineasta amador francês que tenta descobrir e se 

aproximar do grafiteiro anônimo, Banksy. Lançado em 2010, o documentário, Exit Through 

The Gift Shop (Saída Pela Loja de Presentes), é uma mistura de drama, comédia e tragédia à 

medida que vemos o personagem principal, Thierry, um cineasta despreparado, se aproximar 

de um grupo de grafiteiros com a proposta de realizar um documentário sobre suas atuações e 

trajetórias. Ao se imergir na cultura do Grafite, Thierry subitamente perde o gosto pelo 

documentário e se reinventa como um grafiteiro M.B.W. ou Mr. Brainwash (Senhor 

Lavagem-Cerebral), a partir do qual Banksy assume o controle do documentário. Em janeiro 

de 2011 o documentário foi indicado para o Oscar de melhor documentário pela Academy 

Award.  

Na verdade, um dos temas mais recorrentes no trabalho de Banksy é o que o artista 

chama de hipocrisia do sistema da Arte. Em Wall and Piece (2007), Banksy documenta o 

projeto chamado “Art Sucks” (Arte é Uma Droga). Disfarçado, o artista entrou em algumas 

das mais prestigiadas instituições de Arte como o Museu de Arte Moderna (MOMA), em 

Nova Iorque; Louvre, em Paris e a Tate Gallery, em Londres, e fixou na parede sua própria 

Arte. O artista se apropriou de pinturas adquiridas num mercado de pulgas e criou 

intervenções com Grafite. Os quadros completos com molduras tradicionais e etiquetas de 

parede foram discretamente posicionados no meio do acervo em exposição. A experiência 

registrada no livro mostra que um número impressionante de pessoas parava para contemplar 

os quadros de Banksy e não notava que os mesmos destoavam dentro de uma galeria de 

quadros concisos. O quadro ilegalmente exposto no MOMA passou despercebido por seis 

dias. O exposto no Tate, duas horas e meia.  
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Banksy retoma a questão de quem define o que é Arte no décimo terceiro dia de sua  

Residência Artística, quando expõe diversos quadros contendo seus estêncis num estande de 

vendas em Central Park, Nova Iorque. Como podemos ver na Figura 3, cada quadro está à 

venda por 60 dólares. Todavia, a autoria destes quadros é um mistério. O artista fez questão 

de expor de uma forma que a compra dependeria somente do julgo pessoal de cada 

consumidor. Sobre esta obra, Mock (2014) acredita que a ideia por trás da venda de obras de 

arte originais por uma ninharia não era tornar algumas pessoas ricas, ou deixá-las com raiva, 

ou até mesmo para apontar para a diferença entre o material e o valor percebido da Arte 

Contemporânea. Ele simplesmente foi projetado para fazer você se perguntar: e se? 

 

 

1.2.4. Slave Labour ou Trabalho Escravo 

 

 

Figura	  3	  "Pop-‐Up	  Shop"	  	  imagem	  da	  barraca	  vendendo	  telas	  feitas	  por	  Banksy	  em	  Central	  Park	  -‐	  
NY,	  2013.	  
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Grafite é uma forma de arte visual deliberadamente praticada em espaços públicos, 

através da utilização de técnicas, como, por exemplo, instalações, mosaicos, pinturas murais, 

esculturas, etiquetas, cartazes e projeções de vídeo. Artistas de rua veem o mundo como um 

espaço livre onde podem expressar sua criatividade. Em  sua maioria, são obras pensadas para 

serem expostas em áreas urbanas de livre e fácil acesso; mas não são criadas para serem 

expostas no contexto artístico tradicional, como museus ou galerias. Existem, claro, propostas 

de instituições artísticas tradicionais que abrem os seus próprios espaços para a realização de 

Grafites internos. Por exemplo, em 2009, Banksy foi convidado a expor no Bristol City 

Museum and Art Gallery. A exposição recebeu uma média de 4.000 visitantes por dia. Em 

alguns casos, os Grafites são encomendados: o artista e a pessoa interessada e/ou o 

proprietário do imóvel definem um contrato com os termos do acordo. Na maioria das vezes, 

as obras de arte urbanas são realizadas de forma ilegal, sem o consenso dos proprietários. Por 

esta razão, o Grafite é muitas vezes visto como uma forma de vandalismo, que estraga o senso 

de segurança da cidade e viola os direitos de propriedade. 

Em meados de fevereiro de 2013, um mural realizado por Banksy, "Slave Labour" 

(Trabalho Escravo), foi misteriosamente retirado da parede de uma loja no norte de Londres. 

Cerca de uma semana depois, uma casa de leilões localizada em Miami, Fine Art Auctions, 

listou o mural como um dos artefatos à venda em um leilão. A comunidade de Haringey, o 

bairro onde o mural foi originalmente feito, iniciou uma campanha de protesto contra a venda 

da obra de arte: na opinião da comunidade, o mural foi ilegitimamente retirado, portanto, eles 

estavam pedindo sua restituição. O proprietário do imóvel no qual o mural havia sido 

realizado absteve-se de comentários, assim como a casa de leilão em Miami. 

Surpreendentemente, ao final do mês, o leilão havia sido cancelado. Todavia, em julho do 

mesmo ano, o mural voltou a Londres onde foi leiloado e finalmente vendido por mais de um 

milhão de dólares. 

Enquanto Banksy faz críticas à mercantilização da Arte Contemporânea, suas obras 

vão a leilão nas grandes casas de leilão, como Sotherby’s e Bonhams, rendendo altas somas. 

Em 2008, sua obra "Keep It Spotless" (Mantenha Aquilo Limpo) foi vendida por 1,8 milhões 

de dólares na sede americana da casa de leilões Sotherby’s, atualmente a maior venda 

relatada. O trabalho de Banksy é tão popular que pedaços de gesso e blocos de concreto que 

continham suas obras foram removidos, gerando polemica e protesto em relação a direitos 

autorais e usufruto do lucro sobre a venda de uma obra considerada de domínio público.   
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O caso "Slave Labour" e “Keep It Spotless” iniciou um debate acalorado sobre o 

fenômeno da arte de rua que, muito provavelmente, irá durar por um longo tempo. A 

comercialização de murais originalmente exibidos em espaços públicos é, quanto menos do 

ponto de vista legal, uma nova e imprevisível circunstância, que estende à Arte de rua a 

divergência clássica entre interesses públicos e privados em matéria de gestão dos bens 

culturais. Como uma questão de fato, este evento, por um lado, abre perspectivas interessantes 

para todos aqueles cujos bens têm sido ilegitimamente "desfigurados" por um artista famoso 

de rua, mas, por outro lado parece minar as intenções do artista e desestabilizar o público 

interessado para manter esta forma de arte em seu local original. 

Observa-se um caso similar no vigésimo segundo dia da Residência Artística. 

“Esfinge” foi uma escultura com restos de construção (tijolos, pedaços de concreto, ferro, 

entre outros materiais não identificados), uma representação grotesca do busto de uma 

esfinge, comumente encontradas na cultura egípcia, como pode ser visto na Figura 4. A obra 

foi realizada na periferia de Nova Iorque no bairro de Willets Point. De acordo com o 

documentário de Mourkabel (2014), o local é o centro de uma batalha jurídica entre os 

comerciantes locais e empreendedores que visam construir um shopping center na área. Após 

a obra ser descoberta em Willets Point, o documentário registra o momento em que a mesma é 

retirada por comerciantes locais, que dizem ser sua propriedade. O diretor do documentário 

Mourkabel registra a história destes comerciantes ao serem convidados por diversas galerias 

americanas de renome para vender a obra de Banksy. Trazendo à tona toda a questão da 

autoria, se uma obra está no espaço público, quem pode definir que abordagem seria correta? 
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Analisamos até agora sobre o papel do artista. No próximo capítulo, destacaremos 

alguns pontos importantes dentro da sua atuação, características recorrentes que se mostraram 

presentes durante a sua Residência Artística, na cidade de Nova Iorque. No capítulo 2, 

trataremos sobre o segundo pilar da Residência artística, a cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura	  4"Esfínge"	  instalação	  de	  restos	  de	  construção	  realizada	  por	  Banksy	  em	  Willets	  Point	  -‐	  NY,	  
2013.	  
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2.  GRAFITE E A CIDADE DE NOVA IORQUE 

 

 

Tendo em mente que a cidade de Nova Iorque é parte intrínseca desta Dissertação e 

que para fins de clarificação faz-se necessária a delimitação vernacular, neste capítulo serão 

definidos alguns termos recorrentes; tendo em mente que, devido ao movimento de 

convergência dentro das artes, Pichação, Grafite e derivados, entendemos que estes são 

movimentos que compartilham muitas características e, ao mesmo tempo, requerem 

diferenciações e definições. Também será apontada a importância histórica que a cidade de 

Nova Iorque tem no cenário do Grafite. 

 

 

2.1. INTERCONEXOES ENTRE GRAFITE E PICHAÇÃO 

 

 

”Grafite […] é um paradigma do hibridismo na cultura visual global, um gênero pós- 

pós-moderno a ser definido mais pela prática em tempo real do que por qualquer senso de 

teoria unificada, movimento ou mensagem.” (IRVINE, 2012, p.1). 

 

Quando falamos da história do Grafite, estamos falando da história da Pichação. 

Embora sejam expressões contemporâneas e estejam intrinsicamente interligadas em suas 

origens, o Grafite e a Pichação são dois gêneros distintos e em constante evolução. À medida 

que se desenvolvem tornam-se claras as similaridades e diferenças. É relevante ressaltar que a 

nomenclatura utilizada nesta Dissertação é baseada na definição apresentada por Celso 

Gitahy, em seu livro, O que é Graffiti (1999), no qual o autor identifica o Grafite como 

desenho e Pichação como a escrita. 

 

 
Tanto o graffiti como a pichação usam o mesmo suporte – a cidade – e o 
mesmo material (tintas). Assim como o graffiti, a pichação interfere no 
espaço, subverte valores, é espontânea, gratuita e efêmera. Uma das 
diferenças entre o graffiti e a pichação é que o primeiro advém das artes 
plásticas e o segundo da escrita, ou seja, o graffiti privilegia a imagem; a 
pichação, a palavra e/ou a letra (GITAHY, 1999, p.62). 
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Ao tentarmos identificar conceitos chaves do Grafite, podemos observar que não 

existe uma história linear sobre a temática. Enquanto parte do cenário da Pichação em Nova 

Iorque pode ser reconhecido como uma comunidade coesa a partir dos anos 60, as histórias do 

Grafite pelo mundo ainda são bastante confusas e vagas. Todavia, alguns teóricos como 

Gitahy (1999) traçam a presença do Grafite aos primórdios das manifestações humanas nas 

famosas pinturas das cavernas de Lascaux, no sul da França. O Grafite é uma tradição de 

comunicação que remonta a tempos antigos, ilustrando a capacidade criativa do ser humano e 

sua necessidade de dialogar com o mundo a seu redor. Ao longo dos anos, foram surgindo 

novas formas alternativas de escrita em paredes e muros, numa reafirmação inequívoca da 

incontida capacidade criativa coletiva humana. Soldados da Segunda Guerra Mundial e da 

Guerra da Coréia escreviam a frase onde estivesses estacionados: "killroy was here" (Killroy 

esteve aqui). Moradores de rua adicionavam suas iniciais em lápis de graxa em caixotes de 

madeira que percorriam os mares em navios e trabalhadores da estrada de ferro faziam o 

mesmo nos trilhos de trem em que trabalhavam.  

No extremo norte de Boston, os meninos italianos escreviam seus nomes nas esquinas 

das ruas e paredes do parque infantil. Ao mesmo tempo, políticos radicais em todos os lugares 

proclamavam suas causas, amantes declaravam seu amor, profetas exaltavam seu Senhor, e 

gozadores faziam rir com frases engraçadas ou desenhos atrevidos. Até que, segundo 

Gastman e Neelon, em The History of American Graffiti (2011), um par de produtos 

revolucionou a maneira como pessoas se expressavam na cidade. Marcadores mágicos 

descartáveis e tinta spray aerossol chegaram às prateleiras das lojas em bairros ao redor dos 

Estados Unidos e em mãos criativas viraram ferramentas de uma forma de arte.  

Cedar Lewisohn, curador londrino conhecido pela sua extensa pesquisa no âmbito das 

Artes Urbanas, em seu livro Street Art: The graffiti revolution (2008), apesar de não utilizar 

uma estrutura linear, traz à tona claras diferenças entre o Grafite e a Pichação. Para Lewisohn, 

a Pichação é o ponto de partida. A escrita nasceu primeiro, mas nunca foi dissociada da 

imagem, todavia, com o passar dos anos o Grafite tomou forma própria, distinguindo-se da 

Pichação em três pontos centrais: forma, função e destinatário.  
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2.1.1. Forma 

 

 

Lewisohn afirma que a Pichação utiliza quase que exclusivamente design tipográfico 

enquanto o Grafite foi além ao utilizar uma maior variedade de símbolos visuais. Podemos, 

então, afirmar que a Pichação é um meio de afirmação com o objetivo de tornar públicas 

ideais particulares, gritos de protestos e também conceitos revolucionários de alguns grupos. 

Uma Pichação é essencialmente a assinatura de um grupo de pichadores. Pode conter o nome 

do grupo, a abreviação dos apelidos dos integrantes e dados como região e data. Podendo 

também ser uma forma de disputa entre gangues ou grupos rivais numa tentativa de mostrar a 

destreza na realização da Pichação nos lugares públicos mais altos e de difícil acesso. Muitas 

vezes, estes grupos e gangues estão demarcando seu território com a Pichação das paredes e 

muros. Em virtude de sua característica vândala, a Pichação não é respeitada nem admirada, 

mas tratada como mais um elemento poluidor nas grandes cidades. Outra diferença marcante 

pode ser encontrada no modus operandi de ambos os movimentos. A Pichação utiliza tinta em 

aerossol e técnicas de escrita à mão livre; o Grafite, por sua vez, incorpora diversificadas 

mídias como aerossol, estêncil, lambe-lambe, adesivos, escultura, instalação, e assim por 

diante.  

 

 

2.1.2. Função 

 

 

Para os Pichadores, o vandalismo presente em suas consciências e que se reflete em 

seus atos os afasta de um possível caráter social compartilhável com o Grafite. Todavia, 

dentro da Pichação, encontramos uma distinção, relativamente recente, entre Pichação com 

“ch” e Pixação com “x”. Aparentemente a Pixação com “x” é designada pejorativamente aos 

que ilegalmente escrevem sem distinção de propriedade pública e privada, sem preocupação 

estética e que essencialmente não desenvolvem as suas capacidades de escrita. Em outras 

palavras, não existe um pensamento por trás do ato e, por este motivo, não existe a 

possibilidade de um crescimento na sofisticação da escrita.  

Estes personagens têm um único objetivo: destruir e, ao fazer isto,  promoverem a si 

mesmos e ganharem reconhecimento. Em contra partida, existem aqueles que destoam do 
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grupo por duas razões: primeiramente, por terem uma preocupação estética e em segundo 

lugar, mostrarem uma evolução em seus trabalhos. São personagens que, em algum momento 

de sua trajetória não se satisfizeram mais na simples adrenalina de vandalizar uma 

propriedade, mas foram em busca de algo maior, melhor e mais audacioso. A Pichação tem, 

em sua essência, caráter criminoso e por este motivo produz conteúdo de difícil compreensão, 

mensagens crípticas e nomes codificados. Já o Grafite, ao assumir status de obra de arte, 

tende para o lado oposto, produzindo conteúdo de compreensão fácil e rápida, em sua grande 

maioria; de contexto antigovernamental, sócio politico e revolucionário. Como no caso do 

grupo “Brandalism”, que vimos no capítulo anterior. 

 

 

2.1.3.  Destinatário 

  

 

Por fim, existe a distinção de público-alvo. Para Lewisohn (2008), a Pichação visa à 

comunicação com outros Pichadores e o Grafite, comunicação com as massas, uma audiência. 

A Pichação tende a ser repudiada pela sociedade porque é uma via de comunicação fechada 

entre Pichadores que tem como tema a anarquia e a destruição. Em contrapartida, 

encontramos no Grafite um discurso voltado para uma preocupação social, em sua maioria. O 

conteúdo produzido por grafiteiros visa embelezar a cidade e/ou gerar conscientização sobre 

problemas dentro dos grandes centros urbanos, como pode ser visto no movimento “cidade 

cinza”.  A frase “cidade cinza” pode ser encontrada por toda cidade de São Paulo, é um 

movimento contra o excesso de prédios do centro de São Paulo e serve como chamada para 

que os outros artistas da cidade embelezem a cidade e deixem-na menos cinza. 

Apesar de empregarmos as diferenciações supramencionadas, o termo que melhor 

expressa essa relação Grafite-Pichação é imbricamento, o qual, em sentido figurado, quer 

dizer, “dispor coisas de modo que umas se sobreponham em parte às outras”. Nas palavras da 

socióloga Nicole Costa (2009):  

 

 

[...] trata-se de uma relação onde seus termos entrelaçam-se, a ponto de não 
mais ser possível determinar o que é um ou outro termo. Assim, quando uma 
coisa está imbricada à outra está tão inerentemente relacionada que por 
vezes confundem-se, sem que seja possível determinar uma ou outra. 
(COSTA, 2009, p.14) 
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Costa se refere às áreas de interseção entre a Pichação e o Grafite, como podemos 

observar em dois momentos. Primeiramente, no tocante ao caráter da legalidade destas 

práticas, a Pichação não requer autorização ou consentimento, todavia ela tem como condição 

de existir ter sido feita na ilegalidade. Diferente do Grafite que, em várias instâncias, é 

encomendado para lugares específicos. Todavia, o imbricamento que Costa menciona é o fato 

de que, a despeito dessa necessidade de diferenciação/negociação para expressão destas 

linguagens na cidade, alguns destes artistas mantêm peculiaridades semelhantes às da 

Pichação, como Grafitar, ainda que sem a “devida” autorização. Outra peculiaridade é o uso 

dos codinomes (SANE, Os Gêmeos, DONDI, Terror161, J.SON, BANKSY). Embora estes 

artistas tenham exposto em galerias e adquirido reconhecimento internacional, eles mantêm o 

uso dos codinomes. Em segundo lugar, observamos estes imbricamentos em estilos como o 

Grapixo, uma Pichação reta estilizada como Grafite, com várias cores, que pega emprestado 

elementos da Pichação, como a escrita, e do Grafite, como o uso das imagens. 

Da mesma forma, Costa (2009) chama atenção para a difusão das linhas entre 

aceitação e exclusão, quando o Grafite entra em contato com as Artes Visuais. O professor 

americano de comunicação, cultura e tecnologia, Martin Irvine, em seu ensaio The Work on 

the Street: Street Art and visual Culture (2012), afirma que no contexto da teoria da arte, o 

Grafite e seus artistas parecem ter sido feitos sob encomenda para um momento em que não 

há uma identidade nem um consenso sobre a Arte Contemporânea. Todavia, a aceitação do 

Grafite pelas instituições de Arte permanece problemática. Pichação e Grafite não se 

encaixam na estrutura hierárquica da Arte com A maiúsculo, por que são ações que se 

encontram fora, não só do espaço físico, mas também cultural; são ações extramuros.  

Por se tratar de uma história recente, cujas narrativas são inúmeras, existem 

discordâncias sobre quando e como aconteceu o primeiro encontro do Grafite com as Artes 

visuais, e por Artes Visuais, referimo-nos aos grandes participantes deste sistema, como 

galerias, museus, curadores e críticos. Alguns teóricos afirmam que este encontro deu-se entre 

os anos 70-80, com a atuação de Keith Hering (1958 - 1990) e Jean-Michel Basquiat (1960 - 

1988). Todavia, estes artistas não faziam parte da comunidade do Grafite, mas se 

identificaram com algumas técnicas e expressões visuais empregadas pelos grafiteiros. R.J. 

Rushmore, editor-chefe de um dos maiores sites sobre Grafite “www.vandalog.com”, em seu 

livro digital Viral Art: How Internet has shaped street art and graffiti (2013), explica que este 

encontro deu-se gradualmente, devido aos coletivos de arte, como The Soul Artists e The 
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Mudd Club e durante o período dos anos oitenta promoveram oficinas de Pichação e Grafite, 

assim como encontros mensais, onde pichadores, grafiteiros, artistas, curadores e críticos se 

reuniam para trocar informações. Segundo Rushmore, foi a partir destes encontros que 

surgiram as primeiras exposições. Ele cita “Beyond Words” (além de palavras); a exposição 

ocorreu em Abril de 1987, com curadoria de Keith Hering, que foi a plataforma de encontro 

entre a área downtown de Nova Iorque, conhecida pelas suas galerias e museus, e a uptown, 

onde se encontram bairros como o Bronx e a cena do Grafite. Sobre a exposição, Rushmore 

cita o depoimento do grafiteiro Haze: 

  

 
Haze pensa que a importância de Beyond Words foi “mais o fato que a 
exposição em si aconteceu. Eu não tenho nenhuma memória clara das obras 
de arte terem sido surpreendentes. Mas aquela exposição deu credibilidade e 
uma entrada num novo mundo”. Haze já frequentava o Mudd Club, mas 
Beyond Words foi evidência para os outros fregueses que ele e o Grafite 
haviam chegado (RUSHMORE, 2013, p.13). 

 

 

Em 1983, a Galeria Sidney Janis, localizada na Quinta Avenida, em Nova Iorque, 

realizou a exposição “Post-graffiti”. Uma mistura de grafiteiros que faziam parte da cena dos 

vagões de metrô e artistas Nova Iorquinos, como Jean-Michel Basquiat, Keith Haring e 

Kenny Scharf (1958 - ). O fato de Basquiat, Haring e Scharf nunca terem escrito em vagões 

de metrô foi apenas uma das discussões levantadas pela mostra. De acordo com Gastman e 

Neelon (2011), havia a sensação de euforia pela validação que uma exposição oferece; 

todavia, havia também a preocupação com o lugar do Grafite no mundo da Arte. “[…] 

Escrever num trem era um ato muito revolucionário, mas o contexto era parte integral do 

significado: Quando fora de contexto, colocado numa tela e pendurado na parede, pode ou 

não funcionar.” (GASTMAN & NEELON, 2011, p. 380).  

 

 

2.2. NOVA IORQUE SITUADA 

 

 

Conhecida como sítio de confluência multicultural, cujo planejamento urbano 

cartesiano marca claramente a divisão dos bairros baseado em classes sociais, ao mesmo 

tempo, criando uma marginalização social acirrada. A cidade de Nova Iorque logo presenciou 
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a invasão dos desenhos, frases e caligrafias elaboradas, circulando nos seus trens 

subterrâneos. De Manhattan ao Brooklyn, do Harlem a Wall Street, os trens cruzavam a 

cidade, levando e trazendo a presença das periferias. O Grafite nos Estados Unidos - que 

posteriormente viraria referência mundial - começou sua expansão no final dos anos sessenta, 

na Filadélfia. Mas obteve maior destaque em Nova Iorque, onde encontrou as perfeitas 

condições para se desenvolver. Na cidade de Nova Iorque, muito antes do Grafite se tornar 

arte, ele era e continua sendo, considerado crime sujeito à prisão e multa.   

No final dos anos sessenta e no começo dos anos setenta, uma geração de jovens Nova 

Iorquinos se tornaram os precursores do Grafite moderno. Insatisfeitos com apenas Pichar 

seus nomes em paredes de bairros, essa geração decidiu adereçar um público mais amplo, 

cruzar bairros, classes sociais e raça, ao deixar sua marca nos vagões de metrô (Figura 2). 

Deu-se inicio a um movimento artístico inventado por adolescentes que se desenvolveu apesar 

da presença de duras leis, policiamento e preconceito social. O Grafite, como nós o 

conhecemos hoje, antes de se solidificar, foi construído e modificado por gerações de crianças 

e jovens adultos, em sua maioria, menores de 18 anos, e graças à publicação de muitos 

artigos, livros e filmes que codificaram e destacaram a cultura de rua. Para aqueles que não a 

testemunharam em primeira mão, tornou-se um fenômeno cultural. Por volta de 1974, dois 

artistas americanos, TRACY168 e BLADE, começaram a grafitar verdadeiros cenários nos 

trens de Nova Iorque, e, a partir daí, os Grafites tornaram-se cada vez mais ousados em 

tamanhos, cores e estilos.  

O então governador John Lindsay, em parceria com a autoridade de trânsito de Nova 

Iorque, realizou um mutirão de limpeza dos vagões de metrô. Nomes como TAKI 183, STAY 

HIGH 149, SUPER KOOL 223 e CLIFF 159 foram cobertos por faixas azuis, na tentativa de 

desestimular a prática da escrita do Grafite. O resultado final foi o oposto. De repente, a 

geração seguinte se deparou com centenas de vagões limpos; a ação de limpeza havia liberado 

espaço para novos grafiteiros. Embora sempre presente nas paredes da cidade, o Grafite do 

cenário de Nova Iorque explodiu em cor nos vagões de metrô. 
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Em 1975, a exposição Artist’s space conferiu, pela primeira vez, caráter artístico à 

parte dessa produção em Nova Iorque. Todavia, sob o governo do então governador Abe 

Beame, a cidade estava enfrentando um período de provável falência. Ao final da década de 

setenta, a cidade de Nova Iorque estava um caos. Após o apagão de 77, houve vários 

incêndios criminosos no bairro do Bronx e as autoridades não conseguiam atender a todas as 

necessidades, de forma que a apreensão de vândalos e a limpeza do sistema de metrô não 

eram prioridade.  

 

Fig. 5. Compilação fotográfica de carros de metrô por Henry Chalftan e Martha Cooper – NY, 1990	  
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Em 19 de Outubro de 1980, a revista New York Times publicou um artigo chamado 

“Graffiti: The Plague Years”(Grafite: Os Anos da Praga), retratando o Grafite com a praga da 

sociedade contemporânea. Seguindo a publicação da Times, a revista The Village Voice 

lançou sua defesa ao Grafite, “In Praise of Graffiti: The Fire Down Below”(Em Defesa do 

Grafite: O fogo lá em baixo). Ambos os artigos, um paternalista e o outro exaltador, 

exemplificam o espírito da década de 1980, em sua tentativa de compreender o fenômeno do 

Grafite. Segundo Rushmore (2013), a década de 1970 é considerada a época de ouro para o 

Grafite de Nova Iorque, a faísca que tomaria a cidade nos anos seguintes. Em oposição, a 

década de 80 foi marcada por violência, rivalidade e territorialismo no cenário do Grafite. 

Após dez anos de desenvolvimento, o Grafite do metrô de Nova Iorque encontrava-se em seu 

ápice. Um movimento artístico altamente refinado, cujos participantes não ultrapassavam os 

trinta anos de idade. 

Em 1984, o Grafite ganhou um veículo maior de disseminação, aparecendo como pano 

de fundo nos primeiros vídeos de Rap, e sendo logo incorporado como parte da cultura Hip 

Hop, como um dos quatro elementos centrais, ao lado de Break Dancing, Rap e DJing. A 

partir do lançamento de filmes como Wild Style (Estilo Selvagem) de Charlie Ahearn, o 

documentário de Henry Chalfant e  Tony Silver Style Wars (Guerra de Estilos), e a publicação 

do livro Subway Art (Arte de Metrô), por Henry Chalfant e Martha Cooper, a cultura jovem 

hip hop se dispersou pelos Estados Unidos e, com ele, o Grafite.  

De acordo com Gastman e Neelon (2011), o Grafite nos Estados Unidos se disseminou 

e desenvolveu a partir de três componentes consistentes. O primeiro deles, através das 

publicações e filmes acima mencionados. Por exemplo, o livro Subway Art (1984), cujo 

objetivo era apenas um registro cultural e tendo tomado proporções inesperadas, ganhou 

status de bíblia para aquela geração. O segundo componente era o ocasional intercâmbio entre 

grafiteiros de diferentes cidades. Nova Iorque se estabeleceu nesse cenário como um lugar de 

peregrinação para grafiteiros dos Estados Unidos e Europa. O terceiro e mais interessante 

componente foi a simples mutação e inovação da arte, que ocorreu quando jovens 

participantes iam desenvolvendo técnicas e estilos improvisados em suas próprias cidades, 

mapeando-os nas suas paredes. 

No período de 1980 até 1984, grafiteiros se tornaram celebridades, requisitados por 

galerias, clubes e colecionadores. Artistas como LEE, DONDI, FUTURA e ZEPHYR 

mostraram seus trabalhos na Itália, Alemanha, entre outros países da Europa. Nos anos 

seguintes, o governo da cidade de Nova Iorque tomou medidas drásticas para acabar com a 
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batalha contra o Grafite nas linhas de metrô. Embasados na teoria dos criminologistas George 

Kelling e James Q. Wilson, as autoridades incluíram o Grafite em sua lista de sintomas de um 

bairro criminalmente permissivo. A teoria “Broken Windows” afirma que, quando não 

controlados, pequenos, mas visíveis crimes sinalizam um ambiente acolhedor para crimes 

maiores. Finalmente, em maio de 1989, o sistema de metrô da cidade de Nova Iorque foi 

declarado permanentemente livre de Grafite. A transição entre os vagões de metrô e as 

paredes da cidade não aconteceu sem inevitáveis perdas. Grafiteiros que viviam pela 

adrenalina de ver as suas marcas correndo a cidade, deixaram de praticá-la, abrindo espaço 

para o que se tornaria a terceira geração do Grafite americano.  

A década de 90 trouxe consigo a explosão dos meios informacionais. A comunidade 

do Grafite que dependia da troca de fotos para alcançar reconhecimento deparou-se com os 

zines, pequenas revistas feitas manualmente compostas pela colagem de fotos e texto. Entre 

1994 e 1998, Nova Iorque era o centro de produção e distribuição de centenas de zine, que são 

revistas de baixo custo, produzidas artesanalmente utilizando a técnica da colagem. Um zine 

simples de ser feito, não precisa tomar muito tempo ou conhecimento. Um editor de zine pode 

simplesmente posicionar fotografias e o texto em pedaços de papel em branco, que depois 

será fotocopiado. 

 
Como muitos movimentos de arte e cultura DIY, Grafite tem sido 
documentado através da criação de zines especializados. Zines são revistas 
essencialmente caseiras que praticamente qualquer um com acesso a uma 
impressora pode fazer. Grafiteiros têm feito zines focados em Grafite desde 
pelo menos a década de 1990. Estas publicações foram os degraus entre a 
comercialização filme e revistas de pleno direito/internet, mas zines também 
continuaram em seu próprio caminho, mesmo após o advento de revista e 
sites profissionais de Grafite (RUSHMORE, 2013, p. 200). 

 

 

Um dos zines mais conhecidos, 12ozProphet, teve inicio como um trabalho de 

conclusão de curso na Rhode Island School of Design e foi tão bem recebido pelo público que 

continuou sendo produzido.  

Desde seus primeiros passos, o Grafite foi moldado pelas tecnologias de comunicação. 

Não há dúvida de que esta forma de arte tornou-se o que é hoje, por causa da maneira como 

certas comunidades surgiram décadas atrás e como a informação fluiu de uma comunidade 

para outra. Todavia, é somente a partir da internet que a comunidade do Grafite torna-se 

verdadeiramente globalizada, uma mudança que rapidamente transformou o conceito de 
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Grafite. Em 1994, Susan Farrell e Brett Webb lançaram o primeiro web site dedicado 

exclusivamente ao Grafite, Art Crimes (www.graffiti.org). 

Quando o Grafite saltou dos metrôs de Nova Iorque e deu a volta ao mundo, muitas 

pessoas o consideravam morto, um eco de sua antiga e mais autêntica forma. Todavia, com 

aproximadamente quarenta anos de idade, o Grafite é uma cultura global e uma forma de arte 

que continua em expansão. Os trens nova-iorquinos grafitados levaram e trouxeram 

mensagens. Foram alvo de crítica e apreço, mas possibilitaram a comunicação entre o centro e 

a periferia, entre os artistas e o mercado. Possibilitaram-nos perceber que outras vozes 

queriam e querem ser ouvidas, que outros sujeitos históricos existem em oposição às mídias 

diárias oficiais, que divulgam e sustentam a sociedade do espetáculo. Levaram-nos a perceber 

outras formas de ocupação do espaço urbano e de percepção artística.  

 

 

Quando ouvi falar de Art Crimes e que estavam colocando Grafite na 
internet, pensei, “Isso e impressionante. Não posso acreditar.” Toda a ideia 
de um website era novidade, e um website de Grafite, fascinante. E agora 
existem milhões de websites de Grafite. Me interessa como todo o mundo da 
Arte tem mudado em consequência do Grafite, e penso que tem havido uma 
mudança especialmente em decorrência da arte de rua. Tem mudado a 
percepção humana sobre o que e arte (RUSHMORE Apud COOPER, 2013. 
p. 35). 

 

 

Até este ponto, vimos como a cidade de Nova Iorque foi palco necessário para o 

emergente Grafite, onde se encontra documentada a evolução dessa manifestação artística. 

Assim, a partir do próximo capitulo trataremos sobre a Residência Artística de Banksy. 
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3.   A RESIDÊNCIA ARTÍSTICA  

  

 

De acordo com a definição previamente estabelecida, uma Residência Artística é 

composta por três pilares fundamentais que dialogam entre si para criar um trabalho artístico. 

Nos capítulos anteriores, tratamos sobre dois destes pilares: o artista e a cidade. Dessa forma, 

resta-nos apenas adereçar a interação do público (artistas locais, artistas visitantes, produtores, 

coordenadores, técnicos, programadores, críticos, curadores e público em geral). No mês de 

Outubro de 2013, a tão esperada Residência Artística de Banksy tomou conta da cidade de 

Nova Iorque. A publicação de uma imagem na internet foi o pontapé inicial da caçada ao 

tesouro. Minutos depois, nas redes sociais, começaram a surgir possíveis localizações, e a 

partir deste momento, fãs, curiosos, autoridades e simples espectadores estavam fisgados. 

Este capítulo visa responder a seguinte questão: o que fez esta Residência se destacar de 

tantas outras, já que este tipo de intercâmbio é uma prática recorrente no mundo do Grafite? 

Por este motivo, apesar de termos falando sobre algumas obras no Capítulo 1, o que segue é 

uma descrição de eventos, com algumas pontuações importantes para a resposta da questão 

acima. 

A Residência ilegal de Banksy, “Better Out Than In” (Melhor fora do que dentro), foi 

coberta por vários meios de comunicação de âmbito municipal e nacional, bem como pelo 

próprio Banksy através de seu site, o qual agiu como certificado de garantia da autoria das 

obras; e por mídias sociais como o Instagram, uma rede social baseada em meios de 

comunicação visual (fotos e vídeos) e Twitter,  um microblog que permite que o usuário envie 

e leia atualizações de outros contatos. Através destas plataformas, Banksy incentivou um 

grande número de pessoas a sair e encontrar as suas obras espalhadas por Nova Iorque. 

Diariamente foram postadas fotos com localizações gerais e coube ao espectador achar o 

endereço correto e participar, divulgando o seu paradeiro. Algumas das obras 

disponibilizavam o áudio comentário. O espectador poderia ligar para um número de telefone 

no site oficial e escutar um comentário satírico e sarcástico sobre a obra ou o artista, como 

uma espécie de áudio-guia para um museu a céu aberto. A ideia de um museu na rua não é 

uma iniciativa inovadora de Banksy. Em Lisboa, a fundação Pampero criou o primeiro 

“Museu Efêmero” do mundo, que uniu tecnologia e arte de rua. Era bastante simples: o 

espectador precisaria imprimir o mapa e fazer download do audioguia no blog  da fundação 

para ter acesso às informações sobre onde estavam as obras. O objetivo da fundação Pompero 
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era incentivar o espectador a experienciar e saber mais sobre a Arte, a fim de evitar o seu 

apagamento na rotina diária. Para a fundação, um verdadeiro artista precisa de anos de 

trabalho, estudo e dedicação, sem importar qual a escola ou universidade ou até a própria rua. 

São estes os artistas aos quais o Museu Efêmero dá reconhecimento, tanto o artista como a 

sua obra, mudam, transformam-se, evoluem, vivem. É por isso que as obras do Museu 

Efémero durarão o tempo que tiverem que durar.  

Partindo da mesma proposta e caminhando na direção da brincadeira, as fotógrafas 

especializadas em Grafite, Susan Vasconcelos e Jenn Strauss, durante o mês de Janeiro 

(2013), organizaram uma caçada ao tesouro. Com a participação de artistas locais, 

Vasconcelos e Strauss deixaram pistas pela cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. As 

regras eram simples, o espectador deveria seguir as pistas para achar os locais indicados, uma 

vez que tendo achado, o espectador tinha três opções: mandar um e-mail, deixar uma 

mensagem no Twitter ou Facebook ou publicar uma foto do local no Instagram; então, as 

organizadoras da caçada entregar-lhe-iam o prêmio final. A ideia era encorajar os moradores a 

se desviarem das suas rotinas e gastarem um tempo se divertindo e apreciando a produção 

local de Grafite. Da mesma forma, seja ela intencional ou não, a Residência proporcionada 

por Banksy levou o espectador a sair de sua rotina e reencontrar a cidade onde eles moram.  

Gostaria de destacar quatro características importantes da Residência Artística:  

Em primeiro lugar, durante Better Out Than In, ficou mais do que claro que o canal de 

comunicação estava aberto para quem quisesse se expressar. Ao observarmos a Figura 6, 

nota-se que o artista faz questão de direcionar sua mensagem para outros grafiteiros e 

Pichadores da cidade de Nova Iorque, numa tentativa de incitar os locais a se manifestarem. 

Ao utilizar um estêncil para escrever esta mensagem, Banksy brinca com as categorias de 

divisão entre Pichação e Grafite (ver capítulo 2). 

Este estilo de escrita, comumente associado à Pichação, é utilizado com o estêncil, 

técnica mais utilizada por grafiteiros. A Residência Artística evidencia o caráter comunicativo 

do Grafite, em que cada nova obra é uma resposta, um combate, com trabalhos já presentes na 

cidade. Comunicação é a troca de informações (estímulos, imagens, símbolos, mensagens) 

presentes em toda cultura e pode ser compreendida através da decifração de seu código. 

Como um diálogo em andamento, Banksy antecipa uma resposta, um discurso público, um 

comentário, ou novas obras. Devido à popularidade e à natureza controversa do seu trabalho, 

alguns de seus Grafites não duraram uma hora sem sofrerem algum tipo de intervenção, 



46	  
	  

	  
	  

enquanto várias peças receberam uma resposta negativa dos residentes e foram pichadas, 

pintadas, retiradas e/ou roubadas.  

 

 

Em segundo lugar, gostaria de retomar o caráter do pertencimento da arte pública 

como perscrutado no Capítulo 1, onde utilizamos como exemplo a obra “Esfinge”. 

Semelhantemente, o vigésimo primeiro dia da Residência foi marcado por uma obra que 

questiona a noção de público (este público aqui é a ideia do comum e do coletivo, que 

pertence a todos e não a um indivíduo apenas). A questão de a quem pertence a Arte realizada 

no âmbito público já foi bastante discutida e ficamos chocados ao constatar até que ponto 

galeristas e colecionadores chegaram. Eles retiram a peça do espaço público e revendem 

como objetos de arte, sem levar em consideração que assim que aquele Grafite sai do lugar 

em que foi projetado, ele perde o sentido da Arte. O espectador que acompanhava de perto a 

Residência apareceu no bairro do Bronx, localizado no distrito que apresenta os mais baixos 

indicadores  da cidade de Nova Iorque. O Grafite consistia de uma mistura de técnicas, 

estêncil e escrita à mão livre, como pode ser visto na Figura 7. Tendo em mente que a critica a 

Figura	  6	   “NEW YORK ACCENT” estêncil feito por Banksy em Chelsea, NY - 2013 
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instituições de Arte, como museus, é um dos temas mais recorrentes nas obras de Banksy, 

gostaríamos de chamar a atenção para dois aspectos curiosos neste cenário. O primeiro refere-

se à presença de um cordão de contenção, posicionado ao lado do Grafite. O homem que 

exerce o papel de segurança, remetendo-nos ao interior de um museu onde são empregadas 

tais medidas de segurança. O segundo aspecto curioso foi retirado do relato apresentado por 

Mock (2014), quando afirma que  o espectador deveria pagar para tirar fotos. Podemos 

observar, no decorrer de sua estadia em Nova Iorque, que o artista utiliza suas obras como um 

grande palco de teatro, em que o publico é o verdadeiro espetáculo. Como pode ser visto no 

Apêndice 1 (p. 63), a Residência Artística de Banksy ficou espalhada pela cidade de Nova 

Iorque durante o mês de outubro e atualmente menos da metade destas obras ainda existem 

e/ou permanecem nos seus lugares de origem. Felizmente para os que não puderam presenciar 

a Residência, ela sobrevive na rua digital através das experiências documentadas na internet. 

 

 

 

 Figura 7 “GHETTO 4 LIFE” estêncil realizado por Banksy, no Bronx, em 21 de Outubro, 2013. 
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Outro aspecto interessante desta Residência e a terceira característica que queremos 

salientar é o fato de que claramente o artista não agiu sozinho, o volume de obras e a 

localizações apontam para esta conclusão; e em pelo menos duas ocasiões, observamos obras 

cujo grau de dificuldade exigiam pessoas qualificadas para realiza-las. A primeira aconteceu 

no dia  05 de Outubro, Mobile Garden  (Jardim Móvel), a obra era um caminhão de entrega 

trafegando pelo bairro de East Village, e na traseira do caminhão se encontrava uma 

instalação com sons da natureza, árvores e uma cascata de água. De acordo com a áudio 

descrição apresentada no documentário de Mourkabel (2014), o Jardim Móvel esta 

supostamente levando paz e calma para as ruas de Nova Iorque; todavia, o resultado não 

poderia estar mais longe da intenção do artista. Ao longo do seu trajeto, a instalação móvel 

causou apenas confusão e caos, devido ao número de pessoas agrupadas ao redor da obra para 

tirar foto ou Pichar o caminhão (figura 8) .  

 

 

Outro exemplo foi a obra do dia 11 de outubro, The sirens of the lambs (A sirene dos 

cordeiros). Desta vez, a instalação num caminhão trafegou pelo Meatpacking District, 

Fig. 8. “Mobile Garden” instalação itinerante, realizada por Banksy – NY, 2013	  
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conhecido atualmente como um dos bairros mais elegantes de Nova Iorque.  Porém, em 

meados de 1900, o Meatpacking District era sede de 250 matadouros e instalações de 

embalagem, o que deu o nome ao bairro, meat (carne) e packing (empacotar). Atualmente, 

restam apenas trinta dos 250 matadouros. A figura 9 mostra a instalação: um caminhão de 

transporte de animais, cheio de animais de pelúcia. Na cultura da Pichação e do Grafite, 

encontramos a ideia da crew (turma), um grupo de pichadores ou grafiteiros que realizam 

trabalham coletivamente e assinam seus nomes com a adição de algo que identifique a sua 

crew. É curioso notar que Banksy foge à regra e a sua turma não tem nome, são pessoas não 

identificadas. Better Out Than In não mostra os sinais dos outros participantes, como as 

assinaturas das crews.  

 

 

Gostaríamos de traçar um paralelo entre este aspecto da atuação de Banksy e as 

práticas da Arte Conceitual. Em ambas as instâncias, é dada a importância ao autor da ideia e 

não se o idealizador foi quem a realizou. Neste sentido, a Arte Conceitual incorpora as ideias 

duchampianas dos ready-mades, a prática da apropriação de objetos comuns e sua designação 

como Arte. Cauquelin (2005) fala sobre esse aspecto da Arte conceitual: “O divórcio entre 

estética e atividade artística tornou-se definitivo. Agir no domínio da arte é designar um 

objeto como “arte”. A atividade de designação faz a obra existir enquanto tal.” 

Fig. 9. “Sirens o the Lambs” instalação itinerante, realizada no Meatpacking Distric – NY, 2013	  
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(CAUQUELIN, 2005, p.134).  Da mesma forma, Thorton (2015) afirma que não é fácil 

defender este tipo de autoridade de ditar o que é arte ou não, mas que isso é essencial para o 

artista que quer obter sucesso. Desta maneira os artistas são analisados mais pelo seu discurso 

do que pela técnica ou processo empregado para chegar naquela obra.  

A quarta e última característica que gostaríamos de ressaltar diz respeito à obra 

realizada no dia 29 de Outubro, “The banality of the banality of evil” (A banalidade da 

banalidade do mal), obra que Banksy doou para Housing Works, uma instituição de caridade 

que trabalha com moradores de rua e portadores do vírus HIV/AIDS, mais um de seus 

quadros adulterados. Banksy se apropriou de um quadro barato de uma paisagem qualquer, 

onde ele adicionou a figura de um nazista sentado num banco, contemplando a natureza  (ver 

Figura 8). A obra foi a leilão e todo o dinheiro arrecadado foi direcionado para a instituição de 

caridade chamada: Housing Works.  

 

 

 

Mais uma vez, retomamos as ideias dos ready-mades, enquanto Duchamp se 

apropriava de um objeto comum e o posicionava no lugar de uma obra de arte como numa 

Figura 9 “The banality of the banality of evil” intervenção em tela realizada por Banksy e doada para 
Housing Works em Outubro, 2013.	  
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exposição, museu ou galeria. Banksy, assim como outros artistas contemporâneos, deixa a sua 

marca no objeto; não basta apenas designá-lo como arte, deve haver uma intervenção do 

artista. Vimos no capitulo 2 que esta é uma prática recorrente na atuação de Banksy, por 

exemplo, no seu projeto Art Sucks, no qual ele posicionou seus quadros adulterados em 

grandes instituições como o MOMA, em Nova Iorque ou o Louvre, em Paris. As opiniões 

polarizadoras dos jornais americanos sobre a vigésima nona obra nos deixa confusos sobre as 

intenções de Banksy. Será que ele é um filantropo, ou um Robin Hood moderno, cujo 

objetivo é dividir o que tem com os outros? Ou será que ele é um manipulador de massas que 

pretende ser algo que não é para obter mais alguns minutos de fama? Sobre a segunda 

acusação admitimos em parte o que tem sido afirmado sobre o artista. É evidente nos 

trabalhos de Banksy que o artista entende das estratégias de manipulação empregadas pelas 

propagandas; caso contrário, ele não teria utilizado um maior número de mídias sociais para 

divulgar a sua Residência. Infelizmente, quanto a este aspecto, o máximo de interação que o 

artista se dignou a ter com o público foi o uso de novas mídias, além do seu website, para 

distribuir conteúdo. O fato da Residência ter se tornado um fenômeno viral teve pouco a ver 

com a atuação de Banksy e tudo a ver com o público faminto por interação. Em contra 

partida, parece-nos um exagero ignorar o caráter filantrópico desta obra. A Residência em si, 

gerou publicidade suficiente para o artista. Mock (2014) reafirma as intenções de Banksy e 

propõe uma análise sobre o título da obra: 

 

 
Banksy tinha sido muito claro que sua Residência não era sobre a venda de 
arte, [...] Seu título "A banalidade da banalidade do mal" pode ser lido como 
uma dupla negativa ou talvez como um criticismo da casualidade com que 
temos tratado o verdadeiro mal na mídia no entretenimento, até que nos toca 
pessoalmente (MOCK, 2014, S/N ). 
 

 

 

 

Após uma extensa pesquisa bibliográfica, acreditamos que a relevância desta 

Residência Artística não se encontra no volume ou conteúdo das obras, porque as temáticas 

presentes na carreira de Banksy permanecem as mesmas: 1. Crítica ao consumidor e ou 

espectador controlado pelos regimes de visibilidade, sejam eles governo ou agências de 

publicidade; 2. Crítica ao sistema da Arte que apresenta conceitos de Arte vazios dentro de 
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instituições ultrapassadas; 3. Um chamado ao novo espectador para “pegar em armas” contra 

a manipulação da mídia, como pudemos observar no capítulo 1. Mas se a relevância não 

advém das obras, então talvez da pessoa do artista? Embora Banksy aparente estar num 

período de exploração, quanto às técnicas e métodos que ele emprega, não nos parece 

razoável afirmar que a personalidade controvertida de um único artista seja capaz de 

movimentar uma cidade inteira, como ocorreu durante a Residência. Por fim, chegamos ao 

cerne da questão. A relevância de Better out Than In encontra-se no que ela tornou explícito, 

a mudança de identidade do espectador.  

Todavia, a participação do público em obras de Arte não é nada novo. Claire Bishop, 

em seu livro Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship (2012), 

afirma que a tendência de uma arte voltada para o social pode ser chamada de Arte 

Participativa, que, por definição, vê o artista como colaborador ou produtor de situações, a 

obra como um processo e não um mero objeto, e o público como coprodutor ou participante. 

Bishop descreve este movimento como uma tentativa de engajar o espectador que está 

mergulhado na cultura e hábitos do consumismo. A Arte Participativa tem suas raízes no 

Futurismo e nas práticas performáticas do Dadaísmo, podendo ser datada desde o início de 

1990 e tem como objetivo provocar, agitar e escandalizar o público. 

 De acordo com Bishop, a Arte Participativa produzida atualmente pode ser dividida 

em duas categorias: performance delegada, na qual pessoas comuns são contratadas para 

fazerem uma performance no lugar do artista; e projetos pedagógicos, nos quais a arte 

converge com as atividade e objetivos da educação. Alguns exemplos de Arte Participativa 

mencionados por Bishop são o projeto Câmara Clara (1996), realizado por Alfredo Jaar. 

Nesse Projeto, o artista distribuiu câmeras descartáveis para os moradores de uma cidade em 

Caracas. As imagens foram identificadas como a primeira exposição do museu local. Em 

1997, a artista Lucy Orta promoveu oficinas em Johanesburgo para ensinar às pessoas 

desempregadas, novas habilidades de moda e para discutir solidariedade coletiva (Nexus 

Arquitectura). Em 2011, a artista Candy Chang cobriu uma casa abandonada em Nova 

Orleans com pintura do quadro negro e com estêncil escreveu a frase "Antes de morrer eu 

quero _____.". A parede rapidamente ficou tomada com respostas. Bishop comenta sobre o 

que move os artistas a produzirem a Arte Participativa: 
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Este desejo de ativar o público na Arte Participativa é ao mesmo tempo um 
motivador para retira-lo de um estado de alienação induzida pela ordem 
ideológica dominante – seja ela capitalismo de consumo, socialismo 
totalitário, ou ditadura militar. A partir dessa premissa, Arte Participativa 
visa restaurar e perceber um espaço coletivo comunal de engajamento social 
compartilhado (BISHOP, 2012, p.275). 
 

 

A Arte Participativa é diretamente ligada à intencionalidade do artista. A proposta por 

trás de tal obra é o que indica se a mesma se encaixa nesta categoria. Como mencionado 

acima, a Obra deve ser pensada com o intuito de promover uma mudança de pensamento e 

engajamento social, ou seja, o espectador é coprodutor da obra. Ao compararmos as noções 

apresentadas por Bishop e Better Out Than In, deparamo-nos com dois possíveis caminhos. O 

primeiro, parte da premissa que Banksy intencionalmente utilizou as mídias sociais (twitter e 

instagram) para criar uma caçada ao tesouro virtual, com o intuito de promover a participação 

do público, sabendo que ao interagir o espectador, inevitavelmente se tornaria parte da obra. 

 O segundo caminho parte da premissa de que a participação através destas mídias 

sociais não foi intencional, mas fruto uma mudança cultural, apontada por Jenkins (2009), e 

que tudo que o artista esperava da sua inserção nessas mídias era gerar publicidade. Ambos os 

caminhos são possibilidades reais; todavia, o fato de Banksy permanecer em anonimato 

impossibilita uma afirmação verídica. Independentemente da resposta, um fato é claro, a 

Residência Artística de Banksy prova que existe uma nova cultura emergente que, embora 

retenha traços da sociedade da produção e a da sociedade do consumismo, é um fenômeno à 

parte. 

 

 

3.1. CULTURA PARTICIPATIVA 

 

 

Existem tantas coisas que podemos analisar a partir destes trabalhos subversivos de 

Banksy, todavia, gostaria me reter a apenas uma. Alguns autores, como Bauman (2008), 

percebem o público como consumidor “mindless consumer” (consumidor irracional), cujo 

foco é a satisfação imediata. São indivíduos passivos e facilmente manipulados pelas mídias; 

todavia, o professor americano de Ciências Humanas, Henry Jenkins (1958 - ), em seu 

consagrado livro Cultura da Convergência (2009), afirma que estamos passando por uma 

mudança de paradigmas. Para Jenkins, o antigo paradigma da revolução digital presumia o 
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fim das mídias tradicionais, que seriam substituídas pelas novas mídias. O novo paradigma da 

convergência presume a interação cada vez mais complexa das novas e antigas mídias. Em 

outras palavras, as mídias tradicionais passivas coexistem com as novas mídias participativas 

e interativas. Ao mesmo tempo, podemos observar alterações no público consumidor destas 

mídias, que já não se contentam mais em serem só consumidores ou observadores, mas 

querem interagir e participar no conteúdo que consomem. Jenkins explica os hábitos deste 

novo consumidor: 

 
Como vimos, a era da convergência das mídias permite modos de audiência 
comunitários, em vez de individualistas. Contudo, nem todo consumidor de 
mídia interage no interior de uma comunidade virtual, ainda; alguns apenas 
discutem o que veem com amigos, com a família e com colegas de trabalho. 
Mas poucos assistem à televisão em total silêncio e isolamento. Para quase 
todos nós, a televisão fornece material para a chamada conversa na hora do 
cafezinho. E, para um número crescente de pessoas, a hora do cafezinho 
tornou-se digital. Fóruns on-line oferecem uma oportunidade para os 
participantes compartilharem conhecimento e opiniões (JENKINS, 2009, 
p.55). 
 

Ainda sobre a cultura da convergência, Jenkins fala que o espírito desta época é a ideia 

da inteligência coletiva, uma fonte alternativa de conhecimento onde ninguém sabe de tudo, 

mas cada um sabe um pouco e quando juntamos os conhecimentos individuais obtemos um 

conceito multifacetado. Observa-se claramente a ideia de inteligência coletiva, ao 

acompanharmos o documentário realizado sobre a Residência Artística de Banksy. 

 Em 2015, a rede de televisão americana HBO lançou "Better Out Than In" (Melhor 

fora do que dentro). Dirigido por Chris Maukarbel, o documentário acompanha diversos 

espectadores e suas reações frente às obras de Banksy e a experiência da “caçada ao tesouro”. 

Interessantemente, o documentário foi realizado a partir de imagens e vídeos feitos por 

amadores e disponibilizados na internet. Maukarbel, com a autorização dos donos do 

conteúdo, utilizou estes vídeos amadores para criar a sua narrativa da Residência Artística. A 

estrutura do documentário é baseada na ideia de inteligência coletiva, onde nenhuma só 

pessoa retém todo o conhecimento, mas cada indivíduo tem um ângulo diferente sobre a 

situação e ao juntarmos todos esses pedaços nos deparamos com um conhecimento complexo 

por causa das múltiplas opiniões.  

Através do registro visual realizado pelo documentário Better out Than in (2015), 

observa-se a presença de dois tipos de espectadores. O primeiro grupo de pessoas remete à 

ideia de uma massa amorfa, composta por espectadores passivos, ávidos consumidores da 
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indústria cultural. O segundo grupo de pessoas é composto por público especifico, 

visualmente alfabetizados. Em outras palavras, um espectador consciente e crítico do 

conteúdo consumido e, em sua maioria, produtor de cultura.   

Teixeira Coelho, autor do Dicionário Critico de Politica Cultural (1997), advoga a 

necessidade de atribuir-se um sentido mais restrito ao termo público. “Não existe, a rigor, 

público de arte, mas públicos de arte.” (COELHO, 1997, p.322). De acordo com o escritor, 

essa restrição é efetiva ao definirmos público como sendo: 

 
[...] conjunto de pessoas que não apenas praticam uma atividade determinada 
mas diante dela assumem um mesmo tipo de comportamento, sobre ela 
expressam opiniões e juízos de valor consideravelmente convergentes e dela 
extraem sensações e sentimentos análogos (COELHO, 1997, p.323). 

 

 

Os filósofos e sociólogos alemães, Theodor Adorno (1903 - 1969) e Max Horkheimer 

(1895 - 1973) em seu livro, Dialética do Esclarecimento (1944), ao tratar sobre cultura de 

massa, definem o público ao qual esta se adereça. Adorno e Horkheimer afirmam que devido 

a sua natureza homogênea e fácil acessibilidade, a cultura de massa é similar ao processo de 

produção em massa estabelecido durante a era industrial. Ao mesmo tempo em que ameaça a 

individualidade e subjuga a criatividade, a cultura de massa promove passividade na 

audiência. O século vinte e um encontra-se num processo acelerado do cenário descrito por 

Adorno e Horkheimer na era moderna. A globalização e a velocidade com que a informação 

circula fizeram com que a cultura de massa atingisse o seu ápice. Todavia, como pode ser 

observado na Residência Artística de Banksy, encontramos atualmente um espectador ávido 

por participação e não mais passivo.  

Essa passividade é enganadora, visto que a passividade intelectual continua acentuada 

e crescente. A participação das massas na produção de conteúdo cultural tem a característica 

de ser mecânica e superficial, sem aprofundamento de pensamento já que o objetivo dessa 

participação é a legitimação dessas mídias sociais. Comentando sobre essa falsa interatividade 

Cauquelin afirma: 

 
[...] significa que a noção de ‘sujeito’ comunicante apaga-se em favor de 
uma produção global de comunicações. É o que se designa também como 
interatividade (noção que sugere uma ação cuja finalidade é conectar dois 
‘sujeitos’ em um diálogo supostamente enriquecedor, geralmente bem vista 
como um aspecto favorável da comunicação, numa interpretação psicológica 
e socializante da rede) (CAUQUELIN, 2005, p.60). 
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Em contra ponto, Jenkins (2009) vai estabelecer a noção de cultura participativa. O 

escritor nos alerta que o público contemporâneo não é uma massa uniforme facilmente 

enganada ou pastoreada, mais e mais pessoas estão emocional e intelectualmente investidas 

do que consomem. Este público esta liderando uma geração que compartilha conhecimento, a 

partir da noção de que ninguém sabe de tudo e de que todos sabem um pouco e que juntos se 

tornam um banco de dados infindo de conhecimento e experiências. Jenkins define isto como 

inteligência coletiva e continua a explicar que isto permite ao público exercer mais poder 

agregados em relação a sua interação na produção midiática.  

 
A emergente cultura do conhecimento jamais escapará completamente da 
influência da cultura de massa, assim como a cultura de massa não pode 
funcionar totalmente fora das restrições do Estado-nação. (...) a inteligência 
coletiva irá, gradualmente, alterar o modo como a cultura de massa opera 
(JENKINS, 2009, p.56). 

 

De certa forma, os conceitos apresentados por Jenkins não vêm a contradizer o 

pensamento de Adorno e Horkheimer, mas, sim, mostrar que talvez exista outra perspectiva 

contrária à de superação, que seria o movimento de convergência. Jenkins, pensador pós-

moderno, faz jus ao discurso de Bauman sobre a modernidade liquida, onde o dilema humano 

é compreender conceitos que mantêm seus elementos essenciais, mas são constantemente 

forçados a se transformar. Por este motivo, a fim de compreender estas mudanças sutis que 

nos ocorrem, observamos a Residência Artística de Banksy. 

Com trinta e uma obras realizadas no espaço de um mês, muitas das quais fogem da 

técnica comumente associada a Banksy, podemos inferir que o artista não agiu sozinho. 

Deparamo-nos com um dilema similar ao da cadeira do artista conceitual, Joseph Kosuth 

(1945). Em sua obra “One in three chairs” (1985) (Figura 11), o artista expõe uma cadeira de 

madeira ao lado de sua foto e da definição da palavra cadeira. Kosuth não fez a cadeira, tirou 

a fotografia ou escreveu a definição, ele selecionou e agrupou estes elementos. Seria isto 

Arte? E qual a representação mais verídica? Questões como estas são exatamente o que 

Kosuth quer propor quando afirma que “Arte é criar significado”. Ao expor as três diferentes 

representações, o artista transforma uma simples cadeira em um objeto de debate, uma 

plataforma para explorar novos conceitos. Da mesma forma, as obras realizadas durante a 
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Residência de Banksy, sejam elas Grafites, instalações ou performances,  tornam-se o palco 

para uma discussão muito maior. 

 

 

 

 

 

 

Até este ponto, temos visto que Residência Artística de Banksy é centrada no dialogo 

com o publico e que muitas vezes é esta interação que dá a significância para a obra. 

Deparada com o volume de obras produzidas nesta Residência Artística, a autora optou por 

selecionar três obras mais contundentes, que proporcionam questionamentos significativos 

sobre a sociedade e o homem atual. A seguir, observamos a análise da obra escolhida, que 

buscou responder as três perguntas: o que aconteceu?(descrição visual), qual o significado 

que ela carrega?(analise semiótica) e o que esta experiência contribui, se é que contribui algo, 

para o mundo?  

 

 

Figura 11 fotografia da obra de J. Kosuth, “One in Three Chairs” circa 1985.	  
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3.2.  31 DE OUTUBRO 

 

 

Após trinta e um dias rodando pela cidade de Nova Iorque, em busca de novas obras  

deparamo-nos com o fim da caçada ao tesouro. “Baksy Baloons” (Balões de Banksy), a última 

obra da Residência Artística, consistiu de balões infláveis de hélio (ver Figura 12) pendurados 

numa parede excessivamente Pichada no bairro de Melspeth, área da cidade de Nova Iorque, 

conhecida pela sua produção de pichadores.  

 

 

Os balões remetem a uma forma de escrita muito utilizada por pichadores 

profissionais, chamada Buble Letter (letra de bolhas), mas o que chama a atenção sobre este 

trabalho e o que nos motivou a nos aprofundar um pouco mais nesta obra foram dois aspectos. 

O primeiro aspecto tem a ver com a obra em si, a brincadeira de Banksy com o objeto de arte 

e o conceito nos remete à famosa obra do pintor surrealista René Magritte (1898 - 1967), com 

o quadro “La trahiso de images” (A traição das imagens). Ele faz parte de uma série, na qual 

a imagem realista é acompanhada pela inscrição em francês “Isto não é um cachimbo”.  O 

Figura 12. “BANKSY BALOONS” imagem da obra de Banksy em Melspeth NY, 30 de Outubro, 2013.	  
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segundo aspecto foi a reação do público que nos faz questionar como podemos preservar as 

produções públicas não comissionadas feitas no âmbito urbano, assim como nos proporciona 

um vislumbre da realidade de que o indivíduo ao reconhecer o valor de uma obra, a rua 

simplesmente a toma para si. 

Falando sobre Cultura Visual e Grafite, o professor doutor em comunicação e cultura 

Martin Irvine, diz que para a cultura visual contemporânea, o Grafite é um grande ponto de 

interseção para múltiplas disciplinas e domínios institucionais que raramente têm tanta 

exposição quanto o Grafite. De forma que esse ponto de intersecção onde se trocam tantas 

informações diferentes é também um espaço onde podemos observar incoerências e levantar 

questões sobre a prática da arte, como as questões mencionadas a cima.  

 

 
O choque de forças que se cruzam que cercam o Grafite expõem questões 
muitas vezes reprimidas sobre os regimes de visibilidade e espaço público, 
os locais constitutivos e espaços de arte, o papel das comunidades e de 
instituições culturais, argumentos concorrentes sobre a natureza da arte e sua 
relação com a um público, e a lógica geradora da apropriação e cultura do 
remix (só para citar alguns).( IRVINE, 2012, p.2). 
 

 

Tendo em mete esta capacidade do Grafite de expressar opiniões reprimidas e visando 

a uma abordagem mais didática, a obra do dia 31 foi quebrada em três partes: primeiramente 

utilizamos uma descrição dos acontecimentos, a partir dos relatos do documentário de 

Moukarbel (2015); em segundo lugar, analisamos a obra de uma forma semiótica e, por fim, 

foram realizadas algumas considerações sobre a relevância da mesma. 

 

 

3.2.1.  O que é? 

 

 
A localização da cidade é um substrato inseparável para o trabalho, e Grafite 
é explicitamente um compromisso com a cidade, muitas vezes, um bairro 
específico. Artistas de rua são mestres adeptos da semiótica do espaço, e se 
envolvem com a própria cidade como uma colagem ou montagem de 
ambientes visuais (IRVINE, 2012, p. 4). 
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O documentário de Chris Mourkabel (2014) inicia com uma cena do último dia da 

Residência Artística. Ao som de um tema musical alegre, o público cheio de expectativa se 

depara com a gravação de alguns cidadãos retirando balões infláveis (com as letras B-A-N-K-

S-Y) que se encontravam amarrados numa fachada de um prédio. A pessoa por trás da câmera 

começa a gritar “Pare eles! Eles estão roubando uma obra de arte!”.  

 

 

Este é apenas um retrato do que aconteceu naquele dia. O documentário de Mourkabel 

(2014) é uma edição de vários vídeos feitos por outras pessoas, uma grande colagem visual de 

diversas perspectivas.  Minutos depois, a polícia chega para averiguar a situação e o número 

de pessoas ao redor dos balões aumenta ao ponto de dar inicio a uma guerra, onde todos 

afirmam serem proprietários das letras infláveis. De longe, uma nova câmera mostra a reação 

das pessoas até que foca a briga entre dois indivíduos que saem às tapas (ver figura 14). A 

gravação mostra que o policial perguntou a quem pertenciam as letras infláveis; ambos os 

homens que estavam brigando pelos balões afirmam ser os proprietários; o homem atrás da 

câmera grita que isto é uma mentira, “eles não são Banksy”. 

Em meio a toda esta confusão, alguns comentários se sobressaem, pessoas 

questionando como a polícia pode saber quem é ou não Banksy; outros, pedindo o retorno da 

obra para o seu lugar de origem e as reclamações de roubo. Finalmente, a polícia decide dar 

um basta e apreender as infames letras infláveis que causaram todo esse transtorno e 

confusão. A gravação é sobreposta por letras maiúsculas, contendo a mensagem: Banksy toma 

Nova Iorque.  

 

Figura 13. Fotografia de um homem retirando a oba de Banksy “BANKSY BALOONS” em 30 de 
Outubro, 2013.	  
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3.2.2.  O que significa? 

        

 

 Os dois aspectos mais importantes da Pichação são o nome e a caligrafia. Ambos 

carregam significados importantes que serão trabalhados a seguir e conferem à obra de 

Banksy bastante relevância. Como mencionamos no capítulo 2, a Pichação é uma ação de 

reafirmação. O indivíduo está comunicando quem ele é e a que ele veio. Por este motivo, a 

importância na escolha do nome que vai lhe representar. O pichador veterano, Scape 

Martinez, em seu livro, Graff: The Art & Technique of Graffiti (2009), afirma que o indivíduo 

deve gastar tempo pensando no nome que usará, brincando com variações de escritas e a 

inserção de números e abreviações porque esta será a sua marca. “É mais do que somente o 

seu nome. é mais do que a sua tag. É a sua identidade; é a sua marca [...] será a sua forma e o 

seu conteúdo. É uma manifestação visual do seu álter ego.” (MARTINEZ, 2009, p.16) 

Figura 14 Imagem da polícia americana que tenta separar a briga entre os homens que retiraram os 
balões sem autorização. 	  
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Devido ao caráter ilegal da Pichação, é difícil encontrar registros para afirmar onde 

surgiu este estilo de escrita chamado Bubble Letters (letras de bolhas). Todavia, um dos 

arquivos mais antigos de informações sobre Grafite e Pichação é um site chamado “Art 

Crimes” (Crimes de Arte). Nele encontramos um glossário no qual referencia PHASE2 como 

um dos primeiros a utilizar este estilo de escrita. De acordo com Art Crimes, Bubble Leters é 

geralmente considerada como um estilo antigo (e às vezes antiquado) de Pichação, 

comumente utilizado quando o pichador está com pressa; como no caso dos pichadores no 

início dos anos 80, em Nova Iorque, que escreviam nos vagões de trem e metrô.  

Estes pichadores tinham preciosos segundos quando o vagão estava parado para a 

entrada e saída dos passageiros, e o formato arredondado desta fonte permite um movimento 

rápido e contínuo. Na década de 70, o centro da cultura do Grafite mudou-se de Filadélfia 

para Washington Heights, em Nova Iorque, abrindo, assim, o capítulo icônico na história do 

Grafite e da Pichação. Um dos nomes que marcaram esta época foi a PHASE 2, mais 

conhecido por ser pioneiro no estilo chamado bubble lettering e suas múltiplas variantes. 

Também chamado de softies (macios), este estilo de escrita foi utilizado nas primeiras peças 

de metrô e foi inspiração para o desenvolvimento de outros estilos de escrita e mais tarde se 

originaria um dos estilos mais complexos e famosos, o Wild Style (Estilo Selvagem).  

Como podemos observar na Figura 11, os balões de hélio são mais uma vez uma 

brincadeira com as definições de Grafite e Pichação, como vimos anteriormente no estêncil 

que imitava uma escrita (ver figura 6). O professor de psicologia da arte, Rudolf Arnheim, em 

seu livro, Art and Visual Perception (1974), afirma que o contorno é a técnica que ajuda a 

criar a ilusão de profundidade; consequentemente, dá volume a um objeto unidimensional. A 

ausência de contorno dá a impressão de formas soltas que revelam não serem nada mais do 

que formas no papel. “The modern drawings are meant as light-weight products, obvious 

creations of man, figments of the imagination, rather than illusions of physical reality. They 

are meant to stress the surface from which they spring.” (ARNHEIM, 1974, p.222). 

 Técnicas como o contorno e brilho são comumente utilizadas para criar a ilusão de 

volume. Todavia, ao utilizar estas técnicas para aludir a um objeto unidimensional que 

pretende ser tridimensional, Banksy trabalha em cima das definições de realidade e ilusão. 

Assim como falamos anteriormente, Baksy pega emprestado o cachimbo de Magritte (1929) 

para afirmar, assim como o pintor surrealista, que uma pintura de um cachimbo não é um 

cachimbo, é uma pintura. Esta afirmação é uma provocação que desafia as convenções 

acadêmicas a identificarem a escrita como Pichação e o Grafite como imagem e símbolo. A 
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imagem aqui é o “ícone” de uma Pichação, já que realmente se parece com uma, apesar de 

não o ser. 

 

 

3.2.3.  E daí? 

 

 

Em meio a toda esta confusão, podemos notar pelo menos dois aspectos importantes 

da Residência Artística de Banksy. O primeiro aspecto é sobre a relevância do seu trabalho. 

Banksy, de uma forma intencional, propicia ao espectador um lugar de questionamento. Para 

aqueles que estão fazem parte da massa acomodada, o trabalho de Banksy não passa de um 

ato de vandalismo sem significância nenhuma. Todavia, para os que não se conformam com 

este século, as obras de Banksy são belas observações das incoerências humanas. Em segundo 

lugar, ao observarmos “Banksy Balloons”, nota-se que existe uma grande necessidade de 

pesquisa na área do Grafite; pesquisa esta que vise clarear as definições já estabelecidas; para 

que no futuro não ocorram casos como os acima mencionados, onde vemos instituições da 

Arte tomando para si obras públicas e servidores públicos que não sabem com o que estão 

lidando. 

O Grafite tem esse poder de ser uma forma de arte que cria um diálogo com um 

público mais amplo, devido ao trabalho extramuros, porque este não é confinado às paredes 

de uma instituição do conhecimento. E assim, tendo em mente este convite ao diálogo, 

encerra-se a Residência Artística de Banksy em Nova Iorque, um final repleto de drama e 

reviravoltas, digno de uma cidade icônica na indústria do entretenimento.  

Gostaríamos de fechar essa concepção com uma citação retirada do audioguia 

disponível na época, através do número 0-800 (infelizmente, o número foi desativado; 

todavia, algumas pessoas que participaram da Residência disponibilizaram os áudios na 

internet), no qual uma voz robótica afirma:  

 

 
Mas o lugar correto para a arte é nas paredes das cavernas de nossas 
comunidades, onde pode atuar como serviço público, provocar debates, dar 
voz a preocupações, criar identidades. O mundo no qual vivemos hoje é 
governado, pelo menos visualmente, por sinais de trânsito, outdoors e 
comitês de planejamento. Isso é tudo? Será que não desejamos viver num 
mundo feito de arte e não apenas decorado por ela? Mas obrigada por 
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comparecerem. (BASY, 213. Citação retirada do audioguia. Ver apêndice 
2) 
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4.  CONCLUSÃO 

 

 

No início desta Dissertação, concordamos com a afirmação de Pearcey (2010) que 

ressalta que para melhor compreendermos a sociedade pós-moderna em que nos encontramos, 

é necessário analisarmos a atuação dos artistas que são produtores visuais. Este estudo 

estabeleceu uma relação dialógica entre três partes: a artista, neste caso Banks, o grafiteiro 

anônimo que virou celebridade; a cidade, Nova Iorque, um dos maiores símbolos americanos 

de liberdade e um dos estados com a lei mais dura contra qualquer tipo de expressão visual 

publica não autorizada; e, por fim, a Residência Artística, Better Out Than In, que foi um 

marco na história do Grafite, pelo tamanho do projeto, a diversidade e a repercussão nas 

mídias. Em outras palavras, foi o projeto certo para o momento certo. 

Tendo dito isso, esta Dissertação buscou responder qual foi a importância de Better 

Out Than In. Vimos que em termos de inovação temática, Banksy manteve-se fiel às 

ideologias que demostra desde o começo de sua carreira. Se observarmos a Residência pelo 

aspecto da inovação da técnica, pode-se afirmar que do volume de obras realizadas (uma obra 

por dia, durante um mês inteiro) não vimos muita coisa que foge do estilo de Banksy, mas 

nota-se quem ele experimentou com suportes diferentes, como os caminhões que carregavam 

instalações. Então, no fim das contas, qual é a importância disso?  

- A Residência evidencia o caráter comunicativo do Grafite, que já não se detém 

apenas na rua física, mas se transporta para o âmbito virtual, ao ponto que três anos depois, 

esta pesquisa não sofreu com a falta de material disponível. 

- O trabalho de Banksy será sempre acompanhado pela controvérsia da tomada da 

propriedade pública por instâncias privadas (galerias, colecionadores, casas de leilão, entre 

outros) e, vez por outra, o artista utiliza esse recurso para chamar a atenção para instituições 

de caridade, como observamos no capitulo 3. 

- Banksy tem aumentado o escopo do seu trabalho, por isso precisou de ajuda; 

podemos esperar exposições cada vez mais ousadas. Observamos a transição de um artista 

que começou pichando seu nome nas ruas de Bristol, passou para o estêncil e tomou conta de 

paredes internacionais, em lugares como a Palestina e os Estados Unidos da América. Além 

disso, mostrou através de Better Out Than In que quer transicionar para instalações e 

performances, sem deixar de lado suas raízes no Grafite, pensando numa arte com aspecto 

social relevante. 
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- Por fim, a Residência mostrou que a mudança comportamental do espectador 

não se restringe ao entretenimento (área de estudo e Jenkins),  mas é uma tendência desde do 

final dos anos 90 de buscar uma arte mais social. 

O discurso de Banksy, expressado nos seus Grafites e intervenções, representam as 

dimensões históricas, políticas, sociais e simbólicas dos contextos em que o artista está 

inserido. As mensagens denunciam, sobretudo, os entraves da cidade e as incongruências da 

sociedade. Acreditamos que a opção por espaços públicos é um ato pensado, é a única forma 

que o artista achou para expor o seu pensamento em locais de maior visibilidade, tendo em 

vista o restrito espaço disponibilizado para os que não estão inseridos no sistema da Arte se 

expressarem. Ratificamos também que a ilegalidade de suas práticas contraria as normas 

disciplinares do Estado, e, por causa disso, serve como estímulo para produzir mais. Em 

outras palavras, se o Grafite um dia for legalizado, Banksy deixaria de grafitar. 
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APÊNDICE 1 

 

Lista das obras de Banksy 

01 Outubro: Chinatown (stencil) “GRAFFITI IS A CRIME”    

02 Outubro: Chelsea (stencil) “NEW YORK ACCENT” 

03 Outubro: Midtown South (stencil) “PEEING DOG” 

04 Outubro: Les, Williamsburg, Bushwick (stencil) “OCCUPY: THE MUSICAL!”  

05 Outubro: East Village (instalação móvel) “MOBILE GARDEN (ROVING)” 

06 Outubro: Dumbo (vídeo) “DUMBO” 

07 Outubro: Rod Hook (stencil) “RED BALLOON” 

08 Outubro: Greenpoint (stencil) “PLATO DOOR” 

09 Outubro: Lower East Side (instalação) “CAR MURAL”   

10 Outubro: East New York (stencil) “BEAVER” 

11 Outubro: Meatpacking Districk (instalação) “THE SIRENS OF THE LAMBS(ROVING)” 

12 Outubro: Cooper Union (estêncil) “CONCRETE CONFESSIONAL” 

13 Outubro: Central Park (instalação e performance) “POP-UP SHOP” 

14 Outubro: Woodside (stencil) “ETERNITY” 

15 Outubro: Tribeca (stencil) “TWIN TOWERS” 

16 Outubro: The Bronx (performance) “MCDONALDS (ROVING)” 

17 Outubro: Bushwick (stencil) “BRIDGE SILHOUETTES” 

18 Outubro: Chelsea (instalação) “OUTDOOR GALLERY” 

19 Outubro: Staten Island (video) “ANTS” 

20 Outubro: Upper West side (stencil) “BOY WITH HAMMER” 

21 Outubro: The Bronx (stencil) “GHETTO 4 LIFE” 

22 Outubro: Willets Point (instalação) “SPHINX” 

23 Outubro: Internet (website) “CANCELED” 

24 Outubro: Hell’s Kitchen (stencil) “LARRY FLYNT’S HUSTLER CLUB” 

25 Outubro: East Village (instalação e performance) “REAPER” 

26 Outubro: Sunset Park (stencil) “BUMPER STICKER (ROVER)” 

27 Outubro: Greenpoint (stencil) “ BLOCKED MESSAGES” 

28 Outubro: Coney Island (stencil) “ROBOT” 

29 Outubro: Housing Works (intervenção em tela) “THE BANALITY OF THE BANALITY 

OF EVIL” 
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30 Outubro: Yankee Stadium (stencil) “BRONX ZOO” 

31 Outubro: Maspeth (balões de hélio)  “BANKSY BALLOONS” 
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APÊNDICE 2 

 

Transcrição do audioguia: “Banksy Baloons” (31 Outubro, 2013) 

 

Bem, este é o último dia do show, e gostaria de dizer que estamos finalizando com sucesso, de 

uma certa forma. Essa é uma versão paralela de letras suspensas pintadas em spray que 

flutuam. É um tipo de homenagem a mais prevalente forma de Grafite na cidade que o 

inventou para a era moderna. Ou é outra obra de Banksy que é cheia de ar quente. Então, o 

que o artista pretendeu alcançar com essa tal Residência ? pena que não obteve muita 

cobertura da imprensa. Ele me disse, se apenas uma criança pegar uma lata de spray e fizer 

alguma arte, então seria estatisticamente desapontador, ao considerarmos quanto esforço 

investi nela. Tem sido um experimento interessante. Exista uma mensagem coesa por trás? 

Dou ao artista 2 minutos para pensar. Banksy (...) do lado de fora é que a arte deveria viver, 

entre nós. A arte das ruas não e um capricho, talvez os últimos milhares de anos de história da 

arte e que são a mancha quando trazemos a arte para dentro, a serviço da igreja e das 

instituições. Mas o lugar correto para a arte é nas paredes das cavernas de nossas 

comunidades, onde pode atuar como serviço publico, provocar debates, dar voz a 

preocupações, criar identidades. O mundo no qual vivemos hoje é governado, pelo menos 

visualmente, por sinais de trânsito, outdoors e comitês de planejamento. Isso é tudo? Será que 

não desejamos viver num mundo feito de arte e não apenas decorado por ela? Mas obrigada 

por comparecerem.  

 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=VXAzMC-POOU&list=PL-

w6TiMQJcxsYeEkhSdGRyaUJ0D7RSf3y&index=10> Acesso em: 15 Ago. 2015. 

 

 




