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Resumo

Esta dissertação analisa a relação do Grafite e seu viés político, poético,

transgressor,  artístico e mercadológico ao longo de 50 anos, desde as

manifestações nacionais e internacionais da década de 60, com a cidade

de  São  Paulo.  A partir  de  pesquisas  bibliográficas  e  entrevistas  com

artistas grafiteiros, explorou algumas das diferentes vertentes conceituais

e artísticas que fizeram e fazem parte do Grafite e  Street Art, além dos

recentes  conflitos  ideológicos  envolvendo  seus  produtores.  Aborda  a

influência política de movimentos sociais internacionais e nacionais que

criaram  um  ambiente  propício  para  o  surgimento  de  manifestações

transgressoras como as Pichações Políticas, Poéticas e o Pixo com seu

caráter anárquico. Apresenta também a estética americana do Hip Hop na

cultura do Grafite  paulistano,  o  surgimento  de novos conceitos e  uma

grande pluralidade nas formas e estilos da Street Art e consequente crise

ideológica  envolvendo os  pixadores,  grafiteiros  (ou  muralistas)  tal  qual

sua relação com o setor público e privado. Pesquisou a história do Grafite

Artístico paulista que teve como seu principal idealista Alex Vallauri que

buscava  uma  arte  mais  democrática,  muito  rica  em  referências

modernistas e contemporâneas. Além do legado conceitual de Vallauri ao

qual  ainda  se  aplica  nos  Grafites  e  Murais  feitos  na  atualidade  pela

cidade, expõe-se uma breve relação da arte moderna e contemporânea e

sua associação com o Establishment para analisar a migração da estética

do Grafite para as galerias e museus, tal qual sua relação promissora com

o mercado da arte.

Palavras Chave: Grafite, Pixo, Pichação, Arte, Establishment.



Abstract

This dissertation analyzes the relationship between Graffiti and its political,

poetic,  transgressive,  artistic  and  market  bias  over  50  years,  from the

national and international manifestations of the 1960s, with the city of São

Paulo. From bibliographical researches and interviews with graffiti artists,

he  explored  some of  the  different  conceptual  and  artistic  aspects  that

made and are part of Graffiti and Street Art, besides the recent ideological

conflicts  involving  its  producers.  It  addresses  the  political  influence  of

international  and  national  social  movements  that  have  created  an

environment conducive to the emergence of transgressive manifestations

such as Political, Poetic and Pixo Graffiti with its anarchic character. It also

presents the American aesthetic of Hip Hop in the culture of São Paulo

Graffiti, the emergence of new concepts and a great plurality in the forms

and  styles  of  Street  Art  and  consequent  ideological  crisis  involving

pixadores, grafiteiros (or muralists) as its relation with the sector public

and private. He researched the history of the Paulista Artistic Graffiti that

had as its main idealist Alex Vallauri that sought a more democratic art,

very rich in  modernist  and contemporary references.  In  addition to  the

conceptual  legacy  of  Vallauri,  which  is  still  applied  in  the  Graffiti  and

Murals  currently  made  in  the  city,  a  brief  relation  of  modern  and

contemporary art and its association with the Establishment to analyze the

migration of the aesthetics of Graffiti to the galleries and museums as their

promising relationship with the art market

Key Words: Graffiti, Pixo, Pichações, Art, Establishment.
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Apresentação 

       Em 2015, depois de alguns anos trabalhando com fotografia, e tendo-a também

como hobby retratando a cidade, decidi escolher o Grafite como tema de um ensaio

para  a  conclusão  da  minha  Pós  -  Graduação  em  Fotografia  Aplicada.  Para  os

paulistanos, o tema Grafite tem tido grande destaque na mídia local há alguns anos

de maneira mais enfática. Decidi então começar uma pesquisa pelo tema, a partir de

história e desenvolvimento através das décadas de 90, pois acreditava que o Grafite

havia  surgido,  ou  ganhado  força,  no  país  nessa  época.  Uma  teoria  baseada

exclusivamente numa percepção pessoal através da evolução artística dos trabalhos

de artista como OsGêmeos e Eduardo Kobra que ocupavam sempre um papel de

destaque na imprensa. Para minha surpresa, descobri que a relação da cidade com

o Grafite era bem mais antiga e complexa do que imaginava.

       Paralelamente à experiência pessoal na vivência com a Street Art no cotidiano,

comecei a nutrir um grande interesse pela obra do grafiteiro britânico Banksy, e sua

figura  anônima  numa  espécie  de  empreitada  artística  e  social,  no  melhor  estilo

“Robin Hood”. Devido à formação em Comunicação Social, desenvolvi um grande

interesse em questões ligadas ao poder da comunicação de massa, manifestações

de contracultura, antropologia e artes, comecei a me questionar do papel,  e das

possibilidades do Grafite, tendo em vista todo o seu poder de alcance democrático e

semelhanças com o muralismo mexicano. Ao observar o atual contexto político e

social do país, mais as obvias, excessivas e exageradas temáticas lúdicas do Grafite

praticado na capital paulistana – São Paulo, em sua grande maioria, porém, não em

sua totalidade, comecei a me questionar se num cenário tão caótico igual ao da

nossa  cidade,  não  seria  fértil  e  propício  para  o  surgimento  de  um  Banksy  à

brasileira? Não em relação à uma figura anônima e enigmática, porém alguém que

retomasse o caráter satírico e social tão abordados pelos artistas nos anos 80 na

capital paulistana como Alex Vallauri [ver capítulo 2.0], que cativassem a atenção do

público por temáticas presentes no nosso cotidiano sob um ponto de vista, muitas

vezes, ousado e desafiador. 

       Ao iniciar as entrevistas com os grafiteiros para incluir nesta pesquisa, decidi

que tentaria achar um artista do grafite que, de preferência, tivesse vivenciado todos

esses anos da evolução do Grafite na cidade, desde a década de 1970 ou 1980 até
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a  atualidade.  Objetivado,  consegui  o  contato  do  artista  plástico  e  grafiteiro  Rui

Amaral. Com acessibilidade incrível e disposição para ajudar, o que é raro no meio

artístico em geral, descobri com Rui, em seu ateliê na Lapa, fatos e especificidades

sobre  o  Grafite  e  a  Street  Art que  poucos  livros  e  sites  forneceriam com tanta

precisão e detalhes. A partir de então ampliei minha pesquisa para além da proposta

inicial e decidi que isso daria qualidade à esta pesquisa, abordando então, temas

como a origem internacional, o hibridismo de estilos, as influências, as temáticas, as

ideologias etc.

       Cerca de dois anos após visitar o ateliê de Rui, tive a oportunidade de conhecer

e entrevistar o artista plástico, curador e grafiteiro Celso Gitahy por meio de uma

conversa via Skype, pude enriquecer ainda mais minha pesquisa e visão sobre o

Grafite  na  atualidade.  Para  Gitahy,  a  base  e  resolução  de  todos  os  problemas

envolvendo o Grafite e autoridades, setor privado e público está na conversa. O

impulso ingênuo e imaturo de achar que artistas, de todos os portes e plataformas,

poderão realizar suas obras do jeito que queiram, deve e é desmistificado nessa

conversa.

       O Grafite, a meu ver, é uma modalidade artística das mais notáveis e polêmicas

na arte contemporânea. Com incríveis possibilidades políticas, sociais, estéticas e

expressivas, encontra – se nos últimos anos no dilema típico de toda manifestação

anti-Establishment. A luta do artista entre se manter numa guerrilha contra o sistema,

ou  alavancar  uma  carreira  e  vislumbrar  uma  passagem  para  o  Star  System.

Acrescentaria uma terceira opção que acredito condizer mais com a realidade, que

seria a difícil e ingrata tarefa de conseguir um equilíbrio entre as duas possibilidades.

Introdução: 

O Grafite Contemporâneo, tal como o conhecemos atualmente, na realidade

possui  referências estéticas e conceituais,  em grande parte,  muito recentes.   No

entanto, a origem do termo Grafite vem do italiano Sgraffito – rabisco. Em português,

e  no  Brasil,  o  termo  Grafite  foi  inaugurado  no  Tropicalismo  para  se  referir  às

inscrições situacionistas, segundo a autora Davids et al (2012). O Situacionismo foi
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um movimento europeu de crítica social, cultural e político que surgiu em 1957 e

teve seu apogeu nas manifestações estudantis de Maio de 1968 na França. Dentre

seus principais nomes estão os autores Cosio d’Aroscia (? - ?), Guy Debord (1931 –

1994),  Gil  J.  Wolman  (1929  –  1995),  entre  outros.  Sobre  os  situacionistas,  o

arquiteto e urbanista Guilherme Wisnik os definem como:

[...] o grupo que fez o Maio de 68, as revoltas estudantis. Portanto um
grupo da contracultura que pensava a cidade pelas experiências da
deriva e pelo o que eles chamavam de Psico-geografia. Na verdade
você se apropria da cidade sensorialmente pela sua subjetividade
corporal e não pelo intelecto do mapa.  (WISNIK, citação retirada de
palestra gravada pelo autor. Ver apêndice 4)

 Muitos dos artistas brasileiros, em especial até o fim da década de 1980, o

chamavam, e alguns ainda o chamam, de Graffiti. Optei pela grafia nacional, Grafite,

mas respeitando as citações escritas de artistas e autores que se referem a essa

modalidade artística pelo nome original. 

Nas  últimas  décadas,  a  Arte  Urbana [Street  Art],  ou  seja,  manifestações

artísticas e culturais que acontecem no espaço público, como os Grafites, Murais,

Pichações e  o  Pixo,  ganharam importante  destaque nas maiores zonas urbanas

como, por exemplo, a cidade de São Paulo. Somando-se ao surgimento da Pop Art e

Hip Hop nos Estados Unidos da América e da sua influência em várias partes do

mundo, das manifestações políticas e sociais como de Maio de 1968 na França, e o

período de Regime Militar no Brasil (1964- 1985), o Grafite, a Pichação e o Pixo

paulistano se desenvolveram e puderam,  adicionando características próprias de

artistas locais, alcançar grande notoriedade internacional onde grafiteiros brasileiros

como  OsGêmeos, Eduardo Kobra, Nina Pandolfo, Cranio, Cripta Djan e Francisco

Rodrigues, conhecido como Nunca, viajaram o mundo expondo seus trabalhos não

apenas em muros,  mas também em  grandes galerias  como a  Tate  Modern  na

Inglaterra. 

Uma das principais diferenças entre o Grafite e os trabalhos/obras feitos pelos

grafiteiros  para  galerias  e  museus,  é  a  mensagem  em  si,  em  especial  no  seu

contexto  social  e  local,  e  parcial  desapego  a  integridade  de  alguns  artistas  em
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relação à durabilidade de seus trabalhos. O Grafite, assim como o cinema em seu

início, teria possibilidades revolucionárias contra a cultura aurática, ou seja, obras

com caráter único e irreprodutível, próprias do mundo aristocrático-burguês, atuando

como o grande narrador crítico, segundo W. Benjamin, (1935). Por outro lado, há os

que constantemente acompanham seus trabalhos ao longo do tempo, revitalizando-

os  periodicamente  para  que  possam  permanecer  expostos  o  máximo  possível,

assim como Rui Amaral e seu Mural no Túnel da Avenida Paulista que já dura mais

de 29 anos e criou uma identidade visual com a cidade.  Esse exemplo representa a

eficácia de uma teoria conhecida como Teoria da Janela Quebrada, apresentada por

Banksy (2012), um famoso artista de rua britânico em seu livro  “Guerra e Spray”,

onde sugere que a constante manutenção e cuidado podem evitar não só com que

um trabalho seja destruído,  mas também que as paredes não sejam pixadas ou

grafitadas. O artista britânico tornou – se uma celebridade mundial devido aos seus

trabalhos  feitos  de  maneira  anônima,  ilegal,  com  preferência  pelo  estêncil  e

conteúdo, em sua maioria, satírico, crítico e político. No entanto, o artista teve 70 de

seus trabalhos, todos produzidos antes da fama e com caráter comercial, para uma

megaexposição organizada pela famosa leiloeira Sotheby’s.  A exposição  Banksy:

The Unauthorised Retrospective não contou com a autorização do artista, e teve a

curadoria de seu antigo agente Steve Lazarides. Muitos artistas, como Rui Amaral,

por exemplo,  creem que essa imagem criada pelo artista  britânico em relação à

identidade  e  repúdio  à venda  de  suas  obras  sejam apenas  jogo  de  marketing.

Quanto a isso, Amaral fala:

Eu acho legal, nesse sentido ele reforça a história do mercado, do
comércio e de se valorizar. Quando ele passa essa mensagem, ele
acaba  passando  uma  mensagem  positiva,  legal...  do  anonimato,
valorizando o trabalho,  acho muito legal.  Mas ao mesmo tempo é
uma esperteza né? Porque ele [Banksy] sabe que o caminho que ele
fez [...], quanto mais anônimo mais caro vai ficando o trabalho dele.
(AMARAL,  citação  retirada  de  palestra  gravada  pelo  autor.  Ver
apêndice 4)

Para além das tensões e contradições entre à produção alternativa/livre e o

mercado, há um grande debate, especialmente entre os grafiteiros e pixadores sobre
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qual deveria ser o papel do Grafite ou Street Art na atualidade e seu contexto numa

época tão conturbada social e politicamente. Inicialmente, os grafiteiros artísticos,

especialmente  nas décadas de 70 e 80,  tinham como princípio  burlar  a  arte  de

Establishment, ou seja,  os museus e galerias, tidas como elitista,  mas que hoje,

muitos realizam serigrafias,  trabalhos em telas  para exposições e vendas,  e  em

grande  parte  com  uma  estética  e  temática  lúdica  ou  puramente  formalista  e

escapista.  O Grafite,  assim como os Murais dos artistas mexicanos José Orozco

(1883 – 1949), David Alfaros Siqueiros (1896 – 1974) e Diego Rivera (1886 – 1957),

tornaria  a  arte  mais  popular  e  democrática  uma vez que as  obras  estariam em

ambientes  e  contextos  sociais  igualmente  acessíveis  a  população.  Ironicamente,

muito pouco, ou nada, se acha em relação aos muralista mexicanos em biografias,

entrevista, ou livros sobre grafiteiros. As referências, na realidade, surgem mais por

parte de análises e comparações por parte de teóricos do que propriamente dos

artistas.  Não  por  falta  de  conhecimento,  mas  talvez  pelo  fato  de  o  movimento

mexicano ter tido um tom muito mais firme1 politicamente falando, do que o Grafite

conseguiria sustentar ao longo dos anos. 

Via de regra, o Grafite é associado à cultura americana do Hip Hop, onde, de

fato, encontrou uma de suas bases referenciais especialmente entre os anos 80 e

90. Porém, o Grafite Contemporâneo, como pretendo demonstrar, já estava sendo

praticado há pelo menos 15 anos antes por meio das Pichações Políticas e Poéticas,

ambas altamente influenciadas pelas revoltas sociais nos EUA como a Revolta de

Watts (1965), e das manifestações estudantis em Maio de 68 na França, além do

Grafite  Artístico,  cuja  origem  e  desenvolvimento  na  cidade  de  São  Paulo  são

creditados à,  entre outros,  Alex Vallauri  (1949 – 1987),  artista  ítalo-Etíope,  cujas

influências vão desde gravuras, Pop Art, Art Brut, estilo Kitch a pintores como Seurat

(1859 – 1891), Matisse (1869 – 1954) etc. segundo, Spinelli (2010). A figura humana

constantemente estava presente em seus trabalhos pelas cidades nas quais realizou

suas intervenções, principalmente na capital paulistana, pois, creditava que o Grafite

1 Em 1933, o magnata Rockfeller, bilionário da indústria do petróleo, contratou Diego Rivera 
para realizar um Mural no Rockfeller Center. O artista mexicano criou então a obra intitulada 
"O Homem na Encruzilhada dos Caminhos ou o Homem Controlador do Universo", porém 
com a figura do líder russo Lenin. Após a indignação da imprensa e do bilionário americano 
que ordenou que o mural fosse refeito, Rivera se negou a alterar o trabalho e a obra acabou 
sendo apagada no mesmo ano. 
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deveria ser uma obra de leitura rápida em locais onde as pessoas que andavam

apressadas pela cidade assimilariam facilmente suas formas e conteúdo.

O Grafite é uma arte que para muitos artistas e idealistas, como Rui Amaral,

se  caracteriza  essencialmente  pela  sua  transgressão  e  relação  social  com  a

população.  Além das inúmeras referências artísticas, o Grafite  Contemporâneo é

uma  arte  hibrida,  sofrendo  transformações  artísticas  constantes  nessas  últimas

décadas. O autor colombiano Armando Silva (1987), registra a evolução do Grafite

em 3 etapas: As manifestações de Maio de 68 na França, os Grafites de New York [e

Philadelphia] e as manifestações satíricas na América Latina, onde os grandes alvos

eram o Estado, o setor privado e a Igreja.

Colocadas algumas questões relativas a esse campo, a presente dissertação

tem como proposta abordar o desenvolvimento artístico do Grafite Contemporâneo

em  São  Paulo,  principalmente  a  partir  de  meados  dos  anos  1960,  os  conflitos

ideológicos entre artistas urbanos, além da relação da estética da Street Art com a

arte de Establishment. A intenção é trazer um levantamento amplo sobre o contexto

da cidade com a arte urbana, pela história contada por artistas e curadores que

fizeram e ainda fazem parte desse universo por meio de entrevistas que realizei com

os mesmos. Entender, por meio de fotografias de arquivos, jornais, livros e feitas por

mim nos últimos 4 anos, como artistas lidam com relação a efemeridade do Grafite.

Teoricamente,  a  fotografia  também  tem  um  papel  fundamental  na  preservação

dessas obras/intervenções artísticas uma vez o Grafite não é realizado visando uma

durabilidade tão longa quanto às obras feitas para museus e galerias. O que importa

é a mensagem e a conversa que os Grafites têm com o ambiente e o público. Mas

seria essa relação entre o artista e sua obra, de total  desapego e aceitação em

relação a sua fragilidade, tão simples assim? Não seria esse um dos motivos da

migração da estética do Grafite das ruas para os grandes museus e galerias, onde

além de sua capitalização, seria possível que os artistas tivessem seus trabalhos

preservados? 

O tema será  elaborado em 3  partes:  A primeira  abordará  as  origens  das

Pichações Poéticas, Políticas bem como a do Pixo, seu aperfeiçoamento estético

com o Grafite americano na década de 90 até o  Grapixo, fusão entre o Pixo e a

estética colorida do Grafite ligado ao Hip Hop,  até a relação da arte urbana com o
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setor  público e privado que levou as atuais  crises ideológicas entre grafiteiros e

pixadores. Na segunda parte  será abordado o Grafite  Artístico, e o seu principal

idealizador, em São Paulo, Alex Vallauri, entre outros, onde o foco será a questão

crítica, artística e social dos Grafites com a cidade e a sociedade. A terceira e última

parte abordará a relação da arte moderna e pós-moderna com o  Establishment, e

em seguida, como se deu a entrada da estética da arte urbana em reconhecidos

eventos artísticos, desde as Bienais Internacionais de São Paulo na década de 80

até o boom das galerias direcionadas a esses artistas. 
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Capitulo 1.0 - O Desenvolvimento da Pichação e do Pixo em São Paulo

A partir dos anos 50, com as Bienais de Arte de São Paulo, os movimentos:

Concretista, Neoconcretista e com o artista visual Hélio Oiticica, o Brasil ganharia a

atenção  do  mundo  da  arte  ocidental  como  produtor  e  não  mais  como  mero

espectador e consumidor. 

Ao final dos anos 60, o Brasil, sob o regime militar, vivia um momento de

grande  tensão  política  e  social,  requisitando  e  levando  a  novas  formas  de

expressões  estéticas  e  críticas  por  artistas  e  pensadores.  No  entanto,  a  arte

institucional  continuava,  e  continua  a  privilegiar  pequenos  grupos  de  uma  elite

cultural e intelectual, excluindo muitos artistas de alma transgressora. Surgiria então,

uma geração de artistas com uma nova atitude cultural, urbana, antropofágica2 que,

dessa  vez  teria  como  fonte  não  apenas  os  modernistas  franceses  da  segunda

metade do século XIX e os movimentos de vanguarda a partir da primeira década do

século XX até o final da década de 30, mas principalmente, as manifestações sociais

e de contracultura pelo mundo. Teria início no Brasil a guerra do Spray, contra a

ditadura, pela poesia e principalmente contra o sistema político e social. Os Grafites

e Pichações seriam uma oportunidade aos que tinham muito a dizer, mas pouca ou

nenhuma oportunidade como afirma o artista visual e grafiteiro Celso Gitahy:  “Eu

venho  de  uma  época  na  qual  você  precisava  de  um  currículo  legal  para  fazer  uma

exposição e o grafite é uma arte de relação direta com o público, todo mundo vê.” (DAVIDS

et al APUD GITAHY, 2012, p.115). 

E se o Grafite e a Pichação levariam para a sociedade uma nova linguagem

de arte,  poesia  e contestação,  o  Pixo,  criação essencialmente paulista,  buscaria

inovar, existir, transgredir e agredir. 

2 Referência ao movimento antropofágico de Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral de 1928 onde a 
proposta era a assimilação, não cópia, da cultura europeia, para transfigura-la e configurar um caráter
nacional na arte brasileira, segundo Teles (1987). 
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1.1- Contra a Ditadura e Pela Poesia

Durante o mês de maio de 1968, em Paris, milhares de jovens universitários,

operários, intelectuais e simpatizantes do movimento estudantil,  saíram às ruas e

invadiram os corredores da Universidade  Sorbonne para protestar contra as regras

de conduta, opressão e culto ao consumo que assolavam as sociedades ao redor do

mundo. Muros apareceram pichados contra a ideologia vigente como a sociedade

capitalista  e  consumista.  E  nessa  batalha,  o  spray  teve  seu  papel  fundamental,

devido a sua versatilidade e rapidez na demarcação massiva. Letras claras e frases

diretas  deixavam  o  recado  às  autoridades  e  público  nos  muros  e  monumentos

centenários das ruas da capital francesa.  “As Pichações eram tão surpreendentes que

provocaram elogios da revista de arte francesa L’art Vivant em 73”. (FONSECA, 1989, p.30).

Poucos anos antes, em 1965, nos EUA, a Revolta de Watts [distúrbio civil no

distrito de Watts, em Los Angeles, Califórnia], serviria de inspiração para a Revolta

Cultural Francesa. Durante os anos 50 e 60, os EUA haviam entrado em uma série

de conflitos armados como a Guerra do Vietnã (1959 – 1975) e Guerra da Indochina

(1946  -  1954),  onde  batalhões  de  baixa  patente  do  exército  americano  foram

exterminados. Grande parte desses batalhões era composta por negros e latinos

com baixo grau de instrução e treinamento. Cerca de 5 meses antes da revolta, a

comunidade negra havia sofrido uma grande perda com o assassinato do líder de

movimentos contra a opressão e racismo nos EUA, Malcolm X3. O ponto culminante

foi  a  prisão,  considerada  injusta  e  violenta,  de  um  motorista  afro  americano,

Marquette Frye, que agravou ainda mais a crise social no Estado da Califórnia, o

que desencadeou uma revolta popular, onde os tumultos resultaram em 34 mortes e

milhares de feridos. Após o incidente, dezenas de Pichações com os dizeres “Blood

Brother”  [Irmão  de  Sangue]  e  “Burn”  [Queima] surgiram  pela  cidade  em  tinta

vermelha. Após o impacto desse ato de contracultura de parte de uma sociedade

que  se  negava  a  aceitar  o  padrão  cultural  hegemônico  ter  se  disseminado,

principalmente com o acompanhamento da mídia americana, em New York, surgiam

inscrições como  “Lady Pink”,  “Barbara 62” e o icônico  “Taki  183”  (figura 01).  Os

nomes lembram o estilo das inscrições romanas, pois, trata-se do nome e número

3 Al Hajj Malik Al-Shabazz, conhecido como Malcolm X (1925 – 1965), foi um dos 
defensores do nacionalismo negro nos EUA, além de fundador da Organização para a 
Unidade Afro-Americana.  
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da rua dos autores.  Muitos achavam que o estilo das  Tags, ou seja,  marcas ou

assinaturas dos pichadores, se assimilavam a estética dos caligramas (desenhos e

composições  artísticas  que  representam  objetos,  plantas  ou  animais,  ou

simplesmente  formas  harmônicas  como  composições  simétricas  ou  figuras

geométricas), que seriam uma referência à conversão de Malcolm X ao Islamismo. 

Figura 01 – Inscrição no metrô de NY. Imagem disponível em: https://medium.com/@pkas/taki-183-
the-boy-who-became-a-legend-with-his-marker-97c6df714ec5. Acesso em: 15/04/2018

Em 2008, com o lançamento do documentário  Bomb It [Jon Reiss], sobre a

história mundial  do Grafite,  foi  creditado ao americano Darryl  McCray,  conhecido

como CornBread, o título de “Pai do Grafite Moderno”, cujas origens do seu trabalho

datam do início dos anos 60, na Philadelphia. Dentre seus principais trabalhos, ou

inscrições,  estão  as  Tags “CornBread  Loves  Cynthia”  [em  homenagem  a  uma

namorada de infância), “CornBread Lives” (criada após rumores de sua morte], além

da pintura personalizada do jato particular do grupo Jackson 5. 

No Brasil, no ano de 1964, tivera início um período sombrio que durariam 21

anos. A Ditadura Militar,  iniciada pelo comando do General  Humberto de Alencar

Castelo Branco, instigava revolta e inquietação, especialmente, da classe artística e
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intelectual, a qual foi duramente perseguida, censurada, exilada e em muitos casos,

torturada. Os muros das principais capitais do país, como São Paulo, assim como

em  Paris  durante  Maio  de  68,  foram demarcados  com frases  de  protestos  por

estudantes e militantes contra o Regime Militar, clamando pela democracia e pelo

direito de poderem se expressar sem o receio de serem perseguidos. Quanto a isso,

Celso Gitahy afirma que:

No final dos anos 70 teve o que a gente chama de pichação poética,
a gente via o Tadeu Jangle, o Valter Silveira. [...]. Nessa época era
tudo  proibido,  tinha  a  ditadura.  Nessa  época  o  Grafite  foi  muito
importante pra galera falar o que estava pensando, principalmente
de  maneira  anônima.  (GITAHY,  citação  retirada  de  entrevista
efetuada pelo autor, ver apêndice 2)

 Fica claro o porquê de até hoje da imagem que tanto o Grafite como da

Pichação estarem tão frequentemente ligados com a transgressão. No que se refere

ao  Grafite  Contemporâneo,  surgido  principalmente  no  final  da  década  de  60,  a

justificativa  para  esse tipo de intervenção é  basicamente  o  protesto,  um tipo de

catarse. Foram e continuam a ser feitos para atacar. O mesmo ocorre no caso da

Pichação  com  relação  ao  sistema  socioeconômico  e  político.  Seus  principais

praticantes eram universitários, estudantes,  intelectuais e militantes políticos que,

dentre tantas frases, eram mais vistas pela cidade os dizeres  “Abaixo a Ditadura”,

“Fora Ditadura” e “Eu Quero Votar Pra Presidente” (figura 02), como atesta o poeta e

ensaísta Décio Pignatari: “Quem realmente pratica o spray é uma classe média instruída.

Uma  minoria  de  massa:  intelectuais,  estudantes  universitários.  Por  isso  não  é  um

movimento tão claro como foi em Paris ou NY.” (FONSECA APUD PIGNATARI, 1989, p.40).

Figura 02 – Fotografia de Pichação Política. Disponível em: http://setimacena.com/artigos/uma-
porrada-de-filmes-sobre-ditadura-pra-jamais-se-esquecer-pra-nunca-se-repita/. Acesso em:

15/04/2018.
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Como afirma Pignatári,  tratava-se de uma minoria de massa, minimamente

instruída que muitas vezes é confundida e tratada como burguesa, porém, como

afirma Santaella (1982) de maneira equivocada:

Na  verdade,  as  plateias  ditas  burguesas  não  são  formadas
exclusivamente  nem  preponderantemente  por  burgueses.  Incluem
também pequenos burgueses, bancários, estudantes e professores,
profissionais liberais, etc. em última análise, gente que pode talvez
professar  as  ideias  e  a  ideologia  da  burguesia,  mas  que  não
compartilha as vantagens que a burguesia desfruta com a exploração
que exerce. (SANTAELLA, 1982, p.70)

       A visão da sociedade, na maioria das vezes, invoca um senso de identidade

estereotipada em relação aos artistas de rua, em especial os grafiteiros. Segundo

Gompertz, essa “[...] crença romântica muito difundida de que toda arte de rua é um grito

de raiva de uma classe baixa urbana abandonada está longe de corresponder a verdade. ”

(GOMPERTZ, 2013, p.411).  Muitos artistas [ver cap.02], desde a primeira geração do

Grafite Artístico como Vallauri, Matuck e posteriormente Rui Amaral e Celso Gitahy,

entre  outros,  antes  ou  ao  mesmo  tempo  em que  realizavam suas  intervenções

urbanas,  já  possuíam uma forte  formação artística através de cursos superiores.

Mais do que um vandalismo banal ao patrimônio público ou privado, as Pichações e

Grafites sempre foram uma oportunidade de expressão fácil e democrática por parte

de artistas que, em sua maioria,  careciam de espaço e oportunidades. Segundo

Gitahy, “[...] a arte tem um poder de comunicação muito forte. Então sempre e esteve ligado

com a política, com a filosofia.” (GITAHY, citação retirada de entrevista efetuada pelo autor,

ver apêndice 2).

Além dos anos que sucederam ao início período da ditadura militar, anos 60,

a Pichação Política sempre esteve presente no cotidiano da cidade. Principalmente

e com maior destaque para períodos como as Diretas Já em 1984, movimento civil

que  clamava  por  eleições  diretas  para  presidência  e  que  se  viu  frustrada  pela

rejeição da Emenda Constitucional Dante Oliveira perante o Congresso. O clamor

popular pelas eleições diretas estava não só nas paredes, mas em cartazes, faixas,

capas de jornais e revistas de todo o país. Ironicamente, 8 anos depois, em 1992,

dois  anos  após  o  país  eleger  seu  primeiro  presidente  democraticamente  em
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décadas, as frases nos muros eram outras, dessa vez  “Impeachment Já” e  “Fora

Collor”,  pediam pela saída do então presidente Fernando Collor de Melo que da

mesma maneira  que  a  Presidente  Dilma  Rousseff  em 2016,  perdeu  o  mandato

devido a escândalos de corrupção e no caso da última, pelo crime de “pedaladas

fiscais4”. 

Seria justo salientar que todos os principais governantes do país das últimas

décadas  foram  vítimas  de  protestos  e  Pichações,  quer  seja  por  denúncia  de

corrupção,  pedaladas  fiscais,  aumento  de  impostos  e  tarifas  como  no  caso  do

Governador  Geraldo  Alckmin,  do  Prefeitos  de  São  Paulo  Gilberto  Kassab  e

posteriormente  Fernando  Haddad,  o  que  culminou  nos  protestos  de  2013  que

tiveram início na capital paulista e em seguida espalharam-se pelo país. A frustração

e a clara falta de representatividade e confiança sentida pela população diante dos

nossos  governantes  instigam  em  alguns  pichadores  uma  necessidade  de  se

expressar, conversar com a sociedade de maneira que choque via transgressão, por

meio da escrita em uma parede, muro, porta de banheiro, ônibus, viadutos, pontes,

etc. A autora Rolink, coloca que:

[...] as novas maneiras e métodos de fazer política tomaram as ruas
como forma de expressar revolta, indignação e protesto. Isso não é
novo  na  política.  Mas  hoje  o  tema da  ocupação  -  no  sentido  do
controle do espaço, mesmo que por um curto período, e, a partir daí
a ação direta na autogestão de seus fluxos - tem forte ressonância
no sentimento, que parece generalizado, do alheamento em relação
aos processos decisórios na política e da falta de expressão publica
de parte significativa da população. (ROLINK, 2013, p.10)

         Mesmo que por vezes a Pichação Política seja vista de maneira ingênua e

ineficaz,  tal  ato serve como catarse para os manifestantes,  de modo exercer  de

alguma forma sua representatividade na sociedade.

Um fato curioso ocorrido no final da década de 70 foram as inscrições “Cão

Fila  km 26” que surgiram em diversos pontos da cidade de São Paulo.  Não se

4 Pedaladas fiscais = operações realizadas pelo Tesouro Nacional que não estão previstas 
pela legislação como o não repasse de verbas do governo em vias de não apresentar 
déficits fiscais nas contas da união.
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tratava de nenhuma inscrição poética, política ou existencial. Apenas um dono de

um canil, criador da raça Fila que fazia a propaganda do seu negócio, (figura 03).

Contudo, as inscrições serviram para incitar a curiosidade do público. Esse estilo

criativo, porém, não necessariamente inovador de comunicação social  de massa,

mesmo tratando se apenas de um anúncio, tinha força e poderia alcançar um grande

público, despertando a curiosidade, especialmente com a cobertura da mídia, que

ajudou a divulgar ainda mais os trabalhos. Começaram a aparecer outras inscrições,

paralelamente nesse período às  Pichações Políticas,  dessa vez mais poéticas e

provocativas como “Deus esteve aqui”, “Abracadabra” e “Gonha mo breu”, segundo

Lassala (2017). 

Figura 03 – Fotografia do dono do canil em frente às inscrições demarcadas por ele. Disponível em:
http://besidecolors.com/a-pre-historia-do-pixo-cao-fila-km-26/ Acesso em 15/04/2018

Para  o  poder  público,  a  Pichação  é  comumente  vista  como  um  ato  de

desobediência  civil,  degradação  e  vandalismo,  uma  vez  que  se  apropriam  do

patrimônio alheio, mesmo que para uma manifestação, tida pelos pichadores como

democrática, uma forma de comunicação deles com a sociedade, e que resumam

em poucas palavras a pauta das reinvindicações pontuais [“Não é por 20 centavos”,

“Diretas  já”,  “Foi  Golpe” etc.].  Para  Nestor  Garcia  Canclini  (2015)  o  Grafite,  ou

Pichação, seria:
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[...] uma escritura territorial da cidade, destinada a afirmar a presença
e até a posse sobre um bairro. As lutas pelo controle do espaço se
estabelecem através de marcas próprias e modificações dos grafites
de  outros.  Suas  referências  sexuais,  políticas  ou  estéticas  são
maneiras de enunciar o modo de vida e de pensamento de um grupo
que não dispõe de circuitos comerciais, políticos ou dos mass media
para  expressar-se,  mas  que  através  do  grafite  afirma  seu  estilo.
(CANCLINI, 2015, p.336)

         Mais do que um ataque à sociedade, tanto o Pixo como a Pichação Poética,

Política  e  o  Grafite,  são  tentativas  de  desterritorialização  [e  consequentemente,

reterritorialização]  do  espaço  público  uma  vez  que  esse  foi  tomado  pelo  setor

privado e político, e mantido sobre formas não democráticas de controle, impedindo

uma melhor e maior participação popular no que se refere ao território comum e a

comunicação  entre  a  população,  especificamente  as  chamadas  minorias,  e  as

políticas econômicas, sociais e culturais. Segundo André Lemos:

Criar  um território  é  se  apropriar,  material  e  simbolicamente,  das
diversas  dimensões  da  vida.  O  Estado  e  as  instituições  tendem
sempre a manter territórios como forma de poder e controle. Toda
territorialização é uma significação do território (político, econômico,
simbólico,  subjetivo)  e  toda  desterritorialização,  re-significação,
formas  de  combate  à  inscrição  da  vida  em  um  “terroir”  [...].
(LEMOS, 2006, p.04)

De modo que “territorializar” é controlar os processos sociais, econômicos,

simbólicos  e  culturais  de  um  determinado  ambiente  e  suas  fronteiras,  segundo

Delleuze  e  Guattari  (2011).  A  intervenção  urbana,  Street  Art ou  transgressão,

procuram ocupar e “ressignificar” e ou reterritorializar esse espaço, uma vez que a

desterritorialização  e,  consequentemente,  a  reteritorialização  são  processos

constantes.    

Por tendência conservadora, a mídia retrata tais manifestações equiparando-

as de maneira simplória e como vulgares formas de depredações, exaltando apenas
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os  danos aos  cofres  públicos  e  ao patrimônio  privado,  onde os  praticantes  são

expostos, muitas vezes como manifestantes reacionários de esquerda ou vândalos e

enaltecendo a emoção na cobertura, já que as notícias negativas, especialmente o

medo,  são  mais  poderosas  no  que  tange  a  atenção  e  consequentemente  a

audiência,  segundo  Castells  (2009).  De  acordo  com  Castells  (1999),  estudos

demonstram que a capacidade de reter informações depreciativas sobre grupos ou

indivíduos, por parte da população, é muito maior, e consequentemente, torna-se

ainda mais fácil a manipulação da ideologia e política. Quanto ao papel da mídia, o

autor afirma:

O que realmente importa não é tanto o evento originalmente objeto
de reportagem, mas sim o debate provocado por ele, a forma como
esse debate é conduzido, quem são os participantes envolvidos e por
quanto tempo assunto se mantém “no circuito” (CASTELLS, 1999,
p.376)

Sendo assim, couberam às redes sociais,  mais recentemente,  dar  espaço

para que os próprios manifestantes pudessem expor a sua versão onde os protestos

e intervenções teriam um sentido político e social e não apenas um mero vandalismo

ou depredação patrimonial, tendo assim, uma tentativa de equiparação. Artifício que

só pode ser utilizado com o avanço das mídias portáveis no século XXI. Sobre as

Pichações e seu caráter social, o artista Mauricio Villaça (1951 – 1993) afirmou que:

Devemos procurar entender essa manifestação humana. Se somos
da  mesma  espécie,  por  que  reprimir,  tão  drasticamente,  uma
atividade  muito  menos  perigosa  do  que  as  barbaridades  sociais,
ecológicas  e  políticas,  corrupções  e  violência  que  se  sucedem  a
nossa vista e são enaltecidas pela mídia?  (GITAHY APUD VILLAÇA,
1999, Pp.25, 26).

Para o pichador Walter Silveira, durante os anos 80, a cidade mostrou-se um

espaço muito mais democrático e funcional no que se refere à arte como uma arma
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para interpretar a realidade pela transgressão e fazer com que a população e seu

trabalho conversasse:

[...] era como continua sendo, uma manifestação poética do prazer.
Eu sempre me senti dono da cidade em que moro. O muro branco
continua sendo para mim um painel onde posso me manifestar.  É
espaço  pra  emergência  primal.  (SILVEIRA  IN  FONSECA,  1989,
p.100).

No começo da Pichação, muitos dos praticantes não faziam parte de nenhum

grupo ou nem ao menos assinavam os nomes. A população, de acordo com breves

entrevistas  realizadas por  Fonseca (1989),  aponta que em geral  os mais  jovens

concordavam que o ato se tratava de um ato de vandalismo, mas mesmo assim se

sentiam instigados a realizar algum tipo de intervenção, como no caso de Pedro

Paulo, 14 anos – “uns fazem por farra, outros pra expressar o que sentem e outros para

defender alguém [...] a pichação que eu fiz era assim: Rosana, no meu jardim só há flores,

mas você é o espirito do cravo preto.” Já os mais velhos como Dina, dona de casa e

com 50 anos, diziam – “Eu acho falta de serviço, falta de educação, eu acho que é bem

coisa de ignorante.”. (FONSECA, 1989, Pp.102-103)

A Pichação Poética, assim como a Política, nunca deixou de ser feita. Apesar

dos anos seguintes, com o surgimento do Pixo, Grafites Artísticos nos mais variados

estilos e formas, a poesia urbana continua a ser feita não só nos muros, mas em

grande parte em banheiros, transportes públicos, carteiras e mesas nas salas de

aula,  viadutos,  etc.  Conforme espalhavam se pela cidade, e não só nas regiões

nobres ou próximas às universidades, retiro de uma elite intelectual, como também

em direção à região central e periférica, o cuidado e dedicação com os grafismos

ganharam  ainda  mais  planejamento,  uma  vez  que,  por  tratar-se  de  uma

manifestação mais visada e de fácil  acesso a população, a Pichação já se fazia

notável,  mas teria que se fazer,  minimamente compreensível,  como afirma Décio

Pignatari: 
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O pichador sabe que tem de estruturar as palavras de maneira que
levem em conta alguns parâmetros e limitações, para que a escritura
funcione.  Ele  tem de  prestar  atenção  na textura  e  rugosidade da
parede,  no  tamanho  das  letras  e  na  cor  do  spray.  Para  ele  não
interessa  qualquer  tipo  de  escritura,  a  qualidade  é  importante.
(PIGNATARI IN FONSECA,1989, p. 38)

Pichação  com  “ch”  é  então,  a  escrita  transgressora  cuja  principal

preocupação é a mensagem ou protesto.  Há casos em que acompanham desenhos

na função de símbolos,  complementando a ideia.   A originalidade,  criatividade e

comunicação com a sociedade são suas metas no espaço urbano, e essas seriam

perseguidas igualmente pelos Grafites Artísticos que aconteciam na década de 80

em diante por Alex Vallauri,  HudInilson Jnr,  Celso Gitahy, Carlos Matuck, Zaidler,

entre outros. Mas paralelamente, o Pixo buscaria algo mais, como a anarquia e o

ataque ao sistema e a sociedade. 

1.2- Pixo: A Estética Marginal 

       Frequentemente nos deparamos com matérias jornalísticas, ou até mesmo

artigos,  trabalhos  acadêmicos  ou  produções  áudio  visuais  onde  encontramos

diferentes grafias da palavra “Picho”. Mais do que uma possível licença poética por

parte dos que realizam esse tipo de intervenção e a escrevem com “x”, Pixo, há

entre as duas palavras a semelhante pronúncia,  porém com características bem

especificas que as diferenciam. Conforme abordado anteriormente, a Pichação é a

escrita  transgressora  onde  não  há  primordial  preocupação  com  a  estética  ou

tipográfica, o que vale é a mensagem, protesto e, claro, sua compreensão.  Já o

termo  Pixo,  também conhecido  como  TagReto,  designa  um estilo  legitimamente

paulistano.   Agindo em grupos (gangues) ou sozinhos, os pixadores valorizam a

quantidade, grau de dificuldade e um estilo muito específico de tipografia. Possui

uma  grafia  cuja  compreensão  se  limita,  na  maioria  das  vezes,  aos  próprios

pixadores,  fazendo com que o  grande público  a  tenha  como poluição  visual  ou

simples agressão ao patrimônio público e privado.  Segundo Celso Gitahy:
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A obra é ele mesmo. Coloca o ser humano na frente. O pixador é um
marginal, que não está enquadrado no sistema, que não frequenta
escola e universidades. É o maldito que a oligarquia e poderosos não
querem  saber.  É  tido  como  sujo.  (GITAHY,  citação  retirada  de
entrevista efetuada pelo autor, ver apêndice 2)

          Assim como os pichadores, utilizam tintas látex barata, sprays e rolos de tinta,

ou meios que agilizem o processo para que as intervenções sejam feitas de maneira

rápida,  como,  por  exemplo,  canetas  atômicas de diferentes  cores  e  espessuras.

Segundo Lassala (2017), estima-se que atualmente haja na cidade de São Paulo

cerca  de  10  mil  pixadores  que  se  organizam  desde  os  anos  80.  Realizam  as

intervenções em grupos, sozinhos ou como  Grifes, que se caracterizam como um

grupo formado por várias gangues de pixadores (figura 04).

Figura 04 – Prédio localizado no bairro Santa Cecília. Autor da Imagem: César Molina, 2018. 

A origem do Pixo frequentemente é ligada do Hip Hop, sendo que boa parte

das referências do Grafite paulistano se originam do estilo americano [Pop Art e Hip

Hop], cujas origens remontam da década de 60 e 70, especialmente na Philadelphia



28

e New York. Essa associação não está incorreta, principalmente no que se refere à

evolução do estilo e forma tanto do Grafite quanto, em especial, do Pixo. No entanto,

a  origem  da  estética  do  TagReto está  de  maneira  direta  ligada  ao  movimento

Punk/Heavy Metal que ganhava força no início dos anos 80 em pontos de encontro

pelo centro da cidade. O pixador, além da escrita estilizada, seja de seu nome ou

codinome  em  sua  maioria,  cria  sua  logomarca  e  assinatura  [Tag]  para  ter,

especialmente diante dos outros pixadores, uma marca forte ou, de acordo com os

próprios pixadores, obterem “Ibope”. Suas letras se inspiraram nos logos das bandas

como  Iron Maiden,  Saxon,  Ratos de Porão,  etc.  que foram baseadas nas runas

anglo-saxãs, primeiro alfabeto dos povos germânicos, escandinavos e anglo-saxões.

As runas eram realizadas em pedras, ossos e peças de madeira com a datação de

aproximadamente 150 d.C. até o século XI. Continha 24 caracteres e era conhecida

como Futhark, (figura 05). Ironicamente, uma migração cultural dos povos bárbaros

europeus para  os  considerados bárbaros  de São Paulo.  Em relação às  Tags,  o

designer e pesquisador Gustavo Lassala diz que as pixações:

[...] começaram a se caracterizar como logotipo – forma padronizada
de  escrita  de  um nome –  sendo  repetido  por  cada  integrante  no
momento da pixação e acompanhado,  muitas vezes,  do nome do
pixador, datas, particularidades do momento em que foi realizada a
inscrição e, junto ao nome do grupo, uma indicação pessoal [como a
região em que membros do grupo pertencem, por exemplo, a sigla
“Z.O”,  indicando  que  os  mesmos  pertencem  a  Zona  Oeste  da
cidade]. (LASSALA, 2017, p.100)

Figura 05 – Alfabeto rúnico. Disponível em: HTTPS://historiageneral.com/2012/04/16/el-alfabeto-
runico/. Acesso em: 15/04/2018
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A criatividade na elaboração tipológica dos pixadores de São Paulo atraiu a

atenção de designers e curadores de arte  estrangeiros,  graças a suas formas e

cores,  além  do  caráter  subversivo  e  originalidade.  De  acordo  com  o  curador,

grafiteiro  e  artista  visual,  Rui  Amaral:   

O  Grafite  e  a  Pixação  acabam  criando  uma  coisa  que  muitas
pessoas  não  percebem  que  é  a  tipologia.  A grafia,  a  forma  das
fontes.  Existem  empresas  especializadas  em  criar  fontes  para
empresas.  A  Folha  de  São  Paulo  pagou  uma  grana  para  uma
empresa gringa criar uma tipologia de letras pra eles. A galera lá fora,
veem os designs de letras,  ficam chapados com a criatividade da
molecada. Ficam alucinados, fazem livros... franceses, suecos, eles
piram. (AMARAL, citação retirada de entrevista efetuada pelo autor,
ver apêndice 1)

 Em abril de 2012, na Bienal de Artes de Berlim, com o título de Forget Fear, o

pixador Cripta Djan e mais 3 colegas [Biscoito, Willian e R.C.] foram acusados de

vandalizar a Igreja de Santa Elizabeth, onde ministrariam um curso sobre Pixo, mas

o realizaram de uma forma didático não tradicional, pixando toda a capela, o que

gerou um desentendimento com a curadoria e organizadores da 7ª edição da Bienal.

Poucos anos antes,  em 2009,  a  convite  do curador  da Fundação Cartier,  Hervé

Chandès, Cripta havia realizado suas pixações dentro do museu francês. De acordo

com o curador para o jornal Folha de São Paulo, o Pixo “[...] é um fenômeno grande o

suficiente,  uma  coisa  única,  muito  específica  de  São  Paulo,  selvagem,  que  queremos

mostrar dentro do contexto do mundo do grafite.“. (EZABELLA APUD CHANDÈS, 2009). 5

Da mesma forma que o Grafite e a Pichação, o Pixo é uma manifestação

ilegal  e  nesse  caso,  por  essência.  Diferentemente  das  escolas  de  vanguarda

europeias,  primeira  metade  do  século  XX,  ou  tardiamente  modernas  brasileiras

como Movimento Pau Brasil (1924) ou Antropofágico (1928-29) que possuíam um

manifesto, não há regras especificas sobre a missão ou intuito de um pixador, mas

em sua grande maioria, não há a preocupação com a aceitação do TagReto como

uma modalidade artística. Para eles é irrelevante, tendo o Pixo como características

essenciais a intenção de agredir a comunidade, o protesto, rivalidade, autopromoção

5 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0407200907. 
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existencial,  diversão,  dominação  de  território,  adrenalina  etc.  Primam  pela

originalidade na estética das letras, pela codificação, pela quantidade, dificuldade

dos pontos demarcados e da comunicação que realizam entre si. Esteticamente, são

trabalhos feitos de pixadores para pixadores. Seguem as linhas guias da cidade e

sua arquitetura, como um convite, um caderno de caligrafia. Uma fachada, muro, ou

qualquer  superfície  favorável,  são  uma  espécie  de  tela,  e  seu  monocromatismo

limpo, seja branco, cinza, bege etc. são para os pixadores como um convite, um

desafio. 

Há  os  locais  conhecidos  como  “Agenda”,  que  são  caracterizados  por

possuírem  uma  superfície  cuja  remoção  da  tinta  é  muito  difícil  como  pedras,

porcelana, ladrilhos etc. Esses espaços são muito disputados e são onde, por vezes

acontecem os “atropelos”, ou, a ação de escrever por cima de outra Tag. Tal ação é

considerada  como  extrema  falta  de  desrespeito  pelos  pixadores,  podendo  até

resultar em discussões e agressões físicas.

Além  do  estilo  e  localização  das  pixações,  o  acabamento  também  é

valorizado. Porém, é comum encontrar demarcações com marcas de respingos ou

corrimento de tinta. As mesmas podem indicar o grau de improviso, dificuldade pela

falta de equilíbrio, já que muitas vezes os pixadores optam por lugares altos onde há

a  necessidade  de  subir  nos  ombros  dos  companheiros,  ato  conhecido  como

“Jeguerê”. O tamanho das letras, que em sua maioria são feitas em caixa alta (letras

maiúsculas), podem variar dependendo do instrumento (tamanho do cabo do rolo de

tinta)  e  braço  do  pixador.  Tais  “falhas”  estéticas  e  comprimento  das  letras  são

interpretadas como uma extensão do corpo do pixador, gerando um conceito que

pode se assemelhar ao do expressionismo abstrato do pintor americano Jackson

Pollock (1912 – 1956), segundo Lassala (2017).

As  semelhanças  do  processo  de  pixação  com  os  trabalhos  de
Pollock  são caracterizadas por  tratar  a  pintura  como ação (action
painting)  integrando-a  a  vida.  É  esta  a  atitude  que  os  pixadores
compartilham por meio de suas letras, de seus movimentos corporais
e da utilização de suportes diferenciados. (LASSALA, 2017, p.146)
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A  comunicação  se  dá  como  demarcação  de  território.  Quanto  maior  a

quantidade de demarcações e quanto maior o grau de dificuldade, maior o respeito

do grupo ou indivíduo na comunidade. Por grau de dificuldade podemos entender

como lugares de difícil acesso, como prédios, janelas e demais lugares onde seja

necessário fazer algum tipo de escalada ou invasão,  (figura 06). Além do amor  à

tipografia  e  da  criação  das  mesmas,  a  adrenalina  é  frequentemente  citada  por

pixadores em documentários e entrevista como espécie de combustível que os move

especialmente em empreitadas onde há grande risco de morte.  De acordo com o

pixador  e  produtor  do  documentário  “Pixo”,  Cripta  Djan,  a  transgressão  é  “[...]

necessidade de expressão, promoção existencial, reconhecimento além da passagem na

terra  como  pessoa  comum.  Radicalidade  e  preocupação  estética.”  (DJAN IN  WAINER;

OLIVEIRA, 2016).

FIGURA 06 – Prédios localizados no centro de São Paulo, ao final da rua Libero Badaró. À
esquerda o edifício ocupado por artistas brasileiros e sul americanos, conhecido como Ouvidor 63,
espaço onde é possível fazer visitas guiadas para conhecer o trabalho de artistas de rua. Ao lado
Pixadores e Grafiteiros dividem o espaço dos prédios com Tags e mensagens políticas. Autor da

Imagem: César Molina, 2018.

Na  história  popular  do  Pixo,  contada  por  seus  integrantes,  muitos  com

décadas de prática, figuram nomes como Di, Pessoinha e Juneca. Todos tidos como

os precursores do movimento, conquistando respeito por escreverem seus nomes

em edifícios. Durante o mandato do prefeito Jânio Quadros (1986 – 1989), a mídia
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dava  grande  destaque  as  intervenções  do  trio,  fazendo  com  que  o  prefeito

colocasse, principalmente Juneca, (figura 07), sob a mira da polícia, conforme afirma

o jornalista Marcelo Duarte:

Jânio Quadros ordenou que as forças policiais encontrassem Juneca
e ele ficou um tempo sumido, aumentando ainda mais o mistério em
torno de sua figura. Só no final da década, ele concedeu as primeiras
entrevistas,  já  depois  de  ter  abandonado  a  carreira  de  pichador.
(DUARTE, 2017). 6

  Ainda sobre Juneca, o artista Celso Gitahy diz:

Muitos não o respeitam porque ele deixou de pixar pra estudar artes
plásticas. Conheceu o [Mauricio] Villaça. O Juneca é o primeiro que
pixava em grande escala, e ficou famoso. Ele veio com essa coisa de
se auto assinar.  O Villaça dizia que a assinatura precede a obra.
(GITAHY,  citação  retirada  de  entrevista  efetuada  pelo  autor,  ver
apêndice 2)

Figura 07 – Fotografia do acervo do
jornal Estadão. Disponível em:

http://fotos.estadao.com.br/galerias/acervo,historia-da-pichacao-e-do-grafite-em-sao-paulo,29926.
Acesso em 15/04/2018

6 Disponível em: http://spcuriosos.uol.com.br/por-ondem-andam-juneca-e-pessoinha-os-
primeiros-pichadores-de-sao-paulo/
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        Com o passar dos anos, o Pixo passou por algumas evoluções em sua técnica

e estilo, paralelamente tendo que dividir o espaço público com os Grafites Artísticos,

Pichações Políticas, Poéticas, Murais e lambe-lambes. A inovação é constantemente

perseguida pelos pixadores. Todas as quintas à noite em frente à Galeria Olido, no

centro de São Paulo,  acontece o encontro de dezenas de pixadores para  “fazer

folha”, termo utilizado pelos mesmos para  designar  a  troca de experiência  onde

cadernos são utilizados para o registro das inovações alcançadas por cada membro

ou  gangue,  para  assim  poderem  aperfeiçoar  suas  marcas  e  referências.  Esses

lugares de encontro, ou “Points”, como definem, podem variar sendo muitas vezes

no próprio bairro onde residem, segundo o antropólogo Alexandre Barbosa (2010). 

A pluralidade de seus estilos, cores, formas e temas já faz parte, há décadas,

do cotidiano  no  paulistano,  obrigando  a  sociedade  a  minimamente,  repensar  na

representatividade dessas intervenções para a cidade, como afirma a pesquisadora

Glaucia Castro de Costa Pimentel:

Devido à insistência e expansão das novas formas de viver, ocupar e
transformar esses espaços, as regras já estão sendo revistas: regras
de contravenção, regras de técnicas expressivas, regras de mercado
das artes, regras de cidadania, regras estéticas, regras do que seja
norte e sul, nordeste e sudeste, do que é público e privado, do que é
erudito  e  popular,  e  assim  por  diante.  Estas  são  algumas  das
questões que o  grafite,  e  mesmo as pichações,  estão forçando a
cidade  a  discutir  –  poder  público  e  cidadãos  reunidos  em
organizações  [ou  não]  sejam  artistas,  sejam  jornalistas,  sejam
lixeiros, sociólogos, e padeiros da esquina. (PIMENTEL, 2013, p.09)

       Em uma megalópole como São Paulo, onde as multidões e o status quo podem

suprimir as vozes e identidades dos chamados grupos minoritários, o Pixo, presente

no cotidiano dos cidadãos, traz também outro questionamento quanto ao pixador e

sua obra. Seria justo, numa sociedade que nunca se preocupou legitimamente com

o bem-estar social de sua população, especialmente nas periferias, esperar que o

pixador produzisse trabalhos esteticamente agradáveis e escapistas? Se o acesso à

uma boa educação,  trabalho digno, saúde e lazer nas regiões mais carentes da

cidade parecem cada vez mais distantes da realidade, não é de se surpreender que
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de alguma maneira esses jovens busquem reafirmar sua existência e necessidades

via  demarcação  e  degradação  de  espaços  que  nunca  foram  assimilados  como

legitimamente seus. Se tudo o que lhes é oferecido é desordem e caos, será o caos

que os pixadores oferecerão à estética paulistana.

     Recentemente, em abril de 2018, a ação de um casal de pixadores chamou a

atenção da mídia local e nacional. A pixação do Pateo do Collegio, prédio histórico

no  centro  de  São  Paulo,  com  a  frase  “Olhai  por  Nóis”,  revoltou  moradores  e

funcionários responsáveis pela limpeza e preservação do espaço, além do padre e

diretor do complexo cultural, Carlos Alberto Contieri. Uma semana após o ocorrido, o

casal responsável pela pichação foi preso graças a ajuda das câmeras de segurança

que gravaram o ocorrido. Ambos foram multados em 10 mil reais, cada. Um mutirão

de limpeza,  formado por  pedreiros  voluntários,  lixaram e pintaram a fachada do

prédio, e em poucos dias o mesmo já estava com as paredes brancas novamente.

Foi a primeira vez desde sua construção em 19547, que o prédio havia sido pixado. 

1.3 - O Grafite e o Estilo Americano (Hip Hop)

        As influências, a partir da metade dos anos 80, começaram a ser os Grafites

norte  americano  com  a  temática  e  estética  de  New  York e  Philadelphia,  que

remetiam ao Hip Hop com Tags mais coloridas, melhor elaboradas, onde artistas se

destacaram com o desenho e se aproximando ao estilo do Grafite, que após anos de

hibridismo cultural, consagrou-se a partir dos primeiros anos do século XXI. Mesmo

assim, é importante relembrar que até esse momento, onde finalmente começava a

se relacionar com a cultura americana e também com as periferias de São Paulo, o

Grafite como um movimento de Street Art, já havia sido iniciado há pelo menos duas

décadas antes [ver capitulo 2].

Quando o Hip Hop chegou já tinha uns 15 anos que o Alex Vallauri
fazia  (Grafite).  Nós  temos  uma  identidade  muito  diferente  deles.

7 O Pateo do Collegio, marco inicial do nascimento de São Paulo, foi construído 
originalmente em 1554 por Afonso Brás para catequisar os indígenas. De 1765 a 1912 
abrigou o governo paulista e em 1953 foi totalmente demolido. Sua reconstrução se iniciou 
em 1954 e foi finalizada em 1979.
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Essa  moçada ovaciona  demais  os  americanos.  [...].  É  uma visão
muito  estreita,  sobre  tudo  o  desconhecimento  do  que  é  nossa
história.  A gente teve a semana de 1922, manifesto antropofágico
etc. (GITAHY, citação retirada de entrevista efetuada pelo autor, ver
apêndice 2)

       A partir da metade dos anos 80, a região central de São Paulo, especificamente

o Largo São Bento, tornou-se o ponto de encontro de jovens de todas as partes da

cidade que se reuniam para trocar  informações sobre a cultura  Hip Hop e  seus

principais conceitos: dança [break dance], música [RAP, DJ’s e MC’s], e o desenho

ou arte  [Graffiti].  Nos EUA, a escrita  correta seria  Graffiti.  É possível,  mas raro,

encontrar quem ainda mantenha a grafia desse modo, mas com o tempo a palavra

acabou  ganhando  sua  própria  versão  em  português,  e  na  maioria  das  vezes

encontraremos o  termo Grafite,  muito  em função  dos  artistas  e  intelectuais  que

deram à luz ao Tropicalismo.

Antes do primeiro exilio, em 1964, intelectuais e artistas brasileiros
deram  à  luz  ao  Tropicalismo.  Extremamente  engajados,
abrasileiraram as inscrições situacionistas e  assim surgiu  o  termo
“grafite”, expressão 100% “brazuca”. (DAVIDS et al, 2012, p.30) 

             Alguns artistas ainda utilizam o termo  Graffiti, como Celso Gitahy que

explica:

A despeito de outras grafias adotadas, mesmo daquela dicionarizada
pelo Aurélio, escolhi a de origem italiana, porque há palavras, no meu
entender,  que  devem  permanecer  em  sua  grafia  original  pela
intensidade  significativa  com a  qual  se  textualizam dentro  de  um
contexto.  (GITAHY, 1999, p.13)

Dentre  esses  jovens  que  frequentavam  a  região  central  da  cidade,  vários

alcançaram certa notoriedade como Rappers, pixadores e grafiteiros. Mas, os mais
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conhecidos,  são:  Binho,  Speto,  DJ  Hum,  Tahíde e  os  irmãos  Otávio  e  Gustavo

Pandolfo, ou, OsGêmeos8, como afirma Gitahy: 

.

 No Brasil, esse estilo só não invadiu o metrô. O DJ Hum, Tahíde e
outros  precursores  do  RAP,  antenados  com  esse  movimento
costumavam-se  encontrar  na  Estação  São  Bento  do  metrô.  Ali
dançavam e curtiam som. Renato Del Kid e OsGêmeos são, entre
outros, dessa fase.  (GITAHY, 1999, p.45)

 Inicialmente, OsGêmeos tinham um grande interesse pela dança [break]. Mas

o amor pelo desenho fez com que, primeiramente, começassem a pintar camisetas

antes  de  descobrir  que a  cidade poderia  ser  um suporte  melhor  para  sua arte.

Segundo os grafiteiros, em depoimentos ao documentário Cidade Cinza (2013):

O Grafite é um dos únicos movimentos em que os jovens falam. [...]
O cara está lá escrevendo porque ele precisa falar, precisa botar pra
fora alguma coisa. [...]. Parece que a parede é um suporte que está
lá, sujo, e você não toca na parede. O que toca é a tinta, você não
tem contato com a parede. É a tinta. Meio mágico. Você não toca a
sujeira,  você  transforma  em  uma  coisa  bacana.  É  uma  magia
subliminar, você não sabe que tá acontecendo. O spray te oferece
isso, é diferente você pegar um pincel e pintar a parede. Qualquer
um que  você  der  uma lata  de  spray  vai  pensar  “onde  eu  posso
escrever?”. (OSGÊMEOS IN MESQUITA; VALIENGO, 2013)

OsGêmeos ficaram mais conhecidos, especialmente a partir dos anos 2000,

quando se consagraram nacionalmente com o painel na avenida Radial Leste em

São Paulo (2002) e internacionalmente ao terem dois trabalhos feitos em parceria

com outros artistas [Blu, em Lisboa em 2010 e Nina Pandolfo e NUNCA em Kelburn

Castle  em 2007]  eleitos  entre  os  melhores  do  mundo  pelo  jornal  britânico  The

Guardian. Conhecidos por sua estética semelhante às pinturas de Candido Portinari,

8 De acordo com os irmãos Pandolfo, o nome OsGêmeos pode ser escrito de qualquer 
maneira, porem os irmãos preferem a grafia sem o acento circunflexo na letra “e”, 
OsGemeos, já que internacionalmente há confusão pela falta de familiaridade com essa 
acentuação. Optei pela grafia OsGêmeos
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e igualmente suas temáticas ligadas a família, ao povo brasileiro e questões sociais,

OsGêmeos são conhecidos por sua versatilidade e grande influência não só pela

arte  social  como  também pela  cultura  Hip  Hop,  (figura  08).  Uma das  principais

inspirações no início do percurso dos irmãos como grafiteiros,  estava o amigo e

parceiro das reuniões na Estação São Bento, Speto. Segundo eles: 

O Speto  foi  um cara  que  sempre ajudou.  A gente  sempre  trocou
muita figurinha. Ele sempre foi um cara muito precoce com estilo. Em
84 ele tinha um estilo. Isso ajudou a gente a desenvolver o nosso. E
em 89 quando a gente começou a viajar, a gente já tinha um estilo.
(OSGÊMEOS IN MESQUITA; VALIENGO, 2013).

Figura 08 – Grafite feito pelos artistas OsGêmeos em parceria com o italiano Blu. Portugal, 2010.
Disponível em: http://www.osgemeos.com.br/projetos/crono-festival-colaboracao-blu-e-osgemeos/.

Acesso em: 15/04/2018

Outro importante nome do Grafite nessa época, final dos anos 80 e início dos

90, foi o artista visual, curador e grafiteiro Binho Ribeiro. Seu trabalho é fortemente

caracterizado pelas evoluções tipográficas do Grafite,  Hip Hop e Skate,  além de

personagens como a Barata, que segundo ele, reafirma pelos muros a resistência da

arte  urbana.  Seu  estilo  é  conhecido  dentre  os  pixadores  e  grafiteiros  como

WildStyle, (figura 09), um estilo de tipologia de difícil leitura, com letras entrelaçadas
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e sobrepostas, com elementos figurativos como setas, símbolos e outros elementos

decorativos que variam de acordo com a criatividade do artista. 

Figura 09 – Grafite WildStyle por Binho Ribeiro. Disponível em:
http://www.binhoribeiro.com.br/graffiti/. Acesso em: 15/04/2018.

As referências dos Grafites eram essencialmente americanas durante os anos

90, em relação às formas,  cores e temática. Além dos encontros pelo centro da

cidade, os artistas tinham outras formas de se informar sobre o que acontecia na

cena da Street Art nos EUA. Uma delas foi o documentário dirigido por Tony Silver e

Henry Chalfant,  Style  Wars,  de  1983.  Considerado  um dos  melhores  expoentes

sobre a cultura do Hip Hop de  New York, o documentário mostra o surgimento do

break dance e Grafite,  com suas  Tags multicoloridas nos vagões dos trens, que

funcionavam  como  uma  espécie  de  galeria  móvel,  circulando  pela  cidade  e

abrangendo  um  público  maior  e  mais  diversificado  do  que  os  muros  das

comunidades mais humildes em que os grafiteiros residiam.

A visita do grafiteiro americano Barry MCGee, conhecido como Twist, em 1993,

colaborou, além dos seus conceitos estéticos e possibilidades mercadológicas do

seu  Grafite  em  San  Francisco,  com  o  aprimoramento  técnico  dos  traços  dos

pixadores e grafiteiros paulistas, uma vez que o americano introduziria na cena local

o bico de spray FatCap, (figura 10), que possibilitaria variadas espessuras do jato de

tinta  das  latas  de  tinta.  O  episódio  desencadeou  nos  grafiteiros  e  pixadores

paulistanos a busca por novas e criativas formas de aperfeiçoamento técnico com o

jato de tinta, segundo afirma Gitahy:
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O tamanho padrão das latas, com jatos relativamente grossos, fez
com que se buscassem novas possibilidades de variação de bicos.
Assim, percebeu-se que desodorantes e inseticidas possuíam bicos
que  produziam  traços  mais  finos.  A partir  daí,  descobriu-se  que
extraindo um pouco de ar da lata de tinta spray seu jato torna-se
menos denso, e o traço mais fino. Por último, tivemos a utilização de
compressor, substituindo as latas de Spray.  (GITAHY, 1999, p.47)

Figura 10 – Imagem ilustrativa dos tipos de bicos e jato de spray produzido pelos mesmos.
Disponível em http://buckwildgallery.com/spraypaint-caps-line-weights/. Acesso em: 01/08/2018  

Dentre  algumas  das  principais  técnicas  e  estilos  do  Grafite  que  se

desenvolveram, principalmente durante a década de 90 e veem se aperfeiçoando

nos dias de hoje, podemos destacar:

Grapixo – Trata-se de uma fase intermediaria entre o Pixo e o Grafite,  (figura

11). São Pixações mais desenvolvidas esteticamente com mais cores, sombreado e

volume. 
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Figura 11 – Grapixo. Disponível em: http://bravosoriginal.blogspot.com.br/2009/01/grapixo-terrorista-
assim.html. Acesso em: 15/04/2018

Bomb –  Técnica  de  desenho  desenvolvida  pelos  americanos  e  copiada  pelos
pixadores e grafiteiros  locais,  (figura 12).  Letras  desenhadas de maneira  rápida,
arredondada, com contorno, preenchimento, volume, com cores variadas e podendo
acrescentar símbolos, desenhos no estilo esquetes etc.

Figura 12 – Grafite estilo Bomb feito pelos irmãos Pandolfo na região do Cambuci, onde cresceram.
Autor da Imagem: César Molina, 2017.

Sticker – Técnica americana, cuja produção é realizada por meio da colagem

de adesivos que são feitos a partir de desenho livre, ou com estêncil e  Spray, em

papel ou vinil, podendo também ser impressos em série com uso de recursos de

informática como softwares de edição de imagens,  (figura 13). Após a aplicação,
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muitos artistas fotografam e divulgam em suas redes sociais onde há o intercâmbio

com outros artistas do mundo. 

Figura 13 – Stickers variados em placa de sinalização na Av. Paulista, São Paulo. Autor da Imagem:
César Molina, 2018.

1.4 Guerra do Spray: Arte e Gestão Pública 

Durante os anos 90, pixadores e grafiteiros viram no spray uma oportunidade

não  só  de  diversão,  transgressão  e  expressão  artística,  mas  como de  trabalho.

Muitos  grafiteiros  passaram  a  trabalhar  na  produção  de  Murais  comerciais  e

fachadas. O fato da maioria desses artistas já terem sido pixadores, fez com que

fosse  criado  uma forma de  conduta  ética  entre  os  grafiteiros  em geral  onde  os

trabalhos seriam respeitados e não haveriam transgressões ou degradações por

parte dos pichadores, (figura 14 e figura 15). Segundo Lassala:

Para evitar  a pixação,  muitos comerciantes contrataram grafiteiros
para pintar a fachada dos estabelecimentos com trabalhos artísticos
por meio de temática livre ou na forma de anúncios dos produtos
e/ou serviços  oferecidos.  Muitos  dos grafiteiros  que se prestam a
esse serviço já foram pixadores no passado e são respeitados por
estes, que não vão escrever por cima do Grafite negociado. Essa,
talvez, possa ser encarada como uma forma de ganhar a vida com o
Spray. (LASSALA, 2017, p.134).
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Figura 14 – Imagem de imóvel abandonado, próximo à Avenida Paulista. Autor da
Imagem: Google Maps, 2017. 

Figura 15 – Imagem do mesmo imóvel, onde em 2018 passou a funcionar um Hostel.
Autor da imagem: César Molina, 2018.

       A estratégia de optar por um trabalho artístico como os Grafites Mercenários,

Murais e Painéis,  na tentativa de evitar que o patrimônio seja vandalizado pelos

Pixos e Pichações, implica também a constante manutenção das obras para que as
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mesmas, com o desgaste natural do tempo e das interferências do público em geral

não sejam degradadas pela aparente falta de cuidado. Uma teoria base para essa

prática  apresentada  pelo  artista  britânico  Banksy  em  seu  livro  Guerra  e  Spray

(2012), é a Teoria da Janela Quebrada. Formulada pelos criminologistas James Q.

Wilson e George Kelling nos anos 80, a teoria afirma que:

[...]  o  crime é  o resultado inevitável  da desordem e que,  se uma
janela de um prédio for destruída e ninguém consertar, os passantes
pensarão  que  ninguém  se  importa.  Daí,  mais  janelas  aparecerão
quebradas nas proximidades, as paredes serão grafitadas e o lixo vai
começar  a se acumular.  A ocorrência de crimes sérios aumentará
drasticamente em seguida, enquanto a negligência na vizinhança se
torna visível. (WILSON E KELLING IN BANKSY, 2012, p.130)

        Da mesma forma que a negligência de moradores de um bairro pode atrair o

aumento de casos de violência e degradações sociais, a falta de cuidados em um

Mural,  por  exemplo,  pode  dar  a  entender  que  o  artista  ou  proprietário  não  se

importam, e consequentemente, permitir  que pixadores deteriorem o trabalho. De

acordo com Rui Amaral:

[...] O grafite tem como característica a efemeridade. Se é um grafite
não tem que estar ligado ao tempo. Pode ser feito com giz. Faz, pode
chover e ser apagado. Quando se faz um mural e painel, existe uma
lei da rua, que é você cuidar daquilo que você tem. [...] Se alguém
fizer uma TAG e eu apagar, obviamente vai dificultar com que venha
um segundo e queira fazer também, porque tem alguém cuidando do
trabalho.  Se você não cuida do que você tem, dá se o direito de
alguém ocupar. (AMARAL,  citação  retirada  de  entrevista  efetuada
pelo autor, ver apêndice 1)

      Já o artista plástico Rafael Hayashi, que eventualmente cria obras em Murais,

reafirma a fragilidade e efemeridade tanto dos Grafites quanto Painéis pelo simples

fato de estarem expostos publicamente ao invés de em um ambiente fechado:

A partir do momento em que ele pintou, a pintura é de todo mundo, a
pintura é pública. Eu saio na rua e tem um monte de pintura que eu
não gosto, mas aquilo é meu de certa forma, não é só do artista.
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Porque  se  ele  quisesse  pintar  ele  pintava  em  casa  e  deixava  o
quadro dele guardado,  mas ele quer mostrar  pra todo mundo, ele
quer compartilhar. (HAYASHI IN BARONE,2015)9

       A efemeridade, então, acaba por ser uma das principais características do

Grafite.  Por  tratar-se  de  uma  obra  realizada  por  meio  da  transgressão,  não  há

sentido  na  idealização  de  duração  da  obra  por  um  período  longo,  como  obras

destinadas aos museus, galerias e coleções pessoais. O Grafite, tradicionalmente

feito com Spray, pode ser feito com giz, papel, fitas adesivas etc. o material  não

importa  e  sim a  mensagem,  a  conversa  com o  público.  Em trabalhos  como os

Murais,  cabe  ao  artista,  ou  patrocinador,  cuidar  da  manutenção  da  obra.  Para

exemplificar, pode-se tomar como caso um painel criado por Rui Amaral no edifício

Regina, localizado na esquina da Avenida Brigadeiro com a Avenida Paulista em

2012. A obra, intitulada de “O Entusiasmo de Anakuma”, foi inspirada nas lendas

sumérias  de  deuses  astronautas  ao  lado  de  Bicudo,  personagem do  artista  em

grande parte de suas obras. A ação, patrocinada pela G.E. [General Eletric] como

estratégia  de  revitalização  da  marca,  no  entanto,  foi  apagada  por  ordem  os

moradores do prédio poucos meses depois de sua finalização temendo que a obra

pudesse ser futuramente tombada como patrimônio da cidade e assim, a gestão do

prédio  pudesse  ser  impedida  ou  encontrasse  dificuldades  em  realizar  obras  na

fachada do prédio. Sobre o ocorrido, o artista afirma:

 A G.E queria fazer um projeto de revitalização da marca. Foi uma
ação patrocinada por uma empresa,  uma ação de marketing,  não
cultural. É diferente. Num projeto cultural, você pinta 5 prédios e tem
uma posição  mais  madura,  com mais  respeito  a  cultura.  Quando
você faz com um projeto de marketing você não fica tão responsável
pelo produto,  pelo  trabalho,  porque você está mais ligado na sua
empresa,  na  sua  marca.  (AMARAL,  citação  retirada  de  entrevista
efetuada pelo autor, ver apêndice 1) 

Apesar do ocorrido, Rui Amaral detém outro trabalho no Túnel da Avenida

Paulista,  (figura  16),  onde  mantém  e  constantemente  revitaliza  seu  Mural,  em

parceria com a prefeitura de São Paulo e empresas fabricantes de tinta, como a

Suvinil em 2015, há mais de 30 anos.  As únicas exceções foram as gestões de

9 Disponível em: https://revistatrip.uol.com.br/trip-tv/enivo-e-rafael-hayashi-falam-sobre-
grafite-e-o-direito-a-livre-expressao
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Paulo  Maluf  (1993  –  1996)  e  Celso  Pitta  (1997  –  2000),  onde  encontrou  mais

dificuldades de diálogo:

[...]  eu  passei  por  alguns  governos,  Maluf,  Pitta,  Serra,  Erundina,
Kassab. Conversei com todos ligados a políticas públicas. Conversei
com  chefes  de  gabinete.  A Erundina  ajudou  a  pintar  pilastra  de
viaduto. Quando entrou o Maluf e Pitta a coisa mudou, eles pintaram
de tudo de branco. (AMARAL, citação retirada de entrevista efetuada
pelo autor, ver apêndice 1)

Figura 16 – Mural por Rui Amaral no túnel da Av. Paulista em processo de revitalização. Autor da
Imagem: César Molina, 2015.

Esse tipo de trabalho comercial em parceria com os grafiteiros desencadearia

uma série de outros projetos não só com comerciantes locais, como com o setor

privado,  com grandes  patrocínios  de  empresas  e  multinacionais.  Esse  estilo  de

Street  Art foi  denominado  por  alguns  artistas  como  Grafite  Mercenário  ou

simplesmente murais ou painéis. Segundo Rui Amaral:

 O Grafite só existe quando ele é de forma ilegal. Se você rabiscar
em algum lugar, público ou privado, a superfície não interessa. O que
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interessa é o ato de se fazer o rabisco. Isso é o que define o Grafite
como movimento artístico. (AMARAL, citação retirada de entrevista
efetuada pelo autor, ver apêndice 1)

       De modo que o grande sucesso internacional, a princípios dos irmãos Pandolfo,

OsGêmeos,  fez com que as portas do mercado internacional  e  nacional  fossem

abertas para uma grande leva de novos artistas que encontrariam no Spray e muros

da cidade uma oportunidade de expor suas criações. Desde os anos 2000, o grande

número  de  trabalhos  realizados  fez  com  que  São  Paulo  ganhasse  ainda  mais

notoriedade como a Cidade do Grafite, devido à quantidade e diversidade de estilos

encontrados. Os Grafites e Murais, dividiam e compunham o cenário visual urbano

com os Outdoors, fachadas e placas publicitárias, porém, em 2006 a Câmara de São

Paulo aprovaria a lei que proibia propagandas externas na cidade. Proposta pelo

Prefeito Gilberto Kassab, a lei proibia a utilização de painéis eletrônicos, Outdoors,

faixas e banners, e pretendia acabar com a excessiva poluição visual. De acordo

com o vereador Dalton Silvano, publicitário e único voto contra a proposta:  “Quem

perdeu  foi  a  cidade  de  São  Paulo.  Uma  cidade  sem  publicidade  é  uma  cidade  fria.”

(SILVANO IN SEM AUTOR, 2006).10

      Evidentemente, a lei acabou por afetar os grafiteiros. Em 2007, após retornarem

da Escócia, onde haviam pintado o Castelo de Kelburn, a artista Nina Pandolfo e

OsGêmeos,  tiveram a desagradável  surpresa de presenciar  que muitos  de seus

grafites haviam sido apagados e cobertos de cinza pela prefeitura. Após o ocorrido,

os artistas, com as presenças de Ise e Koyo, grafitaram as paredes e pilastras do

viaduto Antártica, zona oeste da cidade. Em menos de 16 horas a equipe contratada

pela prefeitura já havia, novamente, pintado as paredes de cinza. Sob a acusação

de perseguição em relação aos Grafites, o coordenador das subprefeituras de São

Paulo, Andréa Matarazzo, disse:

Não existe nenhuma política ou iniciativa nossa para cobertura de
grafites; há, sim, uma rotina de limpeza da cidade. Acontece que os
grafiteiros também têm uma rotina de pintar, por isso alguns podem
ter sido apagados. Mas não quer dizer que foi a prefeitura que cobriu

10 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2709200601.htm
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o  grafite  do  viaduto  Matarazzo,  pode  ter  sido  a  empresa  que  a
prefeitura contrata para pintar o viaduto, por exemplo. (MATARAZZO
IN WAINER, 2007) 11

       Em relação à atitude da equipe de limpeza do Prefeito Gilberto Kassab, os

irmãos Pandolfo afirmaram que: “Por mais que nossos trabalhos estejam nas galerias,

nunca  vamos  desistir  de  pintar  na  rua.  Essa  é  a  verdadeira  essência  do  grafite.”

(OSGÊMEOS IN WAINER, 2007). 12Em 2008, a mesma gestão foi responsabilizada por

apagar  o Mural  localizado entre as Avenidas Radial  Leste e 23 de Maio,  região

central de São Paulo.  

       Posteriormente,  os grafiteiros ainda tiveram problemas com a gestão dos

Prefeitos Fernando Haddad (2013-2016),  (figura 17) e, especialmente, João Dória

(2017-2018). Inicialmente, a gestão de Haddad manteve a política de limpeza dos

muros e eliminação de Pichações e Grafites, quer fossem autorizadas ou não, e que

não fossem do gosto pessoal e curadoria “artística” dos responsáveis por remover

as obras. Segundo Gabriel Medina, coordenador de políticas para a juventude da

prefeitura: 

O funcionário da limpeza quem define o que é grafite ou não. Ele
olha e diz: 'isso é feio, vou apagar'. Não podemos ser reféns de uma
análise  artística  de  quem  não  conhece.  (MEDINA IN MACHADO,
2014).13

       Após o ocorrido, a prefeitura afirmou que criaria um manual para a orientação da

equipe de limpeza urbana sobre como proceder ao se depararem com Grafites e

Pichações. Ironicamente, o Pixador Cripta Djan afirmou que: “Para nós [pichadores], é

até melhor que se apague. Quando se limpa o muro, o espaço é renovado para outros

11 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2406200723.htm

12 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2406200723.htm

13 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1494860-sp-vai-orientar-
funcionarios-sobre-a-limpeza-de-grafites-e-pichacoes.shtml
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ocuparem.”  (DJAN  IN  MACHADO).  14Os irmãos  Pandolfo,  deixaram seu  recado  ao

prefeito nos muros e viadutos da cidade.

Figura 17 – Um dos vários recados deixados pelos grafiteiros ao Prefeito Fernando Haddad. Imagem
disponível em: http://www.zonasuburbana.com.br/apos-remocao-de-grafites-os-gemeos-fazem-

protesto/. Acesso em: 30/07/2018

       Posteriormente, a relação entre o então prefeito, Fernando Haddad, e os artistas

de rua mudou drasticamente. Em 2015, Haddad inaugurou na Avenida 23 de Maio, o

maior Mural a céu aberto da América Latina, com 15.000 m² e participação de mais

de 200 artistas,  (figura 18).  Dentre eles,  alguns que participaram da negociação

como Rui Amaral, Ozi, Mauro Neri, Bárbara Goy, e Binho Ribeiro que comentou o

resultado da negociação: 

Essa  é  uma  demonstração  de  respeito  e  reconhecimento  pelo
trabalho que a gente desenvolve há muitos anos. É uma porta que
está se abrindo para diversos outros projetos.  Nesse momento,  é
ainda um abre portas. A preocupação com a escolha dos artistas, do
conteúdo,  estrutura  é  para  fazer  com  que  as  propostas  novas
cheguem e aconteçam. (RIBEIRO IN RABASSALLO, 2015)15

14 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1494860-sp-vai-orientar-
funcionarios-sobre-a-limpeza-de-grafites-e-pichacoes.shtml
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Figura 18 – Prefeito Haddad percorrendo a Av. 23 de Maio na inauguração dos murais. 2015 Autora
da Imagem: Heloisa Ballarini. Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/02/prefeitura-

de-sp-inaugura-mural-de-grafite-na-avenida-23-de-maio.html. Acesso em: 30/07/2018

             O secretário de Cultura em exercício, Guilherme Varella, afirmou que:

Usar a 23 de Maio como uma galeria a céu aberto para valorizar
os  grafiteiros,  que  antes  eram  marginalizados,  e  trazê-los  pra
cidade ver, para compartilhar dessa pintura, é muito importante. O
grafite  nos  faz  olhar  para  a  cidade  de  outra  forma e  esse  é  o
primeiro passo pra gente pensar no entorno e nos possíveis tipos
de intervenção. (VARELLA IN SCHEIN, 2015).16

       No mesmo dia estava em processo de finalização da nova pintura dos Arcos do

Jânio, localizado entre a Avenida Radial Leste e 23 de Maio, (figura 19). Os arcos,

que foram construídos na década de 20 e revitalizados nos anos 80 pelo prefeito

Jânio Quadros, haviam sido tombados pelo Patrimônio Histórico, 2002, e isso levou

a resistência por parte de alguns moradores. O prefeito Haddad pediu a autorização

devida ao  Conselho Municipal de Preservação ao Patrimônio Histórico, Cultural e

15 Disponível em: http://rollingstone.uol.com.br/blog/cultura-de-rua/avenida-23-de-maio-tera-
o-maior-mural-de-grafite-da-america-latina
16 Disponível em: http://vadebike.org/2015/02/grafites-23-de-maio-arcos-do-janio-
pedalada-haddad/)
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Ambiental de São Paulo [Conpresp] e os mesmos a aprovaram que o local fosse

pintado por grafiteiros contratados pela prefeitura. 

Figura 19 – Arcos do Jânio. Autor da Imagem: César Molina, 2015. 

       A boa relação da prefeitura paulistana com os artistas urbanos, no entanto, seria

muito abalada com o início da gestão do prefeito João Dória em 2017. Logo nos

primeiros  dias  no  cargo,  o  prefeito  ordenou  que  praticamente  todos  os  Murais

realizados, com a autorização de Fernando Haddad em 2015, na Avenida 23 de

Maio e Arcos do Jânio, em especial, fossem apagados, (figura 20). O ato foi parte do

programa  de  zeladoria  da  cidade  conhecido  como  “Cidade  Linda”,  ironicamente

apelidado de “Cidade Cinza” por seus críticos. O prefeito declarou à imprensa:

Quero deixar claro: pichadores são condenados na nossa cidade. A
população não quer a pichação e não vai ter a pichação porque nós
vamos fiscalizar  e punir  os pichadores  — afirmou Doria,  em uma
agenda  pública.  —  Inclusive  pedi  um  Projeto  de  Lei  à  Câmara
Municipal de São Paulo para quintuplicar o valor da multa. E os que
não puderem pagar o valor da multa, não tem problema nenhum: vão
pegar pincel, tinta e limpar a porcaria que fazem na cidade de São
Paulo. (DÓRIA IN SEM AUTOR)17

17 Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/doria-apaga-grafites-em-avenida-cria-
polemica-em-sp-20815081
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       Um mês após a ação do prefeito, a justiça o proibiu que apagasse os Murais

sem prévia autorização do Conpresp,  com multa  diária  de 500 mil  reais  caso a

decisão fosse desrespeitada. Entre tanto, no texto apresentado pelo juiz, Adriano

Marcos Loroca, existe a clara diferenciação da sua decisão em relação aos Grafites

[Murais] e Pixações:

Entretanto, frise-se que, ao contrário do resto do mundo, no Brasil costuma-
se  diferenciar  grafite  de  pichação,  tanto  que  o  legislador  em  2011
descriminalizou o grafite. Então, muito embora haja polêmica sobre isso, até
porque muitos grafiteiros são declaradamente ex-pichadores, é de praxe
distingui-los da seguinte forma: enquanto o grafite é uma pintura mais
elaborada  e  complexa,  multicolorida,  envolvendo  diversas  técnicas  e
desenhos, que busca transmitir uma informação ou opinião, a pichação, que
remanesce na legislação brasileira como ato de vandalismo, é caracterizada
pelo ato de escrever palavras de protesto ou insulto, assinaturas pessoais
ou de gangues em muros,  fachadas de edifícios,  monumentos e vias
públicas,  geralmente  com  o  uso  de  tinta  preta.  (SANTIAGO  APUD
LOROCA, 2017)18

       Sobre a nova proposta de zeladoria do prefeito em relação à paisagem urbana

da cidade, o juiz afirmou:

A nova orientação administrativa na organização do espaço urbano público
consiste, basicamente, em substituir uma manifestação cultural e artística
geralmente de jovens da periferia da cidade de São Paulo por tinta cinza,
de gosto bastante duvidoso, e, depois, por jardim vertical.  (SANTIAGO
APUD LOROCA, 2017)19

18 Disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/justica-proibe-doria-de-apagar-grafite-sem-
aval-de-conselho-do-patrimonio-historico-e-cultural.ghtml
19 Disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/justica-proibe-doria-de-apagar-grafite-sem-
aval-de-conselho-do-patrimonio-historico-e-cultural.ghtml

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/em-meio-a-polemica-com-doria-grafiteiros-defendem-dialogo-e-espaco.ghtml
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/em-meio-a-polemica-com-doria-grafiteiros-defendem-dialogo-e-espaco.ghtml
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Figura 20 – Prefeito João Dória cobrindo os Grafites com tinta cinza. 2017. Imagem disponível em:
http://periferiaemmovimento.com.br/cidade-linda-pra-quem-coletivo-de-grafiteiros-questiona-acoes-

da-gestao-doria/. Acesso em: 01/08/2018

       A distinção feita entre Grafites e Pichações ou Pixações, reflete a opinião de boa

parte  do  público  e  mídia  em  relação  às  diferentes  abordagens  estéticas

apresentadas.  [Ver  capítulo  1.1 e 1.2].  Como consequência,  diversos pichadores

aproveitaram a polêmica para demarcar as novas paredes cinza, (figura 21). 

Figura 21 – Paredes pichadas com recados para o prefeito João Dória surgiram pela
cidade em resposta ao programa Cidade Limpa que apagou desde Grafites, Pixos à

Murais. 2017. Autor da Imagem: Agostinho Vieira. Disponível em:
https://projetocolabora.com.br/cidades/o-show-de-doria/attachment/pichacao-contra-o-

prefeito-joao-doria/. Acesso em: 31/07/2018

http://periferiaemmovimento.com.br/cidade-linda-pra-quem-coletivo-de-grafiteiros-questiona-acoes-da-gestao-doria/
http://periferiaemmovimento.com.br/cidade-linda-pra-quem-coletivo-de-grafiteiros-questiona-acoes-da-gestao-doria/
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       O prefeito Dória tentou se retratar alguns meses após o início da polêmica,

afirmando  que havia  avaliado  mal  a  situação  dos  artistas  e  seus  trabalhos.  Em

entrevista, Dória afirmou que:

Quando determinamos a recuperação da 23 de maio não avaliamos bem a
relação dos pichadores com grafiteiros e muralistas. Grafiteiros já foram
pichadores. Pichadores são agressores. Não sabíamos quão próxima era
essa  relação.  Pichadores  ameaçam  os  grafiteiros,  porque  a  arte  dos
grafiteiros é arte de rua. (DÓRIA IN SEM AUTOR, 2017)20

       Após a polêmica, alguns representantes dos artistas de rua como Celso Gitahy,

Rui Amaral, entre outro, se reuniram com o prefeito. Sobre o encontro, Gitahy afirma:

Quando ele entrou ele quis fazer aquilo tudo, no meu entendimento,
mais num sentido de afronta. Mas pegou muito mal pra ele. E ele
chamou os  grafiteiros.  Eu fui  conversar  com ele.  A gente sempre
trabalhou  foi  com  o  poder  público.  (GITAHY,  citação  retirada  de
entrevista efetuada pelo autor, ver apêndice 2)

.

Após poucos meses de mandato e uma série de medidas controversas, não

faltaram comparações entre o prefeito João Dória e o ex-prefeito Jânio Quadros,

apelidado de “O Homem da Vassourinha”. Durante os anos em que exerceu o cargo

de Presidente da República, antes ao golpe de 64, Jânio Quadros ficou conhecido

por seu  jingle “Varre, Varre Vassourinha, Varre a Corrupção!”. O mesmo  jingle foi

utilizado quando concorreu para o cargo de Governador do Estado de São Paulo em

1982 e mais uma vez na sua vitoriosa campanha para prefeitura de São Paulo em

1985.  Acusado  de  ser  excessivamente  demagogo  e  populista,  o  ex-prefeito  era

acusado de aplicar multas ou realizar tarefas que fugiam à sua função sempre que

haviam membros da imprensa para fotografar ou reportar. O prefeito João Dória, nos

primeiros dias de gestão, junto com seus principais secretários, saia em companhia

de jornalistas para varrer as ruas e pintar os muros pixados e grafitados vestidos de

gari. De acordo com o jornalista Renato Rovai:

20 Disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/doria-diz-que-avaliou-mal-a-questao-dos-
grafites-da-avenida-23-de-maio.ghtml
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A cena,  além  de  constrangedora,  não  é  nada  nova.  Muito  pelo
contrário,  remete  ao  populismo  imbecilizado  que  teve  em  Jânio
Quadros seu principal  expoente.  Jânio,  o homem da vassourinha,
que depois de renunciar e levar o país ao golpe de 64, se tornou
prefeito  de  São  Paulo,  em 1985,  utilizando  os  mesmos  métodos.
(ROVAI, 2017)21

As estratégias populistas e teatrais eram uma resposta à desconfiança da

população  ao  modelo  tradicional  da  política  brasileira,  sempre  cercada  com

escândalos de má administração e corrupção, e, consequentemente, conquistavam

facilmente a admiração de eleitores. E na política os  “[...] populistas não fazem jogo

coletivo. Eles jogam sempre sozinhos e para eles mesmos.” (ROVAI, 2017)22

Essas parcerias estratégicas, mesmo com períodos, à princípio, conturbados,

de grafiteiros com a gestão pública, foram também adotadas como uma forma de

domesticação dos pixadores, uma vez que na década de 90 diversos artistas como

Rui Amaral, Binho e Celso Gitahy eram frequentemente contratados para ministrar

workshops e  palestras  em  escolas,  comunidades  e  ONGs  com  o  intuito  de

“aprimorar” ou canalizar os trabalhos dos pixadores para algo mais de acordo com o

status  quo da  sociedade.  Como  decorrência,  o  Grafite  das  décadas  seguintes

perderia, e muito, seu conteúdo crítico e social, adaptando-se muito mais a um estilo

kitsch em sintonia com editais de arte onde murais e painéis tornaram-se o maior

representante da  Street Art com grande influência do mercado da arte. O Grafite

deixaria  de  ser  essencialmente  Grafite.  Sua  origem social  e  transgressora  seria

enfraquecida pelo caráter comercial e lúdico. 

Em suma, a diferença entre Street Art [Murais e Painéis] e Grafites, está na

atitude,  não só na transgressão,  mas no apelo  social  e  comprometimento  como

afirma Rui Amaral:

21 Disponível em: https://www.brasil247.com/pt/colunistas/renatorovai/273184/Doria-resgata-
J%C3%A2nio-Quadros-e-C%C3%A9sar-Maia-no-seu-primeiro-dia-como-prefeito.htm
22 Disponível em: https://www.brasil247.com/pt/colunistas/renatorovai/273184/Doria-
resgata-J%C3%A2nio-Quadros-e-C%C3%A9sar-Maia-no-seu-primeiro-dia-como-
prefeito.htm
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Se  eu  estou  numa  favela,  e  eu  faço  um  trabalho  autorizado  na
parede  de  uma  senhora,  aquilo  também  pode  ser  chamado  de
Grafite porque ele tem uma função de cidadão, de abrir os olhos, de
deixar o lugar mais legal.  Uma das funções também é essa. Fora
isso a  gente  pode chamar  de Arte  de Rua ou pintura  [Street  Art,
Painel,  Mural].  Quando  a  pintura  é  numa  parede  autorizada  com
pincel,  rolinho etc. seria um mural,  painel.  A intervenção urbana é
desde  o  Grafite,  a  TAG,  pintura,  às  vezes  usando  materiais
tridimensionais etc. (AMARAL, citação retirada de entrevista efetuada
pelo autor, ver apêndice 1)

       Entre as crises e parcerias com o setor público, a relação do Grafite com a

população em geral sofreu grande influência por parte da mídia, jornais e revistas

que realizavam as coberturas, desde reinvindicações a inaugurações de murais. O

fato de os artistas terem o reconhecimento internacional incentivou para o processo

e valorização dos grafiteiros e muralistas. Nas redes sociais, os próprios artistas e

fãs podem ajudar a divulgas as obras via páginas no Facebook como a página oficial

de  Eduardo  Kobra  [240  mil  seguidores]  ou  perfis  dedicados  ao  Grafite  como

Instagrafite [mais  de  1  milhão  de  seguidores]  e  Sampa Graffiti [mais  de  70  mil

seguidores], ambas na plataforma do Instagram.  

       A arte de cânone pública europeia, ou seja, bustos e estátuas podem ter tido

algum  efeito  no  passado,  mas  não  possuem  o  mínimo  de  identificação  com  a

população paulistana em geral, na atualidade. Segundo especialistas em urbanidade

como Guilherme Wisnik (2018), a relação de arte com o espaço público no Brasil

nunca se desenvolveu completamente, pois o país sempre foi colonizado, e mesmo

após  a  independência,  o  processo  de  modernização  manteve  características

exploratórias como uma espécie escravidão e exploração a seu tempo. Essa noção

histórica  teria  gerado  um  desrespeito  ao  espaço  público,  e  por  consequência,

afetado a arte, já que esse tipo de materialização nunca funcionou no país. Segundo

o arquiteto e urbanista: 

Elas  não  produzem  uma  tensão  que  uma  arte  urbana  poderia
produzir, elas são absolutamente esquecidas, desconsideradas. Por
isso uma arte como o Grafite e o Pixo tenha tido tanta importância,
porque são artes que vem no sentido de tencionar, de trazer um olhar
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e uma voz, da periferia pro centro. De trazer um tipo de linguagem de
forma invasiva, de forma violenta e assim pôr em xeque essa falta da
esfera pública.  (WISNIK, citação retirada de palestra gravada pelo
autor. Ver apêndice 4)

       Essa tensão, citada pelo autor, refere-se a uma possibilidade que a arte urbana

em geral, pode oferecer, como uma espécie de estranhamento do comum, ou seja,

um modo de desprogramação do cidadão que trafega pela cidade que é gerado pelo

consumo, sistema e status quo que nos faz, de maneira habitual, seguir uma série

de  normas  e  códigos  que  podem  ser,  minimamente,  questionados  pela  arte.

Segundo Wisnik:

No fundo a gente vive uma vida anestesiada pelo cotidiano, a gente
tem  uma  vida  repetitiva  de  coisas  que  a  gente  faz  iguais,  e  de
alguma forma a gente naturaliza o espaço em que a gente vive e já
não percebe eles mais. Eles ficam anestesiados pra nós. Então um
poder  muito  importante  que  a  arte  tem,  quando  a  arte  é  boa,  é
conseguir estranhar o familiar. [...]. É o que o Freud chama de sinistro
em psicanalise. (WISNIK, citação retirada de palestra gravada pelo
autor. Ver apêndice 4)

       Essa nova visão ou percepção da cidade gerada pelo Grafite,  desde os

primeiros trabalhos de Vallauri e demais seguidores nos anos 80 como Rui Amaral,

Gitahy, John Howard e grupo Tupinãoda, provou que a arte urbana pode também

revitalizar ou criar novos pontos turísticos como, por exemplo, o Beco do Batman,

(figura  22),  localizado  no  bairro  da  Vila  Madalena,  zona  oeste  de  São  Paulo.

Segundo Rui Amaral: 

O Beco do Batman virou ponto turístico. Têm gringos, turistas, gente
de  fora  que  vem  pro  Brasil  pra  exatamente  conhecer  o  Beco,  o
Grafite brasileiro. Virou uma forma de poder até divulgar a cultura
brasileira, a arte de urbana. Dentro das Artes plásticas em geral, é
difícil  o Brasil  ter espaço de relevância em instalação, xilogravura.
Dos  anos  80  pra  cá  isso  tem  melhorado  muito.  [...].  O  grafiteiro
brasileiro  acabou  virando  o  “Pelé”  na  Europa,  a  gente  tem
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OsGêmeos,  o  Kobra  etc.  (Amaral,  citação  retirada  de  palestra
gravada pelo autor. Ver apêndice 4)

       No entanto, essas ações culturais, uma vez que feitas de maneira constante,

podem criar  uma identidade privilegiada com a região,  atraindo um determinado

público  com  grande  capital  cultural  e,  principalmente,  financeiro,  ávido  por  um

ambiente diversificado de grupos étnicos, artísticos e culturais, de acordo com Greffe

(2013). A Vila Madalena, em muito se assemelha ao bairro de New York, conhecido

como Soho. 

O Soho nos anos 70 em New York era um bairro de latinos de classe
baixa de artistas que ocupavam galpões e começaram a ter uma vida
experimental  no espaço da cidade.  Aquilo  valorizou aquele bairro.
(WISNIK,  citação  retirada  de  palestra  gravada  pelo  autor.  Ver
apêndice 4)

Figura 22 – Turistas e paulistanos registrando os muros no Beco do Batman, Vila Mariana. Autor da
Imagem: César Molina, 2018.

       Da mesma maneira, o bairro na zona oeste paulistana se valorizou ao longo

desses 30 anos e atraiu não só novos moradores com grande poder aquisitivo, como

acabou afastando para as periferias um grande número de moradores antigos com

renda incompatível a nova realidade da região. Consequentemente atraiu um grande
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número de investidores do setor gastronômico, casas noturnas, bares, especulações

imobiliárias,  e  galerias  de  arte  como  as  famosas  Fortes  Villaça  e  A7MA,  cujo

proprietário, Enivo, é grafiteiro e expõe trabalhos de colegas ligados à estética da

Street Art.  Além da supervalorização da região e consequente desapropriação de

imóveis  de  antigos  moradores,  o  turismo  pode  ter  outro  lado  negativo  como  a

massificação e transformação de obras de arte genuínas em genéricas.  Segundo

Wisnik:

Os lugares que recebem muito turismo recebem muita receita. [...].
Cada vez mais, num mundo globalizado, o turismo é um dos motores
da  economia  mais  importantes.  [...].  Agora  é  preciso  pensar  nos
problemas  do  turismo  [...].  O  problema  é  que  esse  turismo
massificado [...] ele tem esse movimento perverso, ele se orienta por
uma busca do genuíno e ele destrói o genuíno criando o genérico.
(WISNIK,  citação  retirada  de  palestra  gravada  pelo  autor.  Ver
apêndice 4)

       Artistas com maior engajamento social, como Rui Amaral, no entanto, priorizam

a arte, no caso os Murais, como meios de revitalizar bairros periféricos. De acordo

com Amaral:

 A gente tem que fortalecer a periferia de São Paulo. A Arte Urbana
na periferia de São Paulo. Então a gente criou editais na cidade. Se
tiver  um espaço deteriorado,  no bairro,  você quer  revitalizar,  você
manda  o  projeto  pra  prefeitura,  tem  uma  comissão  julgadora  e
escolhe o projeto.  Você olha pra esses espaços na periferia,  eles
precisam ser revitalizados e o que acaba virando? Ponto turístico.
(AMARAL,  citação  retirada  de  palestra  gravada  pelo  autor.  Ver
apêndice 4). 

       Desde 2009 o projeto Galeria Favela, com artistas do Grupo Opni [Objetos

Pichadores não Identificados], vem colorindo os muros de São Mateus, zona leste

de  São  Paulo.  Todos  os  trabalhos  são  feitos  em parceria  com os  moradores  e

comerciantes  locais,  e  as  obras  são  realizadas  apenas  com  a  autorização  dos

proprietários. O custo para bancar os trabalhos são variados, desde alimentação,
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transporte, a ajuda de custo com os materiais como tinta, rolinhos, pincéis, máscaras

etc. O artista do Carlos Moreira, conhecido como Toddy, (figura 23), afirma:

São Mateus é considerado um dos bairros mais perigosos da capital,
é  abandonado  e  esquecido.  Mas  com  o  Grafite  nas  ruas,  temos
causando um impacto positivo e mudando essa imagem. Tudo isso
por  causa  da  nossa  necessidade  de  se  comunicar.  (TODDY  IN
CAVALCANTI, 2017)23

Figura 23 – Mural sendo pintado pelo artista Toddy, na Vila Flávia em São Mateus. Imagem
disponível em: http://portal.aprendiz.uol.com.br/2017/02/16/grafite-transforma-comunidade-em-

galeria-de-artes-ceu-aberto/. Acesso em: 25/08/2018

       

       Esse tipo de integração entre as obras desses artistas e a população de bairros

violentos e  carentes no meio  urbano,  geram diversas melhoras  e efeitos  sociais

notáveis conforme relatórios da  Think Tank Comedia, um grupo de pesquisadores,

sob a liderança de Charles Landry, que desenvolvem projetos ligados à vida urbana,

cultura e criatividade no mundo. De acordo com o resultado desses relatórios:

23 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/03/1865874-projeto-leva-
grafite-a-casas-e-comercios-de-sao-mateus-na-zona-leste-de-sp.shtml
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 A cultura aparece como fator de uma melhor coesão social, de uma
melhoria  da  imagem  local,  de  redução  dos  comportamentos
agressivos,  de  desenvolvimento  da  confiança  dos  agentes  em  si
mesmos,  de  consolidação  de  parcerias  públicas  e  privadas  etc.
(GREFFE, 2013, p.281).

       O autor Xavier Greffe complementa afirmando que:

 [...]  a  modificação do comportamento das pessoas no sentido de
uma  maior  socialização;  o  funcionamento  de  processos  de
integração ou de reinserção social; a facilitação das interações ente
os diferentes membros da comunidade, o que leva a criação de um
capital social. (GREFFE, 2013, p.279)

       Assim sendo, tanto o Grafite como a Street Art em geral, vêm provando-se como

um  movimento  que  pode  gerar  engajamento  não  apenas  político,  como  de

conscientização social  revitalizando bairros carentes, e incentivando o contato da

população paulistana em geral com a arte. Esse engajamento, no entanto, geraria

grande interesse por parte do setor privado e, consequentemente, crises ideológicas

entre grafiteiros, muralistas e pixadores.

1.5 Guerra do Spray: Crise ideológica

       Conforme mencionado anteriormente [Capitulo 1.4], o Spray, principalmente a

partir da década de 90, tornou-se uma opção para aqueles que desejavam fazer

carreira por meio da arte nos muros. O consenso ético entre pixadores e grafiteiros

perdurou, e ainda de certa forma resiste,  por muito tempo. No entanto,  desde o

“boom”  mundial  e  nacional  dos  Grafites  e  Murais  nos  anos  2000,  instaurou-se,

mesmo que pontualmente, crises ideológicas na Street Art de São Paulo. 

       Após o processo de cobertura dos Murais da Avenida 23 de Maio em 2017, o

então prefeito João Dória, ao assumir ter se equivocado sobre a ação envolvendo os

trabalhos dos artistas, bem observou que “Pichadores são agressores. Não sabíamos quão

próxima era essa relação. Pichadores ameaçam os grafiteiros, porque a arte dos grafiteiros é arte de
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rua.” (DÓRIA IN SEM AUTOR, 2017)24.  O conflito, que não surgiu a partir desse momento,

ganhou maior notoriedade da mídia na medida em que um mural pintado por Eduardo

Kobra, um dos poucos trabalhos poupados da censura da equipe de zeladoria de Dória, foi

degradado por pichadores, (figura 24). 

Figura 24 – Mural de Eduardo Kobra vandalizado por pixadores com tinta cinza e colagem (lambe-lambe) da
figura do prefeito Dória em alusão à censura dos trabalhos dos demais artistas. Autor da Imagem: Sérgio Castro.
Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/haus/arquitetura/painel-do-artista-kobra-amanhece-pichado-

no-aniversario-de-sao-paulo/. Acesso em: 14/08/2018

       O artista plástico e atual muralista Eduardo Kobra, preferiu se preservar e não

comentar o ocorrido, no entanto, após uma declaração do prefeito João Dória de que

o  havia  convidado  para  coordenar  o  programa  Arte  Urbana,  e  que  ajudaria  a

transforma pixadores em grafiteiros, Kobra o desmentiu, dizendo que jamais houve

qualquer tipo de convite e esclareceu:

Comecei  na  pixação,  minha  origem  é  na  periferia.  Tenho  vários
amigos  pixadores.  Jamais  vou  me  envolver  com  algo  que  seja
contrário a qualquer manifestação de arte na rua. Não tenho nada a

24 Disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/doria-diz-que-avaliou-mal-a-questao-dos-
grafites-da-avenida-23-de-maio.ghtml).



62

ver com isso, senão estaria indo completamente contra as minhas
origens. (KOBRA IN GRAGNANI, 2017) 25

       O evento, no entanto, é apenas um dos marcos mais recentes desse ataque aos

Murais e Painéis de artistas consagrados na capital. Em fevereiro de 2015, poucos

dias após ter sido concluído, um dos painéis disponibilizado para os artistas Rafael

Hayashi e Enivo nos Arcos do Jânio, cuja figura de um homem negro foi confundida

com a do falecido presidente venezuelano Hugo Chavez (1954 – 2013), causou uma

série de debates e controvérsias ao ponto da obra ser quase que completamente

pichada. Segundo os artistas, a intenção era de pintar uma pessoa desconhecida.

Sobre o ocorrido Enivo comentou:

Primeiro começou com uma postagem de foto no Instagrafite,  um
portal no Instagram que tem 1 milhão de seguidores. E isso já gerou
uma  polêmica  mundial,  porque  identificaram  que  a  pintura  era  o
Hugo Chávez, então todo mundo começou a bater e detonar a gente.

(ENIVO IN BARONE, 2015) 26

       Rafael Hayashi, surpreso com o equívoco e a repercussão política do caso, no

entanto, afirma que o fato não o desagradou completamente:

Não era nossa intenção gerar essa briga política, mas no final  eu
achei legal que gerou porque eu acho que a arte tem esse papel. E
eu acho que o Grafite ele tem que se aproximar mais da arte. Não
estou falando que Grafite não é arte, mas arte num entendimento de
reflexão, de contestar, de desagradar. E eu acho que isso falta, isso
era uma essência do grafite. O grafite surgiu para criticar e ao longo
do tempo ele foi  engolido por outra coisa e acabou se perdendo.
(HAYASHI IN BARONE, 2017) 27

25 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1852947-grafite-de-
kobra-na-avenida-23-de-maio-e-pichado-com-rosto-de-doria.shtml
26 Disponível em: https://revistatrip.uol.com.br/trip-tv/enivo-e-rafael-hayashi-falam-sobre-
grafite-e-o-direito-a-livre-expressao
27 Disponível em: https://revistatrip.uol.com.br/trip-tv/enivo-e-rafael-hayashi-falam-sobre-
grafite-e-o-direito-a-livre-expressao
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       Após as pichações iniciais, onde foram incluídos além das Tags e palavras de

repúdio em relação ao ex-presidente venezuelano, surgiram imagens de símbolos

fálicos, o que fez com que a prefeitura pedisse a Enivo e Hayashi que fizessem os

reparos necessários à pintura. Os artistas então incluíram uma tarja vermelha sobre

os olhos da figura além de uma mão que cobria a boca, (figura 25). Rafael Hayashi

comentou:

As razões pelas quais decidimos calar e adicionar a tarja vermelha nos
olhos da personagem é uma resposta às más interpretações, censuras e
ataques que o trabalho sofreu tanto de maneira verbal quanto no âmbito
físico, deteriorando a pintura. [...] O que pretendemos é dar um ponto
final a este assunto do qual acabamos sendo incluídos por acharem
oportuno nos utilizarem como uma ferramenta de ataque. A pintura não
tinha o papel nem de ataque e nem de defesa de nenhum pensamento
partidário político .  (HAYASHI
IN MACHADO, 2017)28

Figura 25 – Painel dos artistas Rafael Hayashi e Enivo já com as intervenções posteriores dos
mesmos a pedido da prefeitura. Autor da Imagem: César Molina, 2015

28 Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/02/grafiteiros-cobrem-
pichacao-de-mural-no-centro-com-nova-intervencao.html
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       No entanto a guerra entre pixadores e grafiteiros, ou muralistas, já havia sido

declarada de modo mais explícito 7 anos antes em 2008, e o porta voz foi o pixador

Cripta Djan. O grupo de pixadores se dizia contra o caráter comercial, decorativo e

capitalista de alguns grafiteiros como Nunca e OsGêmeos. Diversos Painéis também

foram danificados como o da Imigração Japonesa na Avenida Paulista, no Sesc da

Avenida 24 de Maio, Beco do Batman na Vila Madalena, que segundo os pixadores

havia se transformado em Showroom à céu aberto para a alta sociedade do bairro, e

se  expandiu  até  para  a  Galeria  Choque  Cultural  que,  dentre  outras,  vêm  se

especializando  em trabalhos  com a  estética  do  Grafite.  Sobre  os  Painéis  foram

pichados  símbolos  do  anarquismo,  frases  em  referência  ao  filósofo  Friedrich

Nietzsche  como  “Demasiado  Humano”  e  “Além do  bem e  do  mal”.  O  grafiteiro

Nunca, cujos Painéis foram os mais danificados ao longo dos anos,  (figura 26),  e

que foi acusado, pelos mesmos pixadores, de forjar sua história com o Pixo, afirmou

que: 

Para  mim,  isso  é  ressentimento  mal  resolvido.  Coisa  de  pessoas
ignorantes que acabam privando a população pobre do acesso à arte
de rua, que está lá, exposta gratuitamente. [...] Eu mesmo comecei
como pichador, lá em Itaquera [bairro da zona leste], há 12 ou 13
anos.  Sempre  houve  respeito  entre  pichadores  e  grafiteiros.  A
ignorância é que atrapalha. (NUNCA IN CAPRIGLIONE, 2008)29

Figura 26 – Painel do artista Nunca, pixado. Autor da Imagem: Adriano Choque, 2008. 

29 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2810200812.htm
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       Em 2010, dois anos após os primeiros ataques, Cripta Djan comentou sobre o 
caso em seu blog (o mesmo não se encontra mais disponível):

A pixação não tem obrigação de respeitar qualquer tipo de expressão
que não seja feita na rua de forma ilegal, no movimento um respeita
o pixo do outro porque todos correm o mesmo risco para deixar sua
marca,  mas a  disputa  na rua  vem se  tornando  covarde  por  uma
pequena parte dos Grafiteiros, principalmente aqueles que obtiveram
reconhecimento internacional por suas técnicas de ilustração, esses
acabaram  se  aliando  ao  dono  do  muro  empresário  e  Prefeito  e
deixaram totalmente  de  pintar  na  ilegalidade.  Essa  parceria  só  é
benéfica  para  Grafiteiros  que  fazem  painéis  autorizados  pela
prefeitura,  dessa  forma  com  apoio  do  Estado  esses  Grafiteiros
aproveitam para também fazer Grafites supostamente ilegais, já que
têm grana e o apoio da prefeitura, já os Grafites ilegais de quem não
têm vínculo com a prefeitura são apagados sem nenhuma objeção, e
se  esses  Grafiteiros  forem  pegos  pintando  vão  para  a  delegacia
assinar um processo criminal sem chance de se explicar. (DJAN IN
SEM AUTOR, 2010)30

       Ainda no  post, o pixador acusa o então prefeito Kassab de imprudência na

gestão do dinheiro público por investir mais de 200 mil reais na pintura do Painel

além da camada de verniz anti-pixação, que ajudou em sua limpeza, cerca de 6

horas depois do ataque, o Painel já estava limpo. O pixador ressaltou que o trabalho

deveria ser pago com o dinheiro do próprio prefeito, já que, em sua opinião, a cidade

teria  outros  problemas  a  ser  resolvido  e  uma  “obra  decorativa”  nada  teria  a

acrescentar  em uma  região  que  abriga  moradores  de  rua,  lixo,  etc.  Outro  fator

preponderante ao ataque a esses artistas, em especial Nunca e OsGêmeos, teria

sido  a  apropriação indevida  da estética  do Pixo  em suas obras  para  as  ruas e

galerias. Cripta Djan afirma que tanto Nunca quanto os irmãos Pandolfo:

[...] além de correr com o KASSAB já vem explorando a estética da
pixação com fins lucrativos há muito tempo, quando eles perceberam
que a Pixação estava em alto no meio artístico Europeu começaram
a usar letras de pixos em seus trabalhos,  marcas de roupa como
NIKE e camitas que vendem na loja GRAPIXO que o próprio nome já
é sugado da Pixação, não teria problema nenhum nessa apropriação

30 Disponível em: https://www.flickr.com/photos/pixoartatack/4814016718
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se  algum desses  VERMES fossem Pixadores,  seria  mais  do que
justo,  se  alguém  é  merecedor  de  ganhar  alguma  coisa  com  a
Pixação são aqueles que sempre deram o sangue nas ruas. E pra
que uns caras que já ganham dinheiro com seus trabalhos de Graffiti
ilustração ou como quiserem chamar estão explorando algo do qual
eles  nunca  fizeram parte  [...].  Quero  deixar  claro  uma coisa,  não
tenho nada contra o Graffiti como forma de expressão, o problema é
a conduta de alguns Grafiteiros que se acovardaram na disputa por
espaços na rua, vê se já atropelamos algum Graffiti ilegal, a questão
é quando a disputa ficar justa ai sim pode haver paz, em quanto isso
não mudar vou continuar atropelando esses vermes, eu escolhi não
ficar em cima do muro e correr somente pela a Pixação, espero que
mais pessoas abram os olhos para a verdade e façam a sua parte.
VIVA A PIXAÇÃO!” (DJAN IN SEM AUTOR, 2010) 31

       As acusações, principalmente em relação à OsGêmeos, de apropriação cultural

da estética Pixo e Grapixo, ou qualquer coisa semelhante, no entanto, demonstra a

falta  de conhecimento de Cripta Djan, não só em relação à história dos irmãos,

quanto  da  história  do  Grafite,  Pichações  Poéticas  e  Políticas,  antecessoras  ao

próprio  Pixo,  como  demonstrado  no  presente  Capítulo  [Capitulo  1.1  e  .1.2].  No

entanto, alguns pontos dessa declaração merecem atenção: a relação com o setor

privado e público, não teriam domesticado o Grafite de modo que sua temática tenha

se tornado excessivamente decorativa e lúdica, abandonando o espírito transgressor

e principalmente político e social? 

       Na produção do artista, o mesmo é exposto a esse dilema entre liberdade de

criação,  caso  haja  algum  anseio  político  ou  ideológico,  especialmente  anti-

Establishment e, no entanto, conseguir viver de sua arte de maneira digna. Muitas

vezes, a negociação entre esses artistas transgressores com o poder público, gera,

naturalmente,  algum  tipo  de  constrangimento  para  os  próprios  pixadores  e

grafiteiros.  Segundo  Rui  Amaral:  “[...]  Muitas  pessoas  me  criticam por  esse  tipo  de

trabalho, mas eu acho que é a única maneira de conversar com o sistema e sentar na

mesa.” (AMARAL, citação retirada de entrevista efetuada pelo autor, ver apêndice 1).   

       Há artistas, entretanto, que mantém um discurso de caráter idealista mais forte

como o Italiano Blu. Entre os anos de 2014 e 2016 o italiano apagou, ou melhor,

pintou de cinza, uma série de Grafites e Murais que havia realizado em Berlim na

31 Disponível em: https://www.flickr.com/photos/pixoartatack/4814016718
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Alemanha e Bologna na Itália, alguns com mais de 20 anos, devido ao fato de suas

obras estarem sendo utilizadas como meio para justificar  uma super  valorização

imobiliária na capital alemã e pela indevida apropriação dos trabalhos por grandes

galerias de arte, retirando-os de seu habitat natural, as ruas. Em seu blog, o artista

escreveu que “não há mais Blu em Bolonha e não haverá enquanto magnatas continuarem

explorando a arte de rua” (BLUD APUD FREITAS, 2016)32. Na ocasião, Murais inteiros

foram retirados das ruas e expostos na exposição Banksy & Co - L’Arte allo Stato

Urbano, cobrando ingressos na faixa dos 13 euros. 

       Questionado sobre esse tipo de atitude do artista, Rui Amaral comentou que:

O  Blu,  ele  não  gosta  dessa  questão  do  comércio  [...]  você  não
compra  uma  tela  dele  como  dos  OsGêmeos,  do  Banksy...  É
interessante,  você vê o Banksy muito mais ligado ao comércio do
que  o  Blu.  E  os  dois  têm o  mesmo discurso  né?  A vida  é  legal
quando você vai vivendo e sacando as pessoas com o tempo, o que
é verdadeiro o que não é verdadeiro. A história vai dizer se o cara
estava de “H”, se era marketing, se realmente era verdade o que ele
estava fazendo.  E nesse sentido se for  verdadeiro  ele  vai  se  dar
bem. (AMARAL, citação retirada de palestra gravada pelo autor. Ver
apêndice 4).

       A negociação é fundamental, pois é ilusão achar que o grafiteiro, pelo menos em

São Paulo, poderá continuar a produzir trabalhos em grande escala, com qualidade,

maior nível técnico e absolutamente livre arbítrio, sem qualquer tipo de negociação e

concessão. De acordo com Gitahy:

[...] o que não pode é fazer apologia ao crime, estimular as drogas.
Têm coisas que não pode falar mesmo, qualquer edital de arte que
você  for  participar  não  pode  também.  O Governo  não  pode  falar
determinadas  coisas  que  vão  depor  contra  ele  mesmo.  Então  é
romantismo demais achar que a gente vai chegar lá com a prefeitura
e fazer tudo o que a gente quiser. Tem uma conversa, é importante
ter essa comissão, que é o Rui, o Binho e eu, os artistas que estão aí
há muitos anos e tem uma atitude política, e a gente se posicionar.
Porque senão eles pegariam uma agência de publicidade e fariam do
jeito deles. Então tem a preocupação de não deixar encaretar tanto,
a gente tenta não deixar o barco afundar de verdade. [...] Eles não

32 Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/22/Por-que-Blu-um-dos-
mais-importantes-grafiteiros-do-mundo-est%C3%A1-apagando-seus-murais
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estão dando nada pra gente, é nosso. (GITAHY, citação retirada de
entrevista efetuada pelo autor, ver apêndice 2)

       No entanto, essas negociações nem sempre incluem todos os praticantes da

Street Art, desde pixadores como Cripta Djan até grafiteiros e muralistas como Nenê

Surreal  [ver  Capítulo  2.4].  Os  que  são  deixados  de  fora  creem  que  há  certo

monopólio, ou, popularmente, a chamada “panela” entre alguns poucos artistas e os

governadores. A centralidade do Grafite no debate popular, principalmente na gestão

do ex-prefeito Dória, porém, não é uma unanimidade como afirma a artista Nenê

Surreal:

Não acho que ganhou centralidade, vejo que continua bem parecido,
com alguns graffiteiros ligados à prefeitura Dória como já estiveram
às  anteriores.  Vejo  sempre os  mesmos e  como não  participei  de
reuniões, não posso ser categórica em afirmar qual é o processo.
Não  percebo  como  de  disputa,  mas  como  um  domínio,  um
“monopólio”, já que as questões se criam ao redor dos “donos” dos
muros/espaços. Como costuma dizer Debora [Mães de Maio], “são
os editais que não são para ‘'editodos’”. A cena do graffiti em SP hoje
é essa; são as divisões: o centro de São Paulo e as margens de São
Paulo,  beneficiando quem está ligado ao sistema da atual  gestão,
como  sempre  esteve  ao  das  anteriores.  Então  pensando  em
centralidade, precisam rever muitas coisas: posturas, situações que
oprimem  e  como  fecham  com  o  sistema.  (...) vejo  poucos
graffiteiros usando graffiti como um ato político. O que me preocupa
é  que  se  permita  que  o  governo/sistema  tome  conta,  já  que  a
ideologia do graffiti  é rua, é romper com o sistema. (SURREAL IN
SEM AUTOR, 2018)33

       A evolução, desenvolvimento ou adaptação do Grafite, tanto em relação à

estética quanto as temáticas, quer seja pelo aprimoramento intelectual dos artistas,

preferência por uma arte escapista, novas necessidades e formas de expressão ou

demanda de um mercado, são naturais. O Grafite, assim como qualquer forma de

arte, não é estático. Segundo Gitahy:

33 Disponível em: http://agendadaperiferia.org.br/index.php/destaques/nene-surreal-a-
unidade-do-graffiti-deveria-ser-a-partir-das-lutas
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 O  Grafite  vai  se  desenvolvendo,  se  transformando.  Ele  não  é
estático.  Sempre  vai  acontecer  independente  do  que  as  pessoas
queiram  fazer  com  ele.  Agora  o  estado  percebeu  que  é  uma
estratégia  de  minimizar  a  pixação,  ninguém  é  bonzinho.  É  uma
questão  de  logística.  Por  outro  lado,  isso  fez  com  que  o  grafite
ficasse  muito  careta.  (GITAHY,  citação  retirada  de  entrevista
realizada pelo autor, ver apêndice 2)

       Entretanto, é preciso que não se limite o Grafite, ou melhor, a Street Art, a uma

arte estritamente política e ou militante. A primazia na arte urbana, desde os tempos

de Alex Vallauri, é a democratização da arte com o grande público. Afirmar que o

Grafite pode e deve exercer uma função social e política é importante, mas limita-lo

a isso pode leva-lo a uma arte propagandista como a história já demonstrou com a

Proletkult34 na União Soviética, segundo (Vásquez, 1968). O Grafite, também pode e

deve  ser  feito  para  uma  necessidade  da  população  em  relação  à  apreciação

puramente estética. Segundo Santaella:

 Para  se  se  falar  em  arte  popular,  deve-se  primeiro  conduzir  o
pensamento na procura dos traços definidores desse caráter popular.
[...]  como  se  o  popular  não  tivesse  necessidade  de  apreciação
estética. (BORNHEIM in SANTAELLA, p. 67. 1982)

       A Street Art paulistana, como a brasileira, da mesma forma que a cultura em

geral, é formada por uma grande variedade de influências e tentar delimitar como

uma arte que vem sofrendo uma espécie de doutrinação de uma camada burguesa

e que a mesma deva ser obrigatoriamente apenas alienante ou revolucionária pode

ser excessivamente dogmática de ambas as partes. De acordo com Santaella:

34 O termo russo Proletkult, abreviação de "Proletarskaya Kultura" [cultura proletária], surgiu
em 1917 como um movimento literário criado por Alexander Bognadov (1873 – 1928) e 
Mikhail Gerasimov (1889 – 1939) e tinha como principal função a produção de uma arte anti-
burguesa de cunho social e político, além do fácil acesso ao povo russo. Inicialmente, o 
grupo não possuía vínculos com o Partido Comunista, porém a partir dos governos de Lenin 
e, principalmente, Stalin, a temática de muitos artistas acabou tornando – se estritamente 
propagandista do regime soviético bolchevique. (Vásquez, 1968). Pode se dizer que o 
mesmo se deu com os artistas do Construtivismo, cujas referências foram o expressionismo,
Fauvismo e em especial, o Futurismo, e que foram acusados pelos líderes do regime de 
produzirem uma arte formalista burguesa. (Hughes, 1980)
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[...]  cultura  brasileira  existe  porque  existe  uma  história  que  se
desenrola  dentro  dos  limites  geográficos  do  país,  sob  condições
econômicas,  políticas,  administrativas  e  culturais  especificas.  Ela
tanto  é  produzida  pelo  povo  analfabeto  como  pelas  camadas
alfabetizadas  e  pelas  elites  intelectuais,  é  um  produto
ideologicamente  confuso  e  contraditório,  marcada  na  maioria  dos
casos pela alienação cultural  e política em que vivem as grandes
massas populares, e não só elas. Portanto, se cultura brasileira não
é sinônimo de cultura da classe dominante, tampouco é sinônimo da
cultura revolucionária ou cultura nacional-popular.  (Santaella,  p.37,
1982)

       Da mesma forma,  o  sucesso internacional  do  Grafite,  consagrou artistas

brasileiros fora e dentro do país, alcançando diferentes camadas da sociedade, seja

nas ruas, seja na arte de galerias e exposições inspiradas na Street Art paulistana,

tão polifônica quanto à cultura brasileira nas mais variadas esferas como na música,

teatro etc. 

       Diante  da  grande  credibilidade  e  status conquistado  por  alguns

grafiteiros/muralistas  brasileiros,  gerou-se,  pelo  menos,  um princípio  de  mercado

que vai além do empreendedor local e do patrocínio público para algo mais ligado à

grandes marcas e posteriormente a migração da estética da Street Art para quadros

em galerias e museus. Esse mercado conquistado, no entanto, ainda é frágil e mal

definido, na visão de alguns artistas do Grafite como Rafael Hayashi:

O mercado é pra poucos na verdade. O mercado brasileiro é algo
que está sendo construído, nunca existiu um mercado nacional de
grandes  compradores.  Eu  acho  que  OsGêmeos  hoje  eles  trazem
turistas pra são Paulo, eles geram turismo, as pessoas vêm e vão
querer ver os murais deles na cidade, fazer um roteiro de Grafite.
(HAYASHI IN BARONE,2015) 35

35 Disponível em: https://revistatrip.uol.com.br/trip-tv/enivo-e-rafael-hayashi-falam-sobre-
grafite-e-o-direito-a-livre-expressao
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       Muitas empresas têm financiado Murais e Painéis pela cidade de São Paulo

como uma forma de atrair diante de um público alvo, mais jovem, por exemplo, uma

imagem inovadora e liberal, tal qual as parcerias de Rui Amaral com marcas como

G.E. e Suvinil  em seus Murais na região da Avenida Paulista.  Essa estratégia é

adotada  internacionalmente  há  muitos  anos,  como  explica  o  vice-presidente  da

Philip  Morris,  John  Murphy,  na  abertura  da  exposição  “When  Attitudes  Become

Form”: 

Nós da Philip Morris, consideramos normal trazer essas obras até o

público,  pois  existe  um  elemento  nessa  nova  arte  que  tem  sua

correspondência  com  nosso  mundo  dos  negócios,  ou  seja,  a

inovação, sem a qual nenhum progresso seria possível em nossas

sociedades. (GREFFE APUD MURPHY, 2013, p.244)

      Enganam-se os que creem que as empresas visam apenas artistas ou obras

ligadas a uma alta cultura. Segundo Xavier Greffe:

Essas  políticas  culturais  das  empresas  também irão  interessar-se
pela law culture, pelas culturas das minorias, pela cultura digital etc.
Para  as  empresas,  as  diferenças  entre  alta  e  baixa  cultura  não
contam:  trata-se  de  dois  segmentos  que  procuram  objetivar
experiências,  tanto  em um caso quanto no outro,  e,  a rigor,  suas
técnicas são bastantes semelhantes. (GREFFE, 2013, p.245)

       É preciso então levar em conta essas alternativas ao mercado do colecionismo

que a princípio encontraria um obstáculo no Grafite, já que o mesmo existe apenas

enquanto arte urbana. O patrocínio então seria uma forma de utilização parasitária

da publicidade em relação à arte, de acordo com Santaella e Nörth (2010). Dessa

relação,  seria  um acorde  de  transferência  de  uma imagem entre  patrocinador  e

patrocinado. Com a arte seria identificado o estilo, beleza e estética, atributos que,

em  um  caso  ideal,  seriam  transferidos  pelo  espectador  para  a  imagem  do

patrocinador.  Uma atitude  positiva  do  espectador  em relação  a  uma medida  de
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incentivo  às  artes  deve  resultar  em  uma  atitude  positiva  em  relação  aos,  por

exemplo,  bancos  patrocinadores,  (figura  27).  O  objetivo  seria  de  criar  e  manter

contatos é resultado dos próprios interesses dos bancos, que buscam, através da

promoção  das  artes,  uma  melhoria  ou  estabilização  das  relações  com  círculos

sociais relevantes. No caso do Grafite, um público muito diverso no que se refere à

classe social, idade, etnias etc. Segundo Santaella e Nörth:

O patrocínio das artes parece, à primeira vista, não ser publicidade;
no  entanto,  patrocinadores  não  são  mecenas  desinteressados.
Analisando  as  definições  econômicas  de  patrocínio,  torna-se
rapidamente  claro  que  as  doações  financeiras  feitas  por  firmas e
empresas à arte não são mais que ações promocionais. Do ponto de
vista da economia, o patrocínio das artes serve declaradamente aos
propósitos  do  próprio  promotor,  baseado  nos  interesses  do
promotor.” (SANTAELLA E NÖRTH, 2010, p.267).

   

Figura 27 – Mural realizado por Eduardo Kobra na sede do Banco Bradesco localizado na Rua da
Consolação em São Paulo. Autor da Imagem: César Molina, 2018.

       Esses trabalhos, raramente abordam questões sociais ou políticas de maneira

profunda  ou  que  despertem  algum  tipo  de  desconforto,  tanto  nos  clientes,
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funcionários ou milhares de pedestres que possam passar pela região, como afirma

Greffe:

Existem poucos temas políticos, e pare ser uma prioridade, de início,

não ferir  nem o gosto dos clientes nem o dos empregados. Disso

resulta  que  os  artistas  contemporâneos  tenham  vocação  para  se

tornar simples decoradores. O fato de pegar esses artistas mais caro

que os decoradores anônimos parecem não incomodar as empresas,

pois elas extraem sua imagem mais do nome dos artistas que elas

expõem  que  da  natureza  das  obras  (sem  dúvida  aí  existe  uma

diferença significativa em relação a outros museus). (GREFFE, 2013,

p.256)

       Um debate cada vez maior dentre artistas, além da citada polêmica apropriação

puramente estética do Pixo com exemplo. Ao longo das décadas, principalmente de

80  em diante,  há  a  sensação  de  que  além da  grande  diversidade  de  estilos  e

técnicas, o que é admirável, um constrangimento pelo fato de que os Murais e até

mesmo  pinturas  para  galerias  estejam  se  tornando  cada  vez  mais  e

esmagadoramente decorativas. O artista veterano Celso Gitahy afirma que ao longo

dos anos, a Street Art:

[...] foi pasteurizando, essa coisa do hip hop é muito ruim. Não pela

qualidade da imagem. Mas pela ideologia, da coisa de ter que ter o

melhor, empresarial, imperial. O “King”, que eles dizem o “Rei das

Ruas”.  Um  monte  de  gente  virou  as  costas  pro  início  da  nossa

história.  Eles  querem saber  quem veio  depois  dos Gêmeos.  Eles

respeitam o Rui por que ele faz a mão livre. Agora o estêncil que foi a

origem do grafite eles não estão nem aí. E o Alex Vallauri. Agora nos

anos  80  tinha  mais  conteúdo.  Você  tinha  o  Hudinilson  Jnr.,  por

exemplo, que foi um cara altamente culto, antenado, e ele não tinha

nada,  quando  ele  era  vivo  ninguém  dava  nada  pra  ele.  Depois

começou escola  aprendiz,  Hip Hop,  ficaram anos e anos fazendo

letras, metrô de New York. Os caras são completamente alienados.
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Acho que foi encaretando. De 2000 pra cá houve um esgotamento do

hip hop. Só ficou o Binho. OsGêmeos começaram a abordar mais o

povo do nordeste.   [...]  Mas ai  ficou uma coisa muito abstrata,  ai

começou a ir pra galeria, os burgueses começaram a comprar, [...] é

uma  arte  inofensiva,  dócil.  E  quando  a  arte  é  inofensiva,  não

incomoda.  (GITAHY,  citação  retirada  de  entrevista  efetuada  pelo

autor, ver apêndice 2)

         Há discussões que sempre reaparecem em relação a uma arte urbana de

guerrilha, salvadora, privilegiada e moralizante que combateria uma mídia alienante,

por exemplo. Questionamentos sobre o papel do Grafite e suas possibilidades mais

concretas e seus efeitos na sociedade contemporânea com resultados quer seja na

educação,  saúde,  reintegração  etc.  Historicamente,  porém,  a  absorção  dos

chamados “movimentos de contracultura”,  faz  parte  da história  da arte  e  cultura

recente como afirma Rui Amaral em relação à “domesticação” do Grafite:

Um dos meios pra você apaziguar e deixar ele mais tranquilo é você
incorporar  o  sistema.  Isso  aconteceu  com  o  movimento  Punk  e
movimento Hippie. Hoje a gente é cansado de ver o símbolo Hippie
cravejado  de  brilhante.  [...].  Então  todos  os  movimentos  de
contracultura acabam sendo absorvidos pelo sistema. É uma forma
de você poder conversar,  ou tirar  a força, muitas vezes. E com o
Grafite aconteceu a mesma coisa, então muitas vezes ele é vendido
pras pessoas como sendo uma coisa bonitinha,  bacana.  Etc.  E a
Pichação  as  vezes  é  visto  como o  irmão feio,  e  não  é  verdade.
(Amaral,  citação  retirada  de  palestra  gravada  pelo  autor.  Ver
apêndice 4)

       Se durante o século XX, as produções artísticas deveriam ser uma expressão

máxima da criação e expressão em si, no mesmo período as Indústrias Culturais,

Adorno e Horkheimer (1985), massificariam e homogeneizariam os comportamentos

e o consumo de maneira a minar ao máximo a reflexão. E nesse processo, artistas e

público,  se  não  colaboraram  inteiramente  para  isso,  não  parecem  ter  oferecido

resistência o suficiente: 
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Tanto  o  artista  quanto o  usuário  contribuam para  isso,  o primeiro

criando em função das necessidades do mercado e do rendimento

financeiro  esperado,  e  o  segundo  deixando-se  guiar  só  pelo

mercado. De fato, um raciocínio desses subentendia uma gradação

entre as formas da cultura, indo das artes elaboradas à cultura de

massa, passando pelas artes populares. (GREFFE, 2013, p.271)

       Por  suas  possibilidades  democráticas,  tanto  em relação  ao  espaço,  fácil

exposição e também pelas origens transgressoras de onde se originaram o Grafite e

as  Pichações  Poéticas  e  principalmente  Politicas,  é  natural  que  haja  um  certo

saudosismo e desgosto por muitos artistas da velha guarda e alguns críticos, já que

até  mesmo  Cripta  Djan  e  seu  grupo  após  toda  as  polêmicas  degradações  dos

Painéis pela cidade acabaram entrando para o circuito das exposições em galerias e

museus como a Bienal de 2010 [ver Capitulo 3.2]. Diante do atual cenário, aos que

até recentemente mantinham algum nível de discurso transgressor ou anarquista,

como o Pixo, parece que o que acabou por valer foi a velha máxima em relação ao

Establishment: “Se não é possível vence-los, junte-se a eles...”, ou nas palavras de

Adorno :  Aquele que resiste  só pode sobreviver  integrando-se (ADORNO, 1995,

p.25).
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Capitulo 2.0- O Grafite Artístico 

Durante as décadas de 60 e 70, os movimentos de contracultura como Maio de

68 (França),  Revolta  de  Walls  [EUA]  e  a  Regime Militar  no  Brasil  influenciaram

diretamente  manifestações  urbanas  como  as  Pichações  Poéticas  e  Políticas  e,

décadas depois, a partir dos anos 80, o Pixo. Paralelamente a essas intervenções

tipográficas,  surgiu  o  Grafite  Artístico,  cujo  maior  nome  seria  o  do  artista  Alex

Vallauri. Nascido em 1949, na Etiópia, o artista chegou ao Brasil em 1964 e uma

década depois já seria a maior referência para uma nova geração de artistas que

tinham muito a dizer, mas careciam de espaço e oportunidades. 

Muitos artistas dessa época ficaram conhecidos por seus personagens, como

“Bicudo” de Rui Amaral,  “Presinho” de Zaitler ou os acrobatas de Vallauri.  Esses

personagens cumpriam uma função de marca do artista, mesmo quando os mesmos

não acompanhavam nenhum tipo de assinatura. Mesmo que o público em geral não

soubesse  o  que  eram e  de  quem,  o  fato  de  terem a  curiosidade  despertada  e

interagirem de  alguma  forma  com as  pinturas  já  fazia  parte  da  missão  desses

artistas. A criação de símbolos ou personagens não é uma criação exclusiva dos

grafiteiros.  Os  mesmos  também  eram  e  ainda  podem  ser  encontrados  em

intervenções  de  pixadores.  Os  muros  e  demais  suportes  da  cidade  eram

frequentemente  divididos  por  ambos.  Sobre  essa  divisão  de  categorias,  muitos

artistas  discordam  já  que  entendem,  que  tanto  pixadores  como  grafiteiros  são

essencialmente a mesma coisa, como afirma o grafiteiro Júlio Barreto:

 [...] é um grande equívoco, não existe pixação e graffiti. É tudo uma
coisa  só.  Uns  são  mais  bonitos.  Trazem  pra  você  um
questionamento, uma diversão, uma coisa que você entende. Outros
não, mas é tudo a mesma coisa, A intenção, a atitude é a mesma.
(BARRETO IN DAVIDS et al, 2013, p.131)

Junto  com seus companheiros,  Carlos  Matuck e Waldemar Zaidler,  Vallauri

influenciou artística e conceitualmente uma geração inteira de artistas na década de

80 como Rui  Amaral,  Celso  Gitahy,  John Howard,  Hudinilson Jnr.,  Júlio  Barreto,

Mauricio  Villaça,  Ozeas  Duarte  [OZI],  Vado do  Cachimbo etc,  que  ajudaram no
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aperfeiçoamento e consagração do Grafite como uma expressão artística, pensante

e  conceitualmente  contemporânea.  Segundo  depoimento  do artista  Edvaldo  Luiz

Alvares [Vado do Cachimbo]:

Os artistas  da época enfrentavam muitos  movimentos,  estávamos
criando  o  sindicato  dos  Artistas  Plásticos.  Sempre  nos
encontrávamos na Paulista, em frente à Gazeta. Lá era o point. Nós
queríamos evidenciar que apesar da ditadura, existiam pessoas que
pensavam,  e  um  dos  objetivos  da  arte  é  gerar  suscitações.
(ALVARES IN DAVIDS et al, 2013, p.126).

       Da mesma forma que os pixadores,  e os encontros na Galeria Olido,  os

grafiteiros ainda mantém a agenda de encontros e trocas e experiências em seus

ateliês, festivais de Grafite, workshops e via internet, através de páginas dedicadas

ao assunto no Instagram, Facebook, etc.·.

2.1- A Era Vallauri 

Alex Vallauri foi um artista que passou por diversas fases criativas ao longo de

uma vida curta,  faleceu aos 37 anos, porém muito produtiva. Nascido na Etiópia

viveu com os pais de 1950 a 1964 em Buenos Aires, na Argentina, onde aos 14 anos

entrou para a  Asociación Estímulo de Bellas Artes, tendo suas primeiras aulas de

desenho e pintura com modelos vivos. Após esse período, mudou-se com a família

para a cidade de Santos, no Brasil, onde teve o primeiro contato com o estêncil, a

cultura underground e os grandes contrastes sociais que influenciariam sua obra dali

em diante.  Posteriormente  deu seus  primeiros  passos com a xilogravura  com a

orientação do artista Augusto Barroso.  Seu primeiro contato com a cidade de São

Paulo foi através da IX Bienal Internacional de São Paulo em 1967, onde participaria

como artista convidado nas edições de 71, 77,81 e 85. 

Vallauri  era  conhecido  por  sua  constante  busca  por  novos  estilos,  ideias,

transformações gráficas e aprimoramentos artísticos, participando de workshops e

cursos em New York  e  Suécia,  além de  ter  se  graduado  em artes  plásticas  na

Fundação Armando Alvares Penteado [FAAP] em São Paulo. Nos muros da capital
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paulista percebeu que da mesma maneira que Toulouse-Lautrec (1864 – 1901) e

seus cartazes durante  a  Belle  Époque,  as  affiches, suas gravuras  nos muros e

paredes  da  cidade  poderiam  mudar  a  maneira  com  a  qual  a  arte  poderia  ser

democratizada e apreciada pela população em geral, principalmente pelos que não

possuíam costume de frequentar museus e galerias. Apesar da grande influência

paulistana, seus primeiros Grafites foram, na verdade, no Porto de Santos, onde

desenhava mulheres em trajes íntimos. Misturava em seus desenhos os sonhos com

realidade,  redimensionando  suas  referências  artísticas  europeias  para  o  nosso

cotidiano. 

A obra só poderia ser entendida se o autor se preocupasse igualmente com

as necessidades,  anseios  e  preocupações  da  sociedade  para  a  qual  produziria.

Abandonou a criação em atelier e exposições em quatro paredes como museus e

galerias, onde o público comum dificilmente se sentiria à vontade para frequenta-los.

Preferiu  a  cidade  aberta,  os  muros  e  paredes  e  através  de  signos  facilmente

assimiláveis e identificáveis para quem está sempre com pressa e de passagem.

Seu maior anseio era a comunicação com a massa, à fruição estética e “[...] apenas

arte, através da qual o humor, a ironia e crítica e o prazer de viver eram magistralmente

transmitidos para a população”. (SPINELLI, 2010 p.10)

No início de sua formação artística, teve grande influência expressionista e

surrealista, mas foi na Pop Art e estilo Kitch com seus símbolos padrões da indústria

de sonhos onde suas principais inspirações artísticas se apoiaram. Visava superar

convenções e padrões da arte de Establishment. Em seu período em New York, teve

contato com as obras de Robert  Rauschenberg (1925 – 2008),  Roy Lichtenstein

(1923 – 1997), George Segal (1834 -), Andy Warhol (1928 - 1987), e outros nomes

da Pop Art, onde absorveu o conceito de um estilo que não era fruto de manifestos

“eruditos, elitizantes e por sua recusa a estipular critérios ou normas reguladoras, expandiu-

se para outros países, adaptando-se às especificidades culturais e artísticas de cada lugar.”

(SPINELLI, 2010, p.15).

Os artistas da Pop Art, apesar da tentativa de popularizar a criação artística,

foram  rápido  e  facilmente  absorvidos  pelos  museus,  e  consequentemente  por

colecionadores e marchands de famosas galerias de arte. Da mesma forma, muitas

das obras de Vallauri,  com a multiplicação de seus trabalhos através de grafites-
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recortes e impressão em diversos suportes, foram utilizadas por grandes nomes da

indústria da confecção como Levi’s e Fiorucci. 

Uma constante nos trabalhos de Vallauri, desde suas iniciais xilogravuras na cidade

de  Santos  até  seus  últimos  Grafites  em São  Paulo,  é  a  presença  humana e  a

relação com o cotidiano, mesmo de por vezes fosse expressada de maneira apenas

insinuada,  (figura 28).  O autor João Spinelli, descreve como sendo um estilo que

“com ironia e alegria reinventa nos trópicos a estética Kitsch/Camp e transforma o sonho de

consumo da classe média brasileira em Leitmotiv da instalação A Festa na Casa da Rainha

do Frango Assado”, (SPINELLI, 2010, p.28). O autor ainda descreve o legado do artista:

Com naturalidade e espontaneidade, Vallauri escreveu, num espaço
de  tempo  limitado,  um  significativo  capitulo  da  história  da  arte
brasileira do século XX. Uma obra despojada, isenta de supérfluo ou
de qualquer tipo de efeito formal que facilite a sua fruição estética.
Assim as figuras idealizadas pelo artista possuem poder singular de
conter  uma  aparente  simplicidade  visual  que  lhes  confere
características referenciais da pop art. Inconformistas, deselegantes,
radicais, essas obram reafirmam a sua incontestável opção estética.
(SPINELLI, 2010, p.29)

Figura 28 – Grafite por Alex Vallauri. Disponível em: http://www.bienal.org.br/post.php?i=335. Acesso
em: 16/04/2018

Foi  um dos maiores e melhores utilizadores do estêncil  para a criação de

seus Grafites,  (figura 29), ao lado de outros grandes nomes como Hudinilson Jnr.,

Waldemar Zeidler, Carlos Matuck, Celso Gitahy e mais recentemente, OsGêmeos. O
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estêncil, ou  pochoirs na França, foi muito utilizado nos protestos de Maio de 68 e

ainda no século XX por pintores da arte moderna como Henri Matisse (1869 – 1954)

e Fernand Legér (1881 – 1955). De acordo com a definição do Dicionário Oxford de

Arte (2001), o estêncil pode ser definido como:

[...] folha de metal, papel ou outro material adequado, perfurada com
um  desenho  ou  inscrição,  que  é  usada  como  marcada  para
reprodução do padrão em papel ou tecido, mediante a passagem de
tinta pelos orifícios. Até a invenção da serigrafia, a técnica de estêncil
só permitia a impressão de formas bastante simples; toda via essa
mesma  simplicidade  e  nitidez  de  contorno  podia  tornar-se  uma
grande  virtude  estética,  e  o  processo  foi  muito  utilizado  para  a
estamparia de tecidos e a cromatização de gravuras,  sobretudo a
xilogravura. (SPINELLI APUD CHILVERS, 2010, p.39)

Figura 29 – Vallauri utilizando estêncil. Disponível em: http://2015.diadograffiti.org/zupi-dia-do-graffiti-
homenagem-a-alex-vallauri-no-ccsp/. Acesso em: 16/04/2018

Os primeiros Grafites com estêncil em São Paulo eram mais simples, já que a

preferência eram os trabalhos menores, monocromáticos, geralmente pretos, cujas

mascaras ou fôrmas eram pequenas e poderiam ser facilmente manipuladas com o

spray  e em seguida guardados em uma bolsa ou mochila.  Esse tipo de técnica

possibilitou que Vallauri produzisse em grande escala seus Grafites pela cidade de
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São Paulo, especialmente seu frango assado e as botas pretas. O pintor de muros,

segundo o crítico de arte Casemiro Xavier Mendonça, em entrevista à revista Veja,

afirmou que:·.

Uma bota negra e feminina, elegante com seu salto estilete, surgiu
há mais de três anos (1979) nas paredes onde os graffitis de frases
poéticas  simplesmente  humorísticas  brigavam  pelo  espaço  em
comum. Depois da bota, surgiu uma sensual figura de mulher – como
as misses dos anos 50. Desconhecidas das galerias de arte, essas
figuras feitas em spray, a partir de um molde recortado em papelão,
começaram a ser acompanhadas na cidade de São Paulo... No caso
de Alex Vallauri,  seu trabalho ganhou um novo status cultural.  Foi
convidado por Fábio Magalhães, diretor da Pinacoteca do Estado de
São Paulo, a mostrar sua produção num audiovisual e ainda teve a
disposição  paredes  para  fazer,  num  espaço  interno,  o  que
habitualmente  faz  nas  ruas.  O  resultado  atraiu  até  os  anônimos
grafiteiros e provocou debates com interessados em fugir do vetusto
circuito galeria-museu. (SPINELLI APUD MENDONÇA, 2010. p.35)

As famosas botas pretas, que começaram a “caminhar” de maneira tímida

pelos muros de São Paulo a partir de 1979, ampliaram seus passos e junto com

outros estêncis como a Rainha do Frango Assado, A Cartola do Mandrake,  A Luva

[que apontava para alguma direção], o Acrobata [inspirado em uma figura no quadro

O  Circo,  de  Georges  Seurat],  As  Gravatas  Listradas,  entre  outros,  ocuparam

também as ruas de New York no início dos anos 80 durante uma breve passagem do

artista pelos EUA. Sobre esse período, Rui Amaral relembra:

O Alex quando começou a fazer Grafite em São Paulo, ele tinha uma
cartola (grafite) que saiam várias coisas de dentro, e muitas vezes
você via num quarteirão um dado, e mais pra frente você entendia
que esse dado tinha saído da cartola que vinha do quarteirão da
frente. (AMARAL, citação retirada de entrevista efetuada pelo autor,
ver apêndice 1)

 

Ainda nessa época, Vallauri consagrou a parceria de sucesso com outros dois

artistas,  Carlos  Matuck e  Waldemar  Zaidler,  que  renderiam diversos  trabalhos e

exposições de sucesso como a “Mural Grafite” e a curadoria em 1987 da exposição



82

“A Trama do Gosto:  Um outro  olhar  sobre  o  cotidiano.”  O trio  era  cauteloso na

escolha  dos  muros  para  seu  trabalho,  tanto  por  questões  técnicas  quanto  pela

percepção do público, já que, sua maior preocupação era a de humanizar a cidade.

Em 82, fizeram a fachada externa do MAM de SP. Para o Museu criaram o Grafite

“El Trio Los Panteras Y las Tres Panteretas”. Um sarau de músicos que usavam as

botinhas de Vallauri e chapéus de Dick Tracy e Santos Dummont. Zaidler grafitou

personagens do quadrinista italiano Jacovitti, segundo Davids et all (2013)

Carlos Matuck é irmão dos artistas visuais Artur e Rubens Matuck, o qual

apresentou Carlos a Vallauri em seu atelier no final dos anos 70. Foi nessa época

que começou a trabalhar com formas improvisadas de carimbos, muito utilizados por

Vallauri,  Mauricio  Villaça  além do  artista  romeno  Saul  Steinberg  (1914  –  1999),

conhecido como o pioneiro na técnica. Segundo Gitahy:

Muitos de seus graffiti vinham de uma grande coleção de carimbos
dos  anos  50.  Alex  carimbava  e  ampliava  no  tamanho  desejado,
depois  recortava e colava em papel  duplex.  Todos queriam saber
quem  era  o  autor  das  imagens  negras  nas  paredes  da  cidade.
(GITAHY, 1999, p.54)

 Anos mais tarde, seus trabalhos com estêncil ficaram mais elaborados uma

vez  que  os  mesmos  eram  feitos  com  grampos  metálicos.  Assim  como  outros

grafiteiros  da  época  como  Claudio  Donato,  Numa  Ramos  e  Júlio  Barreto,  teve

grande influência dos quadrinhos como Tintim de Hergé. Em parceria com Zaidler,

Matuck  grafitou  o  bairro  da  Vila  Madalena com personagens  como  “Reizinho” e

“Gordo e o Magro”. Em 85 realizou um painel para a XVIII Bienal de Artes de São

Paulo com a amostra “Joaquim, Mario e Affonso”, cuja temática abordava por meio

de seus personagens a cultura tradicional brasileira. Após a Bienal, pouco trabalhou

com Grafite  novamente.  Achava que os trabalhos em galerias não poderiam ser

considerados  como  Grafite,  pois  estes  eram resultado  de  muito  planejamento  e

pouco  improviso,  além do  fato  do  público  ter  de  parar  para  usufruir  a  obra,  ao

contrário do Grafite que seria mais dinâmico em sua relação com a sociedade nos

muros. 
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Waldemar Zaidler cursou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

[FAU],  no  final  dos  anos  70  e  sua  proposta  de  conclusão  de  curso  foi  uma

intervenção visual no metrô localizado no Largo São Francisco. Conheceu Vallauri

em 79 ao visualizar um de seus trabalhos na Alameda Franca, um jacaré da marca

Lacoste.  Também  possuía  seus  personagens,  entre  eles  o  mais  famoso  era

conhecido como “Presinho”, um presidiário que aparecia atrás das grades com seu

uniforme listrado, cujo suporte eram as cabines de correio e as caixas da telefonia.

Sua intenção era uma crítica à falta de desenhos, cor, humor e monotonia desses

objetos.  Gostava de experiências óticas nos seus desenhos,  como as diferentes

impressões causadas pelos seus desenhos quando vistos de longe e em seguida

quando vistos de perto. Nos anos 80, no início da transição do Regime Militar, pintou

os muros do bairro do Itaim, em São Paulo, numa tentativa de fortalecimento da

identidade visual por parte dos moradores e associações de bairro. 

Mais do que grandes artistas, produzindo e ajudando na criação de trabalhos

e identidade visual  para  algumas regiões da capital  paulista,  o  trio  foi  de  suma

importância  para  a  cena  artística,  em  especial  dos  anos  80,  onde  inspiraram

diversos outros artistas e futuras gerações com seus estilos. Sendo os pioneiros no

uso e aprimoramento do estêncil na arte de rua na cidade, em sua temática divertida

e  critica,  são  definidos  pelo  crítico  de  arte  Frederico  Morais  como “artistas  que

investem no presente, no prazer, nos materiais precários realizam obras que não

querem a eternidade dos museus nem a glória póstuma.”.  (MORAIS IN DAVIDS et

all, 2013, p.53) 

Outra notável parceria de Vallauri que não poderia deixar de ser mencionada

foi com o artista, professor de literatura inglesa e publicitário Mauricio Villaça, que

possuía grande influência expressionista e especialmente do movimento Art Brut e

seu criador Jean Dubuffet. (1901 – 1985). A Art Brut era um movimento que “lançava

um  olhar  para  pessoas  que  tinham  um  trabalho  criativo,  mesmo  sem  possuir

qualquer formação anterior, como por exemplo, pacientes de hospitais psiquiátricos.”

(DAVIDS et al, 2012, p.87).

Em 1984, em parceria com Vallauri  e as pesquisadoras Nise da Silveira e

Joesette Balsa, criaram a Galeria Art Brut. A intenção era criar um ambiente onde a

arte pudesse ser debatida fora conceito da arte de galerias e núcleos de estudo com
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MAC e  Bienais.  Dentre  tantas  exposições,  a  mais  famosa  resultou  em um livro

chamado Sintonize o Canal 27 onde Villaça e Vallauri criaram uma série de figuras a

partir  de  carimbos  que  ambos  possuíam dos  anos  50  e  60,  construindo  então,

desenhos que se passavam dentro de uma televisão. 

2.2 Os Gringos e a Arte para Todos

Na história do Grafite de São Paulo, duas figuras internacionais, além dos já

citados  Vallauri  e  Barry  MCGee,  colaboraram  para  o  intercâmbio  cultural,

aprimoramento conceitual e proliferação do Grafite na identidade cultural local. Os

americanos Keith Haring e John Howard ocuparam a cidade cada um à sua maneira

e tempo, mas ambos deixaram seu legado para o Grafite na cidade de São Paulo.

Nascido  em  Detroit  nos  EUA,  1938,  John  Howard,  durante  os  anos  60

graduou-se em engenharia industrial, mas posteriormente se mudou para o estado

da Califórnia para estudar artes plásticas.  Após uma visita na metade da década de

60, voltou para o Brasil  na década de 70. Inicialmente, morou com a esposa na

cidade  de  Araçatuba,  no  interior  do  estado  de  São  Paulo,  e  em  seguida  para

Presidente Prudente onde começou a organizar grupos comunitários culturais, onde

gostava  de  expor  filmes  e  exposições  feitas  pela  população  para  a  população.

Apesar de não se considerar grafiteiro, mesmo pintando e fazendo estêncil durante

anos, começou com pinturas nos postes da cidade e em seguida tomou os muros do

bairro da Vila Madalena em São Paulo, onde moraria e mudaria a história da região

a partir dos anos 80, sendo um dos responsáveis, junto com Rui Amaral, pelo Beco

do Batman, uma pequena e estreita rua repleta de Grafites até os dias de hoje.

Sempre carregava consigo uma bolsa com tinta látex, rolinho de tinta, máscara e

pincel. Grafitava seus desenhos em plena luz do dia e convidava as pessoas para

que participassem e o ajudassem.  Howard,  assim como Vallauri,  era um grande

entusiasta da ideologia de que a arte deveria ser para todos, democratizada e com

uma função de melhoras e embelezar o visual cinza da cidade. 

Eu reparei que perto do Buraco da Paulista passavam muitos carros,
então resolvi fazer uma figura humana bem grande. Subi, inclusive,
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em cima de um veículo para completar o desenho [...]. São Paulo é o
maior  cenário  da  arte  urbana,  porque  é  uma  cidade  cinza  e
agressiva.  [...].  Eu  gosto  de  contar  histórias.  Quanto  mais  figuras
você  tem,  mais  oportunidades  surgem para  inventar  um episódio.
(HOWARD IN DAVIDS et all, 2013, p.65)

A arte rupestre e as histórias em quadrinhos foram uma grande inspiração

estética para Howard,  (figura 30), assim como vários outros nomes do Grafite da

época. Quando pequeno, gostava de copiar as figuras, especialmente o Batman,

seu personagem favorito que dá o nome ao Beco da Vila Madalena onde grafitou o

personagem. A Semana de 22, marco na história da arte moderna brasileira, serviu

de grande inspiração a ideologia de suas criações, pois acreditava que a cidade

necessitava de um novo movimento de arte e cultura. 

Figura 30 – John Howard realizando seus grafites em São Paulo, 2016. Disponível em:
http://besidecolors.com/john-howard/. Acesso em: 16/04/2018.

Um dos principais nomes do grafite americano, especialmente o de New York,

foi  Keith Haring. Graduado em design, conheceu os Grafites que o consagrariam

como  artista  nas  ruas  e  galerias.  Influenciado  pelos  saraus,  peças  teatrais  e

happenings que aconteciam nos cruzamentos das linhas de metrô,  frequentou a

Professional  Art  School  of  Ivy em  1976,  onde  ampliou  seu  interesse  nas  artes

comerciais e posteriormente estudou Belas Artes em 1978 na School of Visual Art.

Suas principais características foram o forte apelo à sexualidade [era plenamente a

favor da prostituição] e ao erotismo, expondo e pintando muros no mundo todo. Em
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1986 foi convidado para pintar 300 metros do Muro de Berlim Ocidental, celebrando

a liberdade de expressão do lado aliado, segundo Davids et all (2012).

 Durante o final dos anos 70 e início dos anos 80, Haring exibiu suas obras ao

lado de Barbara Kruger e Jean-Michel Basquiat, que ficou conhecido a princípio por

seus Grafites em Manhattan com suas Tags “SAMO shit” (abreviação de Same Old

Shit). Basquiat também mantinha parceria com Andy Warhol, que fez com que sua

carreira decolasse através das vendas em galerias, (figura 31). 

Figura 31 – Andy Warhol e Jean - Michel Basquiat. Disponível em:
http://www.aescotilha.com.br/colunas/a-margem/basquiat-e-seu-ainda-necessario-reconhecimento/.

Acesso em: 16/04/2018

Em 1983,  durante  a  17ª  Bienal  Internacional  de  São  Paulo,  Haring  pôde

apresentar a diversidade de plataformas em que aplicava seus trabalhos. Com seu

rolinho  de  tinta  ou  spray,  fazia  seus  Grafites  a  mão  livre  nas  paredes,  telas,

camisetas, cadernos e produzia adesivos e até a capa de disco do cantor Malcolm

McLaren.  As pinturas  realizadas nas paredes,  painéis  ou  quadros para  a  Bienal

foram produzidas no próprio local de exposição, pois Haring dizia não ter tempo para

realiza-las previamente. Durante a exposição, conheceu Rui Amaral, que além de

grafiteiro e estudantes de arte, trabalhava como monitor do evento. Ambos saíram

pela  cidade  para  grafitar  seus  famosos  “bonequinhos”,  cachorros  e  TV’s.  Em

entrevista  ao programa Olhar  Digital  em 1983, Haring disse que muito dos seus

grafites  tinham  referencias  dos  desenhos  rupestres  e  seus  símbolos  e

representações históricas. Os personagens, cachorros e TV’s eram então, sua forma
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de representar  a  visão  que  ele  tinha  da sociedade em geral. O assunto  arte  e

dinheiro o incomodava. Sempre que questionado, Haring, (figura 32), dizia que tudo

que havia para ser dito sobre o assunto já havia sido comentado por Andy Warhol.

Provavelmente estava se referindo a famosa ideia de Warhol de que ser bom no

negócio é o tipo mais fascinante de arte, ganhar dinheiro é arte, trabalho é arte e um

bom negócio seria a melhor arte. 

Figura 32 – Keith Haring durante a 18ª Bienal Internacional de Artes de São Paulo, 1983. Disponível
em: https://br.pinterest.com/pin/314829830184514956/. Acesso em: 16/04/2018

De fato,  mesmo nos  EUA,  Haring  era  frequentemente  alertado  para  suas

produções e vendas de camisetas, pois o mercado da arte poderia não ver essa

atitude com bons olhos. Em sua própria defesa, dizia que muitos dos seus amigos

que não tinham condições de comprar seus quadros nas galerias, poderiam ter uma

de suas camisetas por 5 ou 10 dólares. Era seu modo de democratizar e diversificar

sua arte comercialmente. Sobre Haring, Gitahy afirma: “[Haring] passou a comercializar

seus  trabalhos,  abiu  uma  loja  –  Pop  Shop  –  no  SoHo,  East  Side,  onde  se  vendiam

camisetas estampadas,  pôsteres,  buttons e pequenas esculturas de madeira.”  (GITAHY,

1999, p.37)
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2.3 O Legado de Vallauri

A partir da segunda metade dos anos 80, paralelamente ao surgimento do

Pixo e da influência do Grafite americano e do Hip Hop, serviria para consolidar a

segunda geração ou herdeiros dos percursores do Grafite Artístico em São Paulo.

Conforme citado anteriormente, o Grafite Artístico foi uma categoria que, similar aos

muralistas mexicanos como José Orozco (1883 – 1949), Diego Rivera (1886 – 1957)

e David Alfaro Siqueiros (1896 – 1974), visavam democratizar a arte. Levando suas

formas e temáticas formalistas e humanas a população mais carente de cultura e

informação. 

Dentre tantos outros nomes, Rui Amaral, Celso Gitahy e Hudinilson Jnr. se

destacaram  pela  criatividade,  engajamento  político,  durabilidade  dos  trabalhos

mesmo com gestões públicas desfavoráveis a arte urbana como a dos ex-prefeitos

Jânio Quadros (1986 - 1990) e Paulo Maluf (1993 - 1997).

Rui  Amaral  é  conhecido  pelo  seu  forte  apelo  ideológico  com  o  Grafite.

Segundo o artista:

Não existe Grafite em tela. Quando o Grafite é feito numa parede
autorizada, usando as técnicas do Grafite, com spray, rolinho etc. é
um mural, painel. O Grafite é a atitude. [...] Uma das coisas legais do
Grafite é essa conversa que você tem, não só com a rua, mas com
quem passa por ela. [...] O Grafite pode ser feito de várias maneiras,
tem  muitas  correntes,  várias  formas,  mas  essa  maneira  de  você
conversar é muito legal. [...] você pode passar uma mensagem de
forma mais clara, ou de forma mais lúdica... Têm várias maneiras.
(AMARAL,  citação  retirada  de  entrevista  efetuada  pelo  autor,  ver
apêndice 1)

Assim como tantos outros grafiteiros e pixadores, as demarcações de Vallauri

com suas botas ou as frases das Pichações Políticas e Poéticas serviram de grande

incentivo para o início das produções em muros,  uma vez que ficava claro para

aquela geração que se tratava de uma forma de expressão que oferecia muitas

possibilidades. Rui Amaral relata:
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Quando eu estava com 20 anos olhando a idade como artista eu
percebi uma nova produção de arte e percebi que era uma mídia
nova que estava rolando no mundo. E eu já tinha inserção, brincava
com a latinha. Gostava de desenhar. Foi meio natural fazer desenho
como espaço de manifestação de arte com as pessoas vendo. Na
época da monitoria eu já fazia isso. (DAVIDS et al, 2013, p. 69)

Rui  Amaral,  que  cursou  artes  plásticas  na  FAAP,  no  início  dos  anos  80,

desenvolveu  uma  carreira  por  meio  do  Grafite  realizando  trabalhos  nas  ruas,

curadorias, projetos sociais, lecionando sobre a Street Art para crianças carentes e

estudantes, além de cenários para programas de TV. Seu primeiro contato com as

máscaras  de  Grafite,  estêncil,  foi  com o  amigo  e  também artista,  Alberto  Lima.

Ambos faziam seus estêncis da planta da Canabis pela cidade. Além das questões

sociais,  vandalismo  ou  protesto,  Amaral  acredita  que  muito  do  que  move  os

grafiteiros  ou pixadores,  é  pura e simplesmente a curtição.  Seus trabalhos mais

famosos foram os “bonequinhos”, muito semelhantes aos do artista americano Keith

Hering,  porém os mesmos eram feitos em posições sexuais.  Fazia Grafites com

temáticas  sociais  de  pessoas  pobres  fazendo  sexo  [mendigos  em  linguagem

expressionista].  Começou  a  frisar,  como  alvo  de  seus  Grafites,  as  casas  dos

milionários da cidade. Passou a fazer Grafite na cidade com giz, látex, spray e até

colagem com papel alumínio, lambe-lambe, mosaicos com lixo, desenhava a mão

livre, até que elaborou seu famoso extraterreste amarelo, Bicudo, que está ligado ao

interesse do autor  pela ufologia,  paranormalidade e inconsciência.  A Ideia surgiu

durante uma de suas saídas com John Howard. Durante essas saídas, junto com os

membros do Tupís [Tupinãodá], Rui Amaral ajudou a transformar, na década de 80,

a vila Madalena em um museu de arte urbana, especialmente o Beco do Batman

[Rua Gonçalo Afonso]. 

Em 1986, tornou-se integrante do Grupo Tupinãodá, e juntos participaram,

dentre várias exposições, da “Trama do gosto: um olhar sobre o cotidiano”, em 87, e

realizaram uma performance no Buraco da Paulista em 88. O grupo inicialmente era

formado por José Carratü (1955 -), Eduardo Duar (? -?) e Milton Sogabe (1953 -), e

foram  um  dos  primeiros  a  fazer  intervenções  na  cidade  de  São  Paulo.  Suas

intervenções  se  baseavam  em  realizar “obras  que  vão  de  desenhos  de  giz  a

performances, o que sempre deixou difícil o trabalho de quem quisesse definir o que eles
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faziam.” (DAVIDS et al,  2013, p.93). Segundo Amaral  “Era uma mistura, como o Jazz.

Agente fazia em dois, três... Chegamos a ter oito integrantes. No Grafite até hoje se faz

junto. Já sacam a linguagem, é intuitivo, é natural.” (DAVIDS et al, 2013, p.93) 

O nome do grupo é uma referência a um poema do geógrafo Antônio Robert

de Moraes: “Você é Tupi daqui ou Tupí de lá? Você é Tupiniquim ou Tupinãodá?”.

Em 91, durante o governo da prefeita Luiza Erundina, pintou o painel que fica

entre  a  Avenida  Paulista  e  a  Avenida  Dr.  Arnaldo,  Buraco  da  Paulista,  em

comemoração aos 100 anos da avenida.  Durante a Gestão de Maluf foi apagado,

mas Amaral  o  refez com a autorização do Patrimônio Histórico para o que hoje

chama de painel. 

 [...]  eu passei por alguns governos,  Maluf,  Pitta,  Serra,  Erundina,
Kassab. Conversei com todos ligados a políticas públicas. Conversei
com todos. Conversei com chefes de gabinete. A Erundina ajudou a
pintar  pilastra  de  viaduto.  Quando entrou o  Maluf  e  Pitta  a  coisa
mudou, eles pintaram de tudo de branco. (AMARAL, citação retirada
de entrevista efetuada pelo autor, ver apêndice 1)

Participou de movimentos sociais ativistas politizados e fez uma intervenção

na ocupação do movimento dos sem teto em um prédio na Prestes Maia. Realizou

mais de 20 projetos e deu aulas no SENAC de 2003 a 2010,  além de projetos em

favelas. Mais recentemente, na gestão de Fernando Haddad na prefeitura de São

Paulo, Amaral foi o curador do projeto que envolvia áreas com 15 mil m² ao todo

para que mais de 200 grafiteiros realizassem o que foi considerado um dos maiores

corredores de arte da América Latina, na Avenida 23 de Maio. 

O Grafite  hoje  em  dia  está  “bombando”,  a  ponto  de  a  prefeitura
querer criar comissão (2014). Já participei de várias conversas. Na
gestão da Marta [Suplicy], no [José] Serra com Fórum de arte de rua.
Agora tem vários eventos na quebrada.  Isso é bem positivo.  Têm
editais pra fazer festas, eventos etc. (AMARAL, citação retirada de
entrevista efetuada pelo autor, ver apêndice 1)



91

Celso Gitahy, paulistano, cresceu sob grande influência dos quadrinhos de

Harold Foster (1892 – 1982), dos trabalhos de seu pai, o ilustrador João Gitahy, além

das Pichações Poéticas, botas e frangos assados de Vallauri e das intervenções de

John Howard.  Começou fazendo Grafite  com canetão nos banheiros de bares e

gostava das reações das pessoas. Para Gitahy, o Grafite vai além da transgressão e

protesto. Segundo o artista:

 A transgressão é um dos aspetos que o Grafite traz, mas não se
esgota nisso. O Grafite é uma expressão humana. É como cantar,
dançar... Desde sempre o homem grafita, desde o começo da história
da humanidade você tem a necessidade de marcar o tempo.  Isso é
muito  mais  sério  do  que  um  movimento  de  Hip  Hop,  ou
transgressão... é muito mais profundo. Está ligado ao DNA humano,
a  necessidade  de  deixar  a  marca.  Somos  efêmeros.  (GITAHY,
citação retirada de entrevista efetuada pelo autor, ver apêndice 2)

Não descartando sua função social, Gitahy ainda afirma que:

A função social do Grafite é inerente, ela não consegue se dissociar.
É uma ferramenta de comunicação. Então a pessoa pode não gostar,
mas  indiferente  ela  não  vai  ficar.  Com  certeza  tem  essa  função
social, mas desregradas porque tanto o cara pode ser um politizado
e  defender  uma  causa  nobre  como  ele  pode  ser  reacionário  e
escrever mensagens racistas, por exemplo. Então não é só bonitinho
e agradável, é tudo, o careta e o novo ao mesmo tempo. (GITAHY,
citação retirada de entrevista efetuada pelo autor, ver apêndice 2)

Assim com Rui Amaral e tantos outros grafiteiros, percebeu que as ruas da

cidade eram um ambiente mais democrático para novos artistas em comparação

com as galerias e museus. Gitahy lembra que os anos 80, ainda eram “[...] uma época

na qual você precisava de um currículo legal pra fazer uma exposição, e o graffiti é uma arte

de relação direta com o público, todo mundo vê...”. (GITAHY IN DAVIDS et all, 2013, p.115)

Um de seus principais trabalhos e personagens, foi o  “TvNauta”, uma figura

humana com a cabeça em forma de TV onde abordava a alienação passiva dos

cidadãos perante a mídia. Sobre a relação dos Grafites com as galerias e museus,
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Gitahy acredita que, assim como seus colegas e percursores, faz com que perca sua

essência. Muito dos seus trabalhos colaborou para a ideologia dos artistas de rua da

época  visando  uma  alternativa  a  linguagem  acadêmica  e  comercial  das  obras

visadas pelo Establishment da arte. E se essa geração visava uma alternativa a Arte

com  “A” maiúsculo, consagrados pelas instituições artísticas, críticos e curadorias,

Hudinilson Jnr. foi considerado uns dos mais inteligentes pelos próprios artistas da

época. 

Hudinilson  Jnr,  chegou  a  estudar  alguns  semestres  no  curso  de  artes

plásticas na FAAP, porém devido a um desentendimento com um dos professores,

abandonou o curso. Antes mesmo de iniciar seus trabalhos com o Grafite pelas ruas

da cidade, Hudinilson participou do grupo 3nós3 com Mario Ramiro (1957 -) e Rafael

França (1957 – 1991),  estudantes de artes plásticas na USP. Juntos,  realizaram

diversas  intervenções,  entre  elas  a  mais  conhecida  “O  Ensacamento”,  onde  os

artistas  ensacavam  as  cabeças  das  principais  estátuas  na  cidade  para  depois

observar  a  reação  das  pessoas  e  causar  mudanças  no  seu  cotidiano.  Outra

intervenção foi  a  “Operação X Galeria”,  onde os artistas pintavam a fachada das

galerias com uma letra “X”, uma crítica ao elitismo do espaço. Após a demarcação

deixavam um bilhete: “O que está dentro fica, o que está fora se expande! ”. Muitos

de  seus  trabalhos  eram  classificados  como  o  estilo  Earth  Art pelo  modo  como

operavam com o ambiente em que viviam e intervenções nas paisagens.

Com a dissolução do grupo no início dos anos 80,  Hudinilson começou a

experimentar o Grafite. Assim como John Howard, sempre carregava sua bolsa com

spray vermelho. Foi o autor da conhecida frase “Ahhh beije-me! ”. Em uma de suas

saídas conheceu Alex Vallauri na Rua Aurora, no centro de São Paulo, no final dos

anos 70. Antes mesmo de trabalhar com o Grafite, Hudinilson já utilizava da arte

postal  como  modo  de  aprimoramento  e  referencial  artístico,  assim  como  vários

outros artistas dos anos 80 e 90. Antes mesmo dos filmes e documentários como

Style  Wars,  ou  da  internet  utilizada  atualmente,  a  arte  postal  e  conversas  por

telefone eram as melhores ferramentas utilizadas pelos artistas da época.

Era tudo correio,  arte postal,  se  correspondia  com gente de fora.
Trocava carta. Depois telefone, quem era mais próximo, podia ligar e
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conversar. Mas a identidade da rua sempre foi importante por essa
questão,  se  expressar  de  maneira  livre.  O Grafite  sempre esteve
ligado  a  isso,  liberdade  de  expressão.  O Grafite  é  isso,  o  que  a
pessoas  falam  mesmo.  (GITAHY,  Citação  retirada  de  entrevista
efetuada pelo autor, ver apêndice 2)

Dos  artistas  dessa  geração,  especial  Rui  Amaral,  Celso  Gitahy  e  Binho,

tiveram grande importância na formação artística e inclusão social de jovens através

de cursos e workshops a partir do final dos anos 80 e durante anos 90. Além da

meta de transformar a arte do Grafite em significativa para a população, tinham o

propósito de reposicionar jovens de comunidades carentes e descobrir no spray e na

arte de rua uma opção para além da violência nas favelas da cidade. Muitos dos

quais obtiveram êxito e puderam transformar o Grafite numa forma de expressão,

mas também num atalho para as galerias e museus do Brasil e do mundo. 

2.4. Elas e o Grafite 

       Na história contemporânea do Grafite Paulista, as mulheres também marcaram

forte presença com trabalhos individuais e coletivos. Dentre a grande variedade de

artistas, algumas das que alcançaram maior notoriedade social, política, pela mídia e

crítica estão Márcia Mayumi, Carmen Fukunari  e Carolina Li,  as 3 integrantes do

grupo  A  Trinca,  a  artista  e  educadora  Nenê  Surreal  e  Nina  Pandolfo  e  mais

recentemente, diversas artistas do coletivo Effêmera. 

No  final  dos  anos  80,  Márcia  Mayumi  e  Carmen  Fukunari,  estudantes  de

comunicação  visual  e  desenho  industrial  na  FAAP,  após  uma  oficina  de  Graffiti

ministrada por Ozéas Duarte, começaram a realizar suas primeiras intervenções em

1988.  Em seguida juntaram-se aos artistas do ABC paulista  Vado do Cachimbo,

Numa Ramos, Jorge Tavares e Job Leocádio. Segundo Gitahy:

Esses quatro artistas, além de ser participantes do grande boom do
graffiti  dos anos 80 e de estar  entre os principais  autores (exceto
Vado)  dos  famosos  super-herois  surgidos  ainda  nos  anos  80,
juntaram-se a Márcia Mayumi Chicaoka e Carmen Akemi Fukunari,
também famosas por seus curingas e pinguins espalhados pela urbe.
(GITAHY, p.64, 1999)
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       No  mesmo  período  as  artistas  participaram  de  uma  série  de  trabalhos

comerciais como a capa do disco da cantora Rita Lee, Zona Zen, em parceria com

Maurício  Villaça,  painéis  para  a  sorveteria  Swensen’s,  cenário  para  o  programa

Metrópolis da TV Cultura, colaboração na elaboração de alegorias para escolas de

samba  em  São  Paulo  e  muitos  outros  trabalhos  e  exposições.  Em  1989,

conheceram uma aluna da oficina de Grafite  Carolina Li,  e  formaram o grupo  A

Trinca. Márcia e Carmen, no entanto, abandonaram a arte de rua poucos anos após

o  coletivo  e  se  dedicaram  as  carreiras  de  designers  gráfico  em  editoras.  A

participação  feminina  no  Grafite,  até  pelo  menos  o  começo  dos  anos  2000  foi

modesta. 

Ainda na primeira metade dos anos 2000, há registro de articulações
de grafiteiras em amplitude nacional, conectando diversos coletivos e
artistas  individuais  que  se  destacavam  em  todo  o  país.  Este
movimento culminou com a realização do Primeiro Encontro Nacional
de Grafiteiras, ocorrido em 2005, em Porto Alegre, durante a edição
do  Fórum  Social  Mundial  daquele  ano.  Como  desdobramento  da
iniciativa, surgiu a Rede Nacional Feminina Grafiteiras. Depois deste
grande encontro ocorreram inúmeros encontros de âmbito estadual
ou regional, como o Encontro de Mulheres Grafiteiras do Estado de
São Paulo realizado em março de 2007 na cidade de Santo André.
(LEITE E MORAES, 2013, p.117)

       Alguns poucos nomes surgiriam especialmente na década de 90, no auge do

movimento Hip Hop, salvo algumas exceções como Nina Pandolfo ou Nenê Surreal. 

       “Negra,  periférica,  mãe, avó,  educadora e artista” .  Assim se denomina Nenê

Surreal,  (figura 33),  uma das principais expoentes do Grafite paulistano, desde

1996.  Seu trabalho tem forte  apelo social,  e  é  tratado como uma resposta às

injustiças sofridas pela população pobre, e em especial, as mulheres. A artista,

homenageada na Semana do Graffiti 2018, começou sua vivência na arte como

artesã-aprendiz de sua avó na produção de bijuterias,  crochê e macramê. De

acordo com Surreal:

Desde  1996,  através  da minha  arte,  respondo  às  diversas
expressões das questões sociais, desigualdade de classes, gênero e
sobretudo  as  injustiças  contra  mulheres  negras  periféricas. Na
intenção  de  refinar  técnicas  e  estilo  próprio,  busquei  na  vida
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acadêmica respostas para algumas de minhas questões; saí da área
da  saúde,  na  qual  trabalhava  até então,  para  me  dedicar
integralmente à Arte. (SURREAL IN SEM AUTOR, 2018)36

Figura 33 – Nenê Surreal em frente a um de seus Grafites. Imagem do arquivo pessoal da artista.
Disponível em: http://nosmulheresdaperiferia.com.br/noticias/grafiteiras-da-periferia-apontam-os-

retrocessos-do-programa-cidade-linda/. Acesso em 27/07/2018.

       Além de artesã, o que colabora para sua arte ser transformada em economia

solidária,  Surreal  também  realiza  trabalhos  como  escultora,  pintora,  grafiteira  e

educadora  social,  (figura  34).  Participou  de  exposições  e  eventos  como no  Centro

Cultural  Banco  do  Brasil,  Casa  das  Caldeiras,  Festival  Arte  Negra  (BH)  além  do

documentário Mulheres Negras de Day Rodrigues, 2016. Na sua visão ideológica sobre

o Grafite, os artistas e suas obras deveriam ter suas bases a partir das lutas sociais. A

artista afirma que o Grafite em São Paulo:

[...] é diverso, e falar de técnicas e estilo, contradiz o que penso. Olho
o graffiti como parte da cidade, olho atitude e verdade nos trampos.
Acho massa a quantidade de técnicas, mas paro e olho com mais
atenção, quando vejo mensagens e emoções. No graffiti não existe
uma unidade. Mesmo com técnicas parecidas, há uma diversidade.
 Se cada emoção é única, cada graffiti só pode ser único, seja qual
for a técnica usada. Como ideologia, a unidade do graffiti deveria ser
a partir das lutas. [...] O que me preocupa é que se permita que o

36 Disponível em: http://agendadaperiferia.org.br/index.php/destaques/nene-surreal-a-
unidade-do-graffiti-deveria-ser-a-partir-das-lutas
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governo/sistema tome conta, já que a ideologia do graffiti  é rua, é
romper com o sistema. (SURREAL IN SEM AUTOR, 2018)37

Figura 34 – Painel realizado por Nenê Surreal. Disponível em:
http://efemmera.com.br/artistas/nenesurreal/. Acesso em: 05/08/2018

       E com sua visão artística engajada, pela luta de minorias como a população

periférica,  feminina  e  negra,  Surreal  hoje  é  uma  das  principais  artistas  e

referências  do coletivo  Efêmmera.  O  grupo foi  criado em meados de 2012,  a

partir de uma pesquisa acadêmica que procurava abordar o papel da mulher na

arte de rua. Com sua fundadora e coordenadora, a jornalista Bela Gregório,  o

grupo hoje conta com aproximadamente 37 artistas, cuja principal plataforma é a

arte de rua. Com palestras, oficinas e ações urbanas, o grupo tenta disseminar

sua arte e ampliar a relação do grande público com o Grafite sob a criatividade

feminina. De acordo com a coordenadora Bela Gregório:

[...]  comecei  a  frequentar  os  rolês  da  turma  que  pinta  na  rua  e
arriscar  as  minhas  primeiras  letras  nos  muros.  Foi  uma  imersão
completa no movimento. Com o passar do tempo, percebi que não
tinha muito contato direto com outras mulheres que estavam nesse
universo, pois todas as referências diretas e pessoas ao meu redor
eram  homens  num  primeiro  momento.  [...]  Eu  sabia  que  essas
mulheres existiam, tinha algumas delas como referência, mas não as
conhecia.  Assim,  em  2010  surgiu  o  blog  ALETRADA,  onde

37 Disponível em: http://agendadaperiferia.org.br/index.php/destaques/nene-surreal-a-
unidade-do-graffiti-deveria-ser-a-partir-das-lutas
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entrevistava e fotografava mulheres grafiteiras no meu tempo livre.
Era  uma iniciativa  tímida,  mas que me aproximou dessas artistas
pela  primeira  vez.  (GREGÓRIO,  Citação  retirada  de  entrevista
efetuada pelo autor, ver apêndice 3).  

      Após  a  criação  do  blog  e  anos  de  pesquisa,  Bela  decidiu  que  poderia

participar  mais ativamente das atividades,  e em uma pequena reunião criou o

grupo com mais 3 amigas.  Em 2015, o grupo já contava com mais artistas e com

um caráter social, buscando focar no protagonismo feminino dentro da arte de

rua. Hoje, Bela afirma que quer:

[...]  viabilizar  trabalho  para  essas  mulheres  em  formato  de  rede.
Cada uma tem a sua trajetória, carreira e arte, mas quando estão
num projeto Efêmmera, fazem isso em conjunto se fortalecem entre
si. (GREGÓRIO, citação retirada de entrevista efetuada pelo autor,
ver apêndice 3). 

     Diante do grande número de artistas, é comum que as participantes tenham

formações diversas,  desde designer gráfico como Ana K.  Brizzi,  Fabi  e Frësz,

Ilustradoras como Cris Ventura, artistas visuais como Gi Fagundes e Grazie Gra,

até designers de moda como Dani Rox e Anne Galante, que incorpora a técnica

do crochê às pinturas lúdicas [Grafficrochet] em parceria com Tikka Meszaros e

Barbara Goy, (figura 35). 

Figura 35 – Mural realizado por Anne Galante, Tikka Meszaros e Barbara Goy localizado na
Avenida 23 de Maio. À esquerda, detalhe da pintura com uma camada de crochê. Autor da

imagem: César Molina, 2015.
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      Em se tratando de universo lúdico, um dos principais nomes no cenário do

Grafite feminino é o da paulistana Nina Pandolfo, (figura 36). Nascida no interior

do estado, na cidade de Tupã, em 1977, a artista já demonstrava interesse pela

pintura e desenho desde pequena.  Durante o final  da adolescência,  enquanto

cursava  Comunicação  Visual,  começou  seus  primeiros  trabalhos  com Grafites

através  de  Tags  com  seu  nome  e  letras  estilizadas.  Foi  nessa  época  que

conheceu seu marido Otávio Pandolfo, da dupla OsGêmeos Seu primeiro Grafite

foi na Avenida Tiradentes, em frente à Estação da Luz, centro de São Paulo. Aos

poucos, suas grafias foram adquirindo a presença de suas famosas “meninas”

com grandes olhos expressivos, cheias de “ingenuidade feminina”, delicadeza e

um toque de sensualidade. Há quem assemelhe suas figuras femininas com as

crianças retratadas pela pintora americana Margaret Keane (1927-), porém Nina

explica que:

[...] tenho essa característica no meu traço porque quando criança eu
assistia  um desenho na televisão que aparecia uns números com
olhos  gigantes.  Aquilo  me  fascinava.  E  eu  também  tenho  olhos
grandes. Mas não puxei isso propositalmente para o meu trabalho,
isso sempre esteve em mim, essa coisa de colocar o que amo nos
meus desenhos. O mesmo se dá com os gatos ou outros animais.
(NINA)38

        Com o tempo,  sua técnica foi  se  aprimorando e a  artista  criou novos

personagens como gatos, abelhas e outros animais, todos cheios de cor, cada

vez mais complexos e com pequenos detalhes. 

Figura 36 – Nina Pandolfo em seu atelier. Imagem disponível em seu site:
http://www.ninapandolfo.com.br/nina_pandolfo.php. Acesso em 27/07/2018 .

38 Disponível em: http://jovem.ig.com.br/nina-pandolfo-ainda-rola-muito-machismo-no-
grafite/n1597255658218.html
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       Assim como os outros grandes nomes que surgiram na década de 90 e

despontaram no início  do século XXI,  como OsGêmeos,  Kobra e Nunca,  Nina

levou seu trabalho para dentro de galerias e museus.  Sua primeira exposição

ocorreu em 1999, em São Paulo, com o título de  Um Minuto de Silêncio, numa

parceria  com a Funarte.  Desde então participou de  exposições  na  Alemanha,

EUA,  França Grécia  e  um dos seus maiores  sucessos,  a  fachada do Castelo

Kelbur junto com OsGêmeos e Nunca, em Glasgow, na Escócia. A parceria com

os  artistas  seria  repetida  na  cidade  de  São  Paulo  em  2008,  em  um  painel

localizado  na  Avenida  Radial  Leste  para  refazer  um  mural  que  havia  sido

apagado,  ou  melhor,  pintado  de  cinza  por  funcionários  da  gestão  do  prefeito

Gilberto Kassab. Em 2011 lançou seu primeiro livro pela editora Master Books,

intitulado  Nina, onde retrata sua carreira desde 1993 por meio de uma seleção

de imagens. (figura 37).  

Figura 37 - Mural realizado por Nina em 2013 em parceria com OsGêmeos, Nunca, Finok e
Zefix. Autor da Imagem: César Molina, 2016.

       Em um universo  como o  Grafite  onde majoritariamente  os  artistas  são

homens,  o  processo de reconhecimento  e  engajamento  por  parte  das artistas

pode ser mais difícil  e sofrer certos tipos de preconceitos. Durante o início de

sua carreira como grafiteira, Nina afirma que:

[...] no começo foi um pouco complicado. Do ‘insight’ de querer pintar

nas ruas até ir de fato com os sprays para a parede, eu demorei um
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ano.  Quando  comecei,  sentia  alguns  olhares  de  reprovação,

zombando de mim. Ainda rola muito machismo no grafite. (NINA) 39

       De acordo com Bela Gregório, as dificuldades por ser mulher no Grafite são

inúmeras, e vão desde:

[...]  assédio de outros artistas homens dominantes na cena,  como
também na abordagem policial e no mercado de arte por exemplo.
Além disso, tem questões como segurança pública, que é muito mais
delicada quando falamos do corpo feminino. A mulher entra no meio
já  enfrentando uma série  de obstáculos  inerentes  a  educação  da
sociedade  em  que  vivemos  e  do  entorno. (GREGÓRIO,  Citação
retirada de entrevista efetuada pelo autor, ver apêndice 3.)

      No Grafite, assim como em todo o cenário artístico de modo geral, ainda expõe o

grande disparate no reconhecimento do trabalho de artistas homens e de mulheres.

O tema já vem sendo abordado por escritoras e historiadoras da arte há anos. Na

década de 70, a crítica de arte Linda Nicholin (1931-2017), com o artigo “Why have

there  been  no  great  women  artists?” expunha  o  problema  não  só  da  falta  de

reconhecimento de grandes artistas na história da arte, como o fato das condições

sociais, ou seja, sociedades onde tradições patriarcais e androcentricas, tratavam as

artistas como incapazes de produções dignas de reconhecimento e grandeza.  O

papel  da  mulher,  não  como sujeito,  mas  como objeto  nas  obras  demonstram a

constante delimitação de sua participação nos museus, por exemplo, onde há tantas

obras retratando a sensualidade das modelos durante décadas e proporcionalmente

tão poucas artistas mulheres como pintoras. Essa é a pergunta central  do grupo

feminista  Guerilla  Girls.  As  integrantes,  há  mais  de  30  anos,  escondem  suas

identidades  sob  máscaras  de  gorilas,  e  espalham  cartazes  provocativos  e

questionadores sobre o papel das mulheres em ambientes artísticos como museus e

galerias. Para exemplificar, ano de 1989, no  Metropolitan Museum of Art em  New

York, o número de figuras femininas nuas, nas obras dos museus representavam

39 Disponível em: http://jovem.ig.com.br/nina-pandolfo-ainda-rola-muito-machismo-no-
grafite/n1597255658218.html
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85% das obras expostas, ao passo que apenas 5% dos artistas eram mulheres. No

acervo do Masp em 2017, essa proporção era de 60% e 6% respectivamente, de

acordo com Nina Finco (2017).

       Mesmo no Grafite atual, considerado mais democrático e aberto a diferenças e

minorias,  as dificuldades ainda implicam na disponibilidade e oferta de trabalhos,

bem como a remuneração, como afirma Bela Gregório:

[...] não é apenas a remuneração que muda, mas as oportunidades e
o espaço também. Os convites e volume de trabalho ainda é maior
para  os  artistas  homens.  Essa  é  mais  uma  razão  da  Efêmmera
existir,  prestamos  serviços  de  arte  protagonizados  100%  por
mulheres.  Queremos  entrar  cada  vez  mais  no  mercado.
(GREGÓRIO, Citação retirada de entrevista efetuada pelo autor, ver
apêndice 3).

       A arte de rua torna-se então uma grande ferramenta para que essas artistas

tenham mais oportunidades de expressão do ponto de vista da mulher artista, bem

como a sua autopromoção. De acordo com Bela Gregório, a importância de termos o

ponto de vista e expressão artística da mulher no Grafite em uma cidade como São

Paulo se justifica de modo que:

[...]  ser  mulher  e  usar  a  rua  como  plataforma  de  trabalho  é
resistência, pois historicamente, não fomos feitas para estar nessa
posição. Nos foram disponibilizadas as funções domésticas, sempre
nos colocando dentro de quatro paredes. Então, sair pra rua e criar é
uma libertação social específica para a mulher artista de rua. Ela está
quebrando várias barreiras além das que já vem no ato de intervir no
espaço  urbano,  porque  o  corpo  feminino  é  visto  de  uma  forma
diferente do corpo masculino. Nós ocupamos a rua de uma forma
particular e enfrentamos dificuldades maiores para permanecer ali.
(GREGÓRIO, Citação retirada de entrevista efetuada pelo autor, ver
apêndice 3).

       A prática  do Grafite,  naturalmente  expõe artistas  a  grandes  riscos  como

violência por parte da polícia e reclusão. Mas no caso das mulheres, fica claro que
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nossa sociedade, ainda com resquícios patriarcais, oferece riscos ainda maiores de

violência, preconceito, assédio etc. Impor-se como artista já é naturalmente difícil,

mas  no  caso  das  mulheres  na  arte  de  rua,  torna-se  uma  batalha  tanto  pela

exposição em si diante do público e crítica quanto pela temática, diferenças salariais

e oportunidades. 
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Capitulo 3.0 Establishment, Arte e Grafite

O Grafite, que encontrou em Alex Vallauri um de seus patronos e principais

desenvolvedores  artística  e  conceitualmente,  visava  ser  mais  democrático,

conversando com o público  mais  amplo,  fora das galerias  e museus,  ambientes

frequentados por elites culturais, ou minimamente iniciados nos estudos das artes. O

trabalho de Vallauri, de assimilação rápida e simples, buscava a sátira com ícones

da sociedade e do cotidiano. Surgiu em um período, décadas de 60 e 70, onde a

arte abstrata encontrara seu esgotamento, assim como a pintura de cavalete que

depois de mais de 5 séculos, já não era mais o principal guia da história da arte,

dividindo  espaço,  principalmente  a  partir  do  pós-modernismo,  com  a  fotografia,

escultura e happenings, segundo Canclini (2015). 

Ao longo de décadas de intervenções urbanas, tanto através das Pichações,

Pixo e Grafites, a cidade de São Paulo conquistou grande notoriedade no cenário

artístico mundial, especialmente no que se refere à Street Art. E se enganam os que

pensam que tal feito foi alcançado somente com o sucesso internacional de nomes

como OsGêmeos, Eduardo Kobra,  NUNCA, etc nos primeiros anos do Século XXI.

Ainda no final dos anos 80, o crítico de arte e repórter fotográfico Enio Massei (? -?)

exaltou sua admiração com a propagação crescente do Grafite na cidade. Segundo

Massei:

São Paulo tem o privilégio de ser a única cidade do mundo a ter um
grupo de artistas trabalhando dentro de uma coerência  linguística
com homogeneidade  que  não  se  encontra  nem mesmo em Nova
York. Conheço todas as capitais do mundo e posso garantir que São
Paulo é o centro do graffiti ocidental. (GITAHY APUD MASSEI, 1999,
p.55)

Atualmente,  especialmente  a  partir  dos  anos  2000,  no  entanto,  essa

coerência linguística e homogeneidade citada pelo  crítico, começa a se desfazer,

dando  lugar  a  criações  e  estilos  dos  mais  diversos,  tendo boa parte  das  obras

abandonado as principais características do Grafite de décadas anteriores, como a

transgressão,  as  questões  político  e  sociais,  além  do  crescente  número  de

exposições em museus e galerias, patrocínios do setor privado e parcerias com o
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poder  público,  o  que pôs em xeque a identidade dos trabalhos que vem sendo

realizados [ver capítulos 1.4 e 1.5].  Afinal,  o Grafite que vemos atualmente, com

Eduardo Kobra,  OsGêmeos,  Nina Pandolfo,  NUNCA,  entre outros, são realmente

Grafites?  Em meio a essas questões, surge um embate ideológico, principalmente

por  parte  do  pixadores  que  nos  últimos  anos  têm  vandalizado  os  trabalhos  de

grafiteiros e muralistas sob a acusação de terem se adaptado para o sistema, no

caso as galerias, setor privado e ao poder público devido a parcerias de projetos

como o MAAU [Museu Aberto de Arte Urbana, 2011], Bienal Internacional de Graffiti

Fine Art, além de demais trabalhos em pontos de grande destaque pela cidade como

os Arcos do Jânio, projetos nas escolas, corredor da Avenida 23 de Maio etc.

A conturbada relação de constantes e árduas negociações entre artistas e

representantes da cidade, especialmente nos últimos anos, tais como os ex-prefeitos

Gilberto Kassab (2006 – 2012) e mais recentemente João Dória (2017- 2018) que

ordenou a limpeza dos muros e demais espaços cedidos por gestões anteriores,

Fernando Haddad (2012 – 2016), serviu para exaltar o debate sobre o papel do

Grafite  como identidade da história  recente  da cidade.  Serviu  também para  nos

questionarmos se o Grafite teria sido mais um movimento nascido nos fervorosos

anos de revoltas de contracultura a ser absorvido pelo  Establishment e Indústria

Cultural. 

3.1 Establishment, Arte Moderna e Contemporaneidade 

Conforme  demonstrado  nos  capítulos  anteriores,  o  Grafite  Artístico,  bem

como as Pichações e Pixo, foi resultado do hibridismo de uma série de influências

estéticas e conceituais,  especialmente  políticas e sociais.  Antes  de apresentar  a

trajetória do Grafite nas galerias e museus de São Paulo, como sucesso de sua

ocupação urbana, seria interessante tentar entender o contexto em que surgiu no

cenário  artístico mundial,  e  qual  a  situação da arte  de  Establishment até  então.

Buscar  entender  o  que  pode  ter  levado  artistas  como  Vallauri,  Hudinilson  Jnr.,

Villaça, entre outros, a assumir essa postura por uma arte mais democrática, popular

e que conversasse com a cidade e seus habitantes. Em seguida, o que teria levado

essa geração e a nova a retornar aos museus e galerias.
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A partir dos séculos XV, XVI e XVII, houve uma parcial libertação da arte, pelo

menos em relação ao poder da Igreja Católica e Estado. Essa liberdade, começou a

ser  melhor  explorada  com o  consumo de  arte  pela  camada burguesa,  onde  na

mesma  época,  começa  a  sofrer  interferências  das  práticas  do  mercado  e

posteriormente, em especial no século XX, da comunicação de massa, como afirma

Canclini:

Enquanto os teóricos e historiadores exaltam a autonomia da arte, as
práticas do mercado e da comunicação massiva – incluídos às vezes
os  museus  –  fomentam  a  dependência  dos  bens  artísticos  de
processos extra estéticos. (CANCLINI, 2015, p.32)

De acordo com o autor Pierre Bourdieu:  “O que o artista faz está condicionado

pelo  sistema  de  relações  que  estabelecem  os  agentes  vinculados  com  a  produção  e

circulação  das  obras,  mais  que  pela  estrutura  global  da  sociedade.” (CANCLINI  APUD

BOURDIEU, 2015, p.36)

Uma vez  livre  da  temática  sacra,  ou  encomendas oficiais  de  governos,  o

artista  agora  estaria  sujeito  às  relações  de  mercado,  tendo  de  se  adaptar  as

tendências estabelecidas se quiser alcançar notoriedade e a mínima estabilidade

financeira. Os artistas, a partir do Romantismo, que durou do final do século XVII até

metade do século XVIII como reação ao equilíbrio, impessoalidade e sobriedade do

Neoclassicismo,  e  consequentemente  com  o  início  do  Modernismo  com  o

Impressionismo, que teve início da década de 1860 e buscou, entre outras funções,

abordar a tonalidade dos objetos sob a luz solar e ausência de contornos nítidos, e

movimentos de vanguarda da primeira metade do século XX [Fauvismo Cubismo,

Futurismo, Expressionismo, etc.],  rejeitaram o legado conquistado até então pela

sociedade  burguesa  tal  como  seu  bem-estar,  avanço  do  racionalismo,

desenvolvimento  industrial  e  urbano,  que  para  muitos,  parecia  excessivamente

desumanizante.  Mais uma vez almejavam autonomizar a produção artística dessa

sociedade,  buscando  a  renovação,  abandono  das  tradições  acadêmicas  e

democratização.  Através  das  décadas  tornaram  suas  obras  cada  vez  menos

figurativas,  e  por  meio  de  um  nível  gradual  de  abstração,  alcançar  mais

individualidade  e  assim  maior  expressividade.  Em  suma,  jamais  a  arte  foi  tão
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importante como reafirmação do ser porque jamais o homem se viu tão ameaçado

pela desumanização como a partir da modernidade. Em relação à liberdade artística

nesse período, o autor Adolfo S. Vázquez afirmou:

[...]  a  menos  que  se  contentem  [os  artistas]  com  uma  liberdade
ilusória, meramente subjetiva, sua liberdade de criação não se pode
dar  à  margem de suas relações com os demais,  e,  sobretudo,  a
margem das relações reais, efetivas, caraterísticas desta sociedade
burguesa. (VÁZQUEZ, 1968, p.185).

 

Ainda sobre a produção artística no sistema capitalista, Vázques afirma que:

Quando  o  artista  cria  pela  necessidade  de  subsistir,  e,  por
conseguinte, para o mercado, já não cria propriamente para si, mas
para outro,  porem para outro com o qual  se acha em relação de
exterioridade semelhante a que mantem o operário com o capitalista.
(VÁZQUEZ, 1968, p.235).

A Arte  Moderna tinha como meta,  a  humanização  da mesma,  através da

acentuação  da  expressão  individual  do  artista  em  suas  obras.  No  entanto,

classificada por muitos como utópica,  em especial  por Vazquez e José Ortega y

Gasset,  a  “Nova  Arte”  foi  acusada  de  ser  demasiadamente  hermética,  formal  e,

ironicamente, elitista. Para Ortega a “nova arte tem a massa contra si e a terá sempre. É

impopular  por  essência;  mais  ainda,  é  antipopular.” (VÁZQUES  APUD  GASSET,  1968,

p.295). Gasset entendia por “arte impopular”, não o fato de não ser bem aceita pela

sociedade, mas por ser uma arte individualista, que não retratava, por exemplo, as

aspirações, medos e realidade da sociedade. Sobre a Arte Moderna, chamada por

muitos  na  época  de  “Nova  Arte”,  e  sua  progressiva  estilização,  ou  o  que  hoje

denominamos abstração, Gasset afirmava:

[...] chegar-se a um ponto em que o conteúdo humano da obra será
tão escasso que quase não se verá. Então teremos um objeto que só
pode  ser  percebido  por  quem  possua  esse  dom  peculiar  de
sensibilidade artística.  Seria  uma arte  para  artistas,  e não para  a
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massa dos homens, será uma arte de castas,  e não democrática.
(GASSET, 2001, p.29). 

Segundo Douglas Crimp, o desenvolvimento da pintura na Modernidade, deu-

se do seguinte modo:

A pintura, principal arte de museu, desenvolveu-se ao longo da era
moderna  em  oposição  aos  poderes  descritivos  da  fotografia,  sua
ampla disseminação,  e seu apelo de massa. Isolada no museu,  a
pintura cada vez mais rejeitou a representação objetiva, afirmou sua
singularidade material  tornou-se hermética e difícil.  (CRIMP,  2015,
p.16)

Desde o princípio da arte moderna, na segunda metade do século XIX, não

faltaram artistas  e  pensadores  com novos  ideais  para  a  produção  inovadora  e,

principalmente  desafiadora  em  relação  à  arte  de  Establishment.  Na  França,

contemporânea dos impressionistas, o poeta Charles Baudelaire (1821 – 1867) em

seu livro  O Pintor da Vida Moderna (1863) propôs o qual deveria ser o papel do

artista moderno. Segundo Gompertz:

Ele desafiou artistas a encontrar o eterno na vida moderna, a extrai-
lo do transitório. Esse, a seu ver, era o objetivo essencial da arte –
captar  o  universal  no  cotidiano,  que  era  especifico  a  seu  aqui  e
agora:  o  presente.  
E  a  maneira  de  fazer  isso  era  mergulhar  no  dia  a  dia  da  vida
metropolitana:  observar,  pensar,  sentir  e,  por  fim,  registrar.
(GOMPERTZ, 2013, p.47).

Nos  EUA,  em  1917,  um  grupo  de  artistas  e  livres  pensadores  que  se

denominavam Sociedade dos Artistas  Independentes,  em oposição ao irredutível

rigor e classicismo da  National Academy of Design, organizaram a Exposição dos

Artistas Independentes de New York. O grupo contava com a participação do francês

Marcel Duchamp (1887 – 1968), que além de membro, era um dos organizadores do

evento. Para participar, cada candidato deveria tornar-se membro do grupo pagando

1 dólar  para a inscrição mais 5 dólares por  obra  que desejasse apresentar.  Foi
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nesse evento que Duchamp introduziu uma de suas mais famosas obras, “A Fonte”,

que consistia em um urinol comprado em uma loja de materiais de construção e

assinado como R.Mutt 1917. A intenção de Duchamp era justamente testar até onde

iria abertura para novas ideias dos outros membros organizadores da Sociedade dos

Artistas Independentes, além, é claro, de uma provocação aos membros, uma vez

que Duchamp achava que a classe artística se levava a sério demais. A obra não

chegou a ser exposta. Quando os demais membros da organização receberam a

obra com os 6 dólares para a inscrição e exposição, sob a assinatura de R. Mutt, os

mesmos pensaram se tratar de algum tipo de deboche, e era de fato, e resolveram

destruir o artefato. De acordo com o pensamento de Duchamp:

[...] [O] papel de um artista na sociedade era semelhante à de um
filosofo;  não importava sequer se ele sabia pintar  ou desenhar.  O
trabalho  de  um  artista  não  era  proporcionar  prazer  estético  –
designers  podiam fazer  isso -,  mas afastar-se do mundo e  tentar
compreende-lo  ou comenta-lo  por  meio  da  apresentação  de  suas
ideias  sem  nenhum  proposito  funcional  além  de  si  mesmo.
(GOMPERTZ APUD DUCHAMP, 2013, p.27)

Durante décadas, cada movimento buscava, de maneira mais enérgica, se

livrar  das referências  clássicas  do passado,  como o Classicismo Grego [período

Helenístico do final do século IV até o final do século I a.C], ou do Neoclassicismo

que  durou  de  1750  até  meados  do  século  XIX  e  buscava  resgatar  os  valores

estéticos  e  culturais  da  Antiguidade  Clássica  [Grécia  e  Roma].  Os  membros  do

Futurismo, tal como seu organizador, Fillipo Tommaso Marinetti (1876 – 1944) com

seus famosos manifestos iconoclastas, queria destruir as obras do passado. Achava

que as obras modernas deveriam falar do presente, do futuro, do movimento e das

relações do homem e a máquina. Os construtivistas russos como Kazimir Malevich

(1879 – 1935) e Vladimir Tatlin (1885 – 1953), especialmente entre os anos de 1917

e 1925, serviram ao ideal esquerdista de maneira brilhante, quando as novas ideias

implantadas do comunismo russo se aproveitariam das novas e criativas ideias. Os

novos artistas eram vistos como engenheiros sociais que acreditavam que a arte

poderia  agir  de  maneira  direta  nas  novas  políticas.  Realizavam  filmes,  teatros

populares, pôsteres e desenhos acessíveis para a classe proletária. Com o governo
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bolchevique de Joseph Stalin (1924 – 1953), todos os construtivistas foram vistos

como burgueses formalistas. Muitos artistas foram mortos, e os que sobreviveram

passaram a produzir arte-propaganda para o novo regime, um narcisismo do poder,

segundo Robert Hughes (1980). 

E se a tensa atmosfera entre guerras na Europa tornou o ambiente inóspito

para muitos intelectuais, especialmente judeus, a cidade de New York se tornaria um

ambiente internacionalmente acolhedor para artistas de todas as partes, tornando-se

a partir dos anos 40 o novo centro cultural do mundo. A pintura que caminhava a

passos cada vez menos figurativos e mergulhara no abstrato, principalmente a partir

de  Wassily  Kandinsky  (1866  –  1944),  encontrou  na  action  painting de  Jackson

Pollock (1912 – 1956) e Willem de Kooning (1904 – 1997) com o Expressionismo

Abstrato  seu  esgotamento.  Sendo  o  primeiro  movimento  artístico  americano

consagrado  mundialmente,  o  Expressionismo  Abstrato  combinava  a  intensidade

expressiva  ao  seu  limite  com  o  sentimento  anti-figurativo  tão  característico  dos

abstracionistas  europeus.  E  depois  de  mais  de  500  anos  de  liderança  dos

movimentos artísticos, a pintura parecia ter chegado a seu fim. Outros movimentos

como Novo Realismo Francês de César Baldaccini no final dos anos 60 ou o Neo

Expressionismo nos anos 80, tentaram dar uma sobrevida a pintura, mas tiveram

pouco tempo de êxito.  O próprio Jean-Michel  Basquiat chegou a ser classificado

como  neoexpressionista,  mas  a  história  da  arte  e  o  tempo  não  conseguiram

desvincula-lo de sua arte urbana. O autor Arthur Danto (1924 – 2013) classificou em

seu ensaio “The End of Art” do livro “The Death of Art” (1984), editado por Berel

Lang, que a arte havia chegado ao fim. Não a produção da arte, mas a história da

arte pelo menos, em um sentido das narrativas mestras. Entraria em vigor a fase

pós-histórica onde, segundo o autor:

[...] existem incontáveis direções a serem tomadas para a prática da
arte, nenhuma delas mais privilegiadas, pelo menos historicamente,
do que as demais. E parte do que isso significava foi que a pintura,
tendo  deixado  de  ser  o  veículo  principal  do  desenvolvimento
histórico, passava a ser apenas um meio na disjunção aberta dos
meios e das práticas que definiam o mundo da arte, o que incluía a
instalação,  a  performance,  o  vídeo,  o  computador  [...].  (DANTO,
2010, p.150)
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Durante os anos 60, com o Minimalismo, chegaria ao fim o que conhecemos

como  Arte  Moderna  que  daria  lugar  a  Arte  Contemporânea,  segundo  Gompertz

(2013). O Minimalismo, como sugere o nome, tentava deixar o mínimo possível de

traços de expressividade pessoal, sem a intenção de criar uma arte ilusão, diferente

do  que  “era  a  escultura  tradicional,  pela  qual  matérias  primas  são  manipuladas  para

parecer alguma outra coisa. [...] se faziam um objeto de madeira, aço ou plástico, então era

isso que ele era [...]. Nada além disso.” (GOMPERTZ, 2012, p.352). Paralelamente a

esse período, muitos outros eventos artísticos ganhariam grande notoriedade como

a ascensão da Pop Art e um de seus principais nomes, Andy Warhol (1928 – 1987),

além de  Robert  Rauschenberg  (1935  –  2008),  Roy  Lichtenstein  (1923  –  1997),

Jasper Johns (1930 -)  e Richard Hamilton (1922 – 2011),  que definia a  Pop Art

como:

Popular  [destinada  ao  público  de  massa],  Transitória  [solução  de
curto prazo], Descartável [facilmente esquecida], Barata, Produzida
em  Massa,  Jovem  [destinada  à  juventude],  Espirituosa,  Sexy,
Atraente,  Glamorosa,  Muito  Lucrativa.  (GOMERTZ  APUD
HAMILTON, 2013, Pp.310 – 311)

Mas para a presente dissertação, duas características que surgiriam a partir

desse período, anos 60, seriam de vital importância na história do Grafite, ao longo

da  Arte  Contemporânea  até  o  seu  desenvolvimento  através  das  décadas

posteriores. O Pós-Modernismo surgiu como uma contraproposta a Arte Moderna, a

partir  do Impressionismo,  que lutava contra a ditadura do classicismo e que,  no

entanto,  criara  seus  novos  dogmas  estéticos,  cada  movimento  com  seus

mandamentos  estéticos  e  conceituais:  Fauvismo,  Abstracionismo  Futurismo,

Cubismo, Expressionismo, etc. De acordo com a definição de Will Gompertz:

Os pós-modernistas sentiram que haviam sido deixados à deriva por
gerações  anteriores,  que  não  haviam cumprido  sua  promessa  de
realizar  um  ideal  utópico  e  cujas  “narrativas  grandiosas”  não
passavam  disso:  bravata,  sem  nenhum  plano  de  ação  exequível.



111

Tecnologia e ciência haviam também se provado uma decepção, não
tendo conseguido oferecer sua muito apregoada panaceia. Os pós-
modernistas estavam fartos,  tentando compreender um mundo em
que a incerteza parecia ser a única certeza. Eram tempos repletos de
ansiedade existência. (GOMPERTZ, 2013, p.399).

O caso é que na década de 60, havia uma grande frustração por parte de

intelectuais e artistas pelo rumo que a contracultura artística da arte moderna havia

tomado até então. Segundo David Harvey:

O problema é que o modernismo internacional tinha exibido fortes
tendências socialistas, e até propagandistas nos anos 30 (por meio
do  surrealismo,  do  construtivismo  e  do  realismo  socialista).  A
despolitização  do  modernismo,  que  ocorreu  com  a  ascensão  do
expressionismo abstrato,  pressagiou  ironicamente  sua  assimilação
pelo  establishment  político  e  cultural  como  arma  ideológica  na
Guerra Fria. (...) Embora a repressão macarthista fosse dominante,
as  corajosas  telas  de  Jackson  Pollock  provavam que  os  Estados
Unidos eram um bastião de ideais  liberais num mundo ameaçado
pelo  totalitarismo  comunista.  (...)  E  assim  ocorreu  com  o
expressionismo abstrato, ao lado do liberalismo, da Coca Cola, dos
Chevrolets e das casas de subúrbios cheias de bens de consumo
duráveis.  Artistas  de  vanguarda,  conclui  Guilbaut,  agora
politicamente  individualistas  “neutros”,  articulavam  em  suas  obras
valores  que  eram  mais  tarde  assimilados,  utilizados  e  cooptados
pelos políticos, disso resultando a transformação da rebelião artística
em agressiva ideologia liberal. (HARVEY, 2001, Pp.43-44)

O modernismo  havia  perdido  seu  cativante  antidoto  revolucionário  para  a

ideologia do  Establishment, reacionária, apaziguadora, sedutora, comercial e, pior,

tradicionalista  a  seu  modo.  Foi  nesse  contexto  que  o  pós-modernismo,  anti-

modernista  e  de  contracultura  explodiram,  especialmente,  em 1968.  Sobre  esse

contexto, Harvey afirma:

Antagônicas,  as  qualidades  opressivas  da  racionalidade  tecno

burocrática de base cientifica, manifestam nas formas corporativas e

estatais monolíticas e em outras formas de poder institucionalizado
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(...),  as  contraculturas  exploram  os  domínios  da  auto  realização

individualizada  por  meio  de  uma  política  distintivamente  “neo-

esquerda”  da incorporação de gestos  antiautoritários e de hábitos

iconoclastas (...) e da crítica da vida cotidiana. (...) Foi quase como

se  as  pretensões  universais  de  modernidade  tivessem,  quando

combinadas  com  o  capitalismo  liberal  e  o  imperialismo,  tido  um

sucesso  tão  grande  que  fornecessem  um  fundamento  material  e

político para um movimento de resistência cosmopolita, transnacional

e,  portanto,  global,  à  hegemonia  da  alta  cultura  modernista.

(HARVEY, 2001, p. 44)

Já Doug Crimp (2015), crê que “O pós-modernismo passara a ser visto menos

como uma crítica do modernismo do que como um repudio ao próprio projeto crítico do

modernismo, uma percepção que legitimava um pluralismo “vale tudo”. (CRIMP, 2015, p.19).

De um modo ou de outro, sendo uma arte do “vale tudo”, em um sentido livre e que

não estava disposto a seguir dogmatismos clássicos, acadêmicos ou modernistas, e

pluralista, exigiria um novo olhar por parte do público e, principalmente, da crítica.

Para Arthur Danto:

O mundo da arte pluralista exige uma crítica da arte pluralista, e isso,
significa, em minha concepção, uma crítica que não depende de uma
narrativa  histórica  excludente,  mas  que  toma cada  obra  em seus
próprios termos, em termos de suas causas, de seus significados, de
suas referências  e  do modo como esses itens  são materialmente
incorporados e como devem ser compreendidos. (DANTO, 2010, Pp.
166 -167)

A arte seria, desde então, plural, o que contribuiria para o hibridismo cultural

abordado  por  Canclini  (2015)  especialmente  na  criação  artística  e  cultural  das

últimas décadas, incluindo o Grafite. Um artista poderia criar uma obra cubista em

um  determinado  momento  de  sua  carreira,  adotar  outros  estilos  posteriormente

como Abstracionismo, Figurativismo, colagens, fotografia, etc. sem a necessidade de

ser rotulado em determinado estilo ou “escola”.  E se o modernismo percebia na

efemeridade da vida e do ser de maneira trágica, a partir  do pós-modernismo, o
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efêmero, o caótico e o fragmentário seriam vistos de maneira bem particular. Ele

“nada, e até se espoja, nas fragmentárias e caóticas correntes da mudança, como se isso

fosse tudo o que existisse.” (HARVEY, 2001, p.49). E quando, mesmo o Grafite e seu

artista urbano, encontrar dificuldades em lidar com o efêmero, haverá sempre um

museu ou galeria dispostos à, pelo menos, prolongar [e capitalizar] sua existência. 

3.2 Establishment e Grafite 

Alex  Vallauri,  antes  de  sua  famosa  participação  na  18ª  Bienal  de  Arte

Internacional, já havia participado em edições anteriores. Em 1971, na 11ª edição,

onde já era conhecido como grande artista da xilogravura, com influência de Joshua

Reichert (1937 -), expôs seus trabalhos com tom mais surrealista, simbólico e com a

inclusão de objetos do cotidiano como sobras industriais. Essa edição contou com a

participação de Danúbio Gonçalves (1925 -), Oswaldo Goeldi (1895 – 1961), entre

outros. Em 1977, a 14ª Bienal Internacional de São Paulo, cujo principal tema era

“Arqueologia do Urbano: construção/desconstrução – destruição/reconstrução das

grandes  cidades.”,  Vallauri  apresentou  seu  trabalho  audiovisual  conhecido  como

“Arte para Todos”, oficialmente nomeado “Ao Alcance de Todos”. Na justificativa para

o projeto, Vallauri afirmou que:

Queira  ou  não,  o  espectador  consome  uma  estética  de  maneira
consciente  ou  subliminar,  através  dessas  obras  que,  até  pouco
tempo atrás, eram pintadas sobre azulejos e hoje são realizadas em
látex ou nos mais variados materiais. É essa a linguagem estética e
formal  com a qual  grande camada de nossa população entra  em
contato diretamente. (SPINELLI APUD VALLAURI, 2010, p.57).

Além das Bienais, Vallauri também participou das mostras intermediárias, de

1970 (Pré-Bienal),  1972 [Brasil  Plástica 72]  e em homenagem póstuma em 1994

[Bienal Brasil Século XX].

Em 1985,  o  trabalho de Vallauri  com o Grafite  já  havia alcançado grande

notoriedade não só com a imprensa e população que agora além de reconhecer
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suas  figuras  estampadas  pela  cidade,  mas  também  por  vezes  contribuía

acrescentando símbolos e frases a suas obras, como no caso da socióloga Guta

Marques que escreveu ao lado do Grafite Mandrake, “Abra-me cadabra-me”. Com o

convite realizado pela curadora Sheila Leiner, Vallauri acreditava ser hora de suas

figuras bidimensionais darem lugar as ambientações tridimensionais nas instalações

a serem realizadas na 18ª Bienal de Artes de São Paulo (figura 38), cuja temática

dessa  edição  foi  intitulada  “O  Homem  e  a  Vida”  (1985),  sendo  criticada  pelos

próprios  artistas  plásticos  e  visuais  participantes  como  muito  abrangente  e

significativamente evasiva. A exposição contou também com trabalhos de tendência

expressionista na pintura contemporânea (até então), numa disposição nomeada de

Grande  Tela,  onde  boa  parte  das  obras  foram  dispostas  em 3  corredores  com

aproximadamente  100  metros  de  extensão.  No  catálogo  da  exposição,  Leiner

anuncia:

Que outra  denominação senão “O Homem e a Vida”  faria  melhor
contraponto a “Arte sobre Arte” tão característica dos anos 70? Afinal,
grosso  modo  essa  é  a  grande  dicotomia  dos  nossos  tempos;  a
grande  divisão,  o  eixo  em  torno  do  qual  giram  todas  as
manifestações da arte  avançada.  Por  “arte avançada”  obviamente
entendem-se  as  manifestações  não  comerciais  ou  não  orientadas
para  o  consumo.  Ou  seja,  aquelas  que  formam  um  conjunto  de
aspirações  espontâneas,  operações  dedutivas,  experiências  de
interação e progressão que nascem na vida elevada da inteligência.

(LEIRNER,  Sheila.  "Introdução".  In  18ª  Bienal  de São Paulo.  São
Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 1985, Pp.13-14 [catálogo de
exposição])

Ainda  de  acordo  com  Leiner,  o  trabalho  de  Vallauri  possuía  grande

individualidade,  humor  e  empenho,  sendo  também  irreverente  na  linguagem.  A

curadora  completa afirmando que seu trabalho era condizente  com as obras  da

época uma que:

[A] visão pluralista dos anos 80, a interdisciplinaridade, a eliminação
de fronteiras estéticas, a mistura dos meios e categorias artísticas,
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aliados a necessidade de configurar a XVIII Bienal Internacional de
São Paulo como um espetáculo, sobretudo, no sentido de constituir
um espaço virtual de vivência, experiência e compreensão didática
da  arte  pelo  público,  permitiu  a  coerência  de  se  criar  espaços
análogos  a  essas  características.  Espaços  estes  perfeitamente
entendidos  e  organizados  pelos  arquitetos  da  Bienal.  (SPINELLI
APUD LEINER, 2010, p. 131)

Figura 38 – Geladeira grafitada por Vallauri para a Bienal Internacional de Artes de São Paulo em
1985. Autor da Imagem: César Molina, 2018. Fotografia realizada durante a Exposição Casa no

Museu de Arte Contemporânea.

Durante a Bienal, uma exposição denominada A Rainha do Frango Assado,

contou com a participação e encenação da atriz  Claudia Raia,  onde também foi

realizado um vídeo clip gravado pela Tv Globo. A atriz comentou que:

Isso aqui é bem Brasil, uma obra de arte. Não imaginava que esse
ambiente  fosse  tão  louco,  cafona  e  alegre  ao  mesmo  tempo.  A
Rainha é uma pessoa consumista, sem critérios. A proposta estética
do Vallauri reflete a atualidade de um Brasil que está se assumindo.
(SPINELLI APUD RAIA, 2010, p.133).
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Segundo Spinelli  (2010),  o artista  retomou nessa edição um costume que

havia sido abandonado desde as primeiras Bienais,  no caso a venda  in  loco  de

algumas obras expostas, quer seja pelo próprio artista ou por representantes.  O

autor afirma que “A Bienal, por não cobrar comissões, tornava os preços mais atrativos,

inclusive internacionalmente.” (SPINELLI, 2010, p.136).  

Antes  mesmo  da  exposição,  Vallauri  já  falava  sobre  o  interesse  pela

comercialização dos seus trabalhos e da estética do Grafite em galerias. Poucos

anos antes da Bienal de 85, após retornar de sua excursão em New York, onde

realizou seus estêncis pelas ruas de Soho,  Greenwich Village e Broadway, Vallauri

afirmou que: “Em Nova York as galerias cedem paredes e chão para o graffiti. Participei de

coletivas  onde  podíamos  vender  trabalhos  impressos  em papel.  Já  existe  um mercado

promissor para o graffiti.” (SPINELLI APUD VALLAURI, 2010, p.86).

      Em 2008, durante a 28ª edição, a Bienal Internacional de Artes de São Paulo,

conhecida como Bienal  do Vazio, ficou marcada pela invasão e de pixadores ao

segundo andar do pavilhão, localizado no parque do Ibirapuera, que estava vazio e

com as paredes em branco, (figura 39). O espaço em branco, denominado “Em Vivo

Contato”,  tratava-se de uma metáfora em reflexão a crise conceitual atravessada

pelos  sistemas  expositivos  tradicionais  e  enfrentada  pelas  instituições  que  as

organizam.  Os pixadores escreveram nas paredes frases como “Abaixa a Ditadura”

e  “Isso  que  é  Arte”. O  ataque  aconteceu  no  mesmo  contexto  e  pelos  mesmos

pixadores, entre eles Cripta Djan, que já haviam deteriorado Painéis e Murais de

artistas como Nunca e OsGêmeos em diversos pontos da cidade [ver capitulo1.5].

Após o ocorrido, a pixadora e artesã Carolina Pivetta foi condenada a 4 anos de

prisão em regime semiaberto sob a acusação de formação de quadrilha e destruição

de bem protegido pela lei. O ocorrido, no entanto, gerou muita polêmica e debates

na mídia e meio artístico, e acabou resultando no inesperado convite da curadoria

da 29ª edição da Bienal para que os mesmos pixadores, com excessão de Carolina

Pivetta que recusou, para participarem da edição daquele ano. Segundo Cripta Djan:

Tudo o que aconteceu depois daquela ação foi positivo. Quebramos a
ditadura da arte. Desmascaramos a curadoria, que havia dito que estava
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aberta a intervenções urbanas, mas não permitia isso. Agora nos abriu
as portas.  Dessa vez,  vamos entrar  na Bienal  pela porta da frente.
(DJAN IN TOMAZ, 2010). 40

       Com o nome de “PixaçãoSP”, a mostra dos pixadores se encaixava de maneira

coerente a proposta da edição daquele ano cujo tema era “Política da Arte”,  de

acordo  com  a  assessoria  de  imprensa  da  Bienal.  A mostra  contou  com  fotos,

documentários  sobre  a  ação  dos  pixadores,  além  de  palestras  e  mesas  de

discussões. A curadoria, no entanto, proibiu o uso de trabalhos feitos com latas de

spray no local. O grupo, sob discurso do líder, Cripta Djan, concordou com os termos

e ressaltou:

Afinal de contas, se a gente pedisse uma parede para pichar iria ferir a
nossa  ideologia:  ‘pixo’  é  a  transgressão.  É  se  apropriar  de  espaço
público sem aval de ninguém. Seria antiético da nossa parte querer fazer
alguma coisa lá dentro. (DJAN IN TOMAZ, 2010)41.     

Figura 39 – Inscrições realizadas nas paredes da edição de 2008 da Bienal Internacional de Artes de
São Paulo. Autor da imagem: Aguinaldo Rocca, 2008. Disponível em: http://g1.globo.com/sao-

paulo/noticia/2010/09/apos-invasao-em-2008-pichadores-sao-convidados-voltar-bienal.html

.

40 Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2010/09/apos-invasao-em-2008-
pichadores-sao-convidados-voltar-bienal.html
41 Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2010/09/apos-invasao-em-2008-
pichadores-sao-convidados-voltar-bienal.html
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       Nos  últimos  15  anos,  os  irmãos  Pandolfo,  OsGêmeos,  figuram entre  os

principais artistas do Grafite que estenderam suas obras para além dos muros e

conquistaram em definitivo o mercado da arte e,  principalmente, a admiração do

público jovem. Dentre diversas exposições internacionais como na Creative Time em

New  York (2005),  Tate  Modern em  Londres  (2008),  Wynwood  Walls em  Miami

(2009),  Hangar Bicocca em Milão (2016) além da aclamada Bienal de  Vancouver

(2016)  e  tantas  outras,  os  artistas  também conseguiram exposições  coletivas  e

individuais com sucesso de crítica e público em São Paulo.  

       Dentre as principais está a Exposição Vertigem, de 2009 no Museu de FAAP,

(figura 40). A exposição já havia passado pelas cidades de Curitiba no ano anterior,

no Museu Oscar Niemeyer, seguiu para o Rio de Janeiro no CCBB e em seguida

chegou à capital paulista. Essa exposição contava com obras de toda a carreira dos

irmãos,  organizados  propositalmente  de  maneira  caótica,  com  fotos,  quadros  e

pinturas feitas diretamente nas paredes do museu. No centro do espaço, havia 4

grandes esculturas de madeira onde o espectador pôde interagir com as obras. O

nome, Vertigem, vinha da intenção dos artistas em causar tal sensação no público. 

Sonhar, sorrir, se as pessoas puderem ficar bem, pra gente já está
legal. [...] Mexer com os sentidos das pessoas: essa é a função da
arte.  Se a gente consegue isso,  já  vale a pena.  (OSGEMEOS IN
STYCER, 2009)42

Figura 40 – Imagem da exposição “Vertigem” dos artistas OsGêmeos no Museu
da FAAP. Autor da Imagem: Vilma Slomp, 2009. Disponível em:

http://www.faap.br/hotsites/osgemeos/fotos.html. Acesso em: 07/08/2018

42 Disponível em: http://www.vermelho.org.br/noticia/118130-1
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Em 2014, os irmãos realizaram a exposição “A Ópera da Lua”,  na galeria

Fortes Vilaça, com mais de 30 pinturas, 3 esculturas, uma instalação musical e uma

videoinstalação em 3D,  (figura  41).  Muito  das  características  estéticas  dos  seus

trabalhos  anteriores,  quer  seja  em  Grafites  ou  Murais,  acompanham  essas

exposições  e  tomam  forma  em  diferentes  suportes  como  nas  esculturas,  por

exemplo.  O caráter  lúdico  e  onírico,  segundo os  irmãos,  muito  se  diferencia  da

realidade das ruas onde eles costumavam grafitar. A mensagem tenta ser positiva,

porém crítica,  sempre  com  alguma  alusão  a  situação  político  e  social  do  país.

Segundo eles:

Nosso processo criativo vai do lúdico ao drama, mas sempre focando
o  lado  positivo  das  coisas,  por  mais  que  ele  tenha  um  diálogo
questionador. É difícil não ter um caráter contestador vivendo em um
país  como  o  Brasil,  principalmente  quando  utilizamos  as  ruas.
(OSGEMEOS IN ORTEGA, 2014)43

Figura 41 – Imagem da Exposição “A Ópera da Lua”, Galeria Fortes Vilaça em 2014. Disponível em:
http://gaiabrasil.com.br/2014/06/a-opera-da-lua-nova-exposicao-dos-gemeos-em-sp/. Acesso em:

07/08/2018

       O trabalho dos artistas, assim como o de tantos outros, está hoje além do

Grafite. Apesar de continuarem a realizar seus Murais em todo o mundo, até mesmo

43 Disponível em: https://ffw.uol.com.br/noticias/arte/genios-os-gemeos-abrem-exposicao-
em-sao-paulo-neste-fim-de-semana-veja-imagens/)
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saírem pela cidade de maneira esporádica para pixar e grafitar,  a pluralidade de

suportes utilizados pelos irmãos, faz com que hoje sua imagem seja muito mais

explorada pelo  mercado como a de artistas multimídia.  O sucesso comercial  da

dupla brasileira abriu as portas do mercado internacional para tantos outros grandes

artistas que viram, e muitos da nova geração veem no Grafite uma porta de entrada

para o mercado da arte, seja pelas exposições em galerias, trabalhos para clientes

privados ou parcerias com a gestão pública. 

       Desde sua primeira exposição nacional em 2006, na mesma galeria Fortes

Vilaça que os representa comercialmente no país assim como outros artistas de

nome no cenário internacional como Vik Muniz, Nuno Ramos e Adriana Varejão, o

nome dos irmãos e de outros artistas do Grafite não para de crescer. Márcia Fortes,

uma das donas da galeria, buscava novos nomes para a pintura nacional em que

pudesse investir.  Segundo Márcia:

Os Gêmeos caíram nas nossas mãos porque a gente estava há uns
dois  ou  três  anos  falando  para  todo  mundo:  "Queremos  novos
pintores".  Alguém  desenvolvendo  um  universo  e  um  imaginário
pictórico. [...]  Uma colecionadora muito amiga um dia nos mostrou
um livro com as obras deles. Comecei a vê-lo e disse: 'Curioso, já vi
isso em algum lugar. Será que foi em alguma feira de arte? Em que
exposição?'  De  repente,  caiu  a  ficha.  Vi  isso  nos  muros  de  São
Paulo. Foi aí que eu percebi que era rua. (FORTES IN CARIELLO,
2006).44

       No segundo andar da galeria, era possível encontrar 8 obras da dupla com

valores de até 19 mil dólares. O preço não era firmado pela Galeria Fortes Vilaça e

sim pelos representantes internacionais da dupla em New York, a  Deitch Projects.

Com o crescente  sucesso dos irmãos, financeiramente em especial,  ao longo de

mais  de  10  anos  desde  a  primeira  exposição,  não  se  admira  a  quantidade  de

galerias nacionais que resolveram abordar o Grafite em seus acervos ou o aumento

de pichadores e grafiteiros que em suas obras ou migraram ou adotaram temáticas

mais lúdicas e surrealistas. 

44 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/cbn/m_sp_310706.shtml



121

       Dentre tantas outras exposições famosas de grafiteiros, está a Exposição da

galeria  Canvas (2015)  com diversos artistas  de rua  dentre  eles  Eduardo Kobra,

Binho, Acme Toz, Nunca, Orion. Localizada no Jardim Europa, bairro nobre de São

Paulo,  a  exposição  também  marcou  o  lançamento  do  livro  Photo  Grafite,  do

jornalista Paulo Lacerda. De acordo com Rodrigo Brandt, dono da Canvas, “O Grafite

é a nossa vanguarda e tem se revelado um movimento cada vez mais expressivo por suas

mensagens e personalidade.” (BRANDT IN SEM AUTOR).45

      Além da Galeria Fortes Vilaça, que em 2016 passou a se chamar Galeria Fortes

D’Aloia e Gabriel, o bairro da Vila Madalena, ainda sob o resultado de revitalização e

valorização a partir, dentre outros fatores, do Grafite dos anos 80 [ver capitulo 1.5],

também conta com outro importante espaço dedicado a exposições dedicadas a

artistas oriundos do Grafite e Pixação. Localizado próximo ao Beco do Batman, a

Galeria A7ma [lê se “A Sétima”] pertence ao artista plástico e grafiteiro Enivo, (figura

42). Nascido no Grajaú, zona sul de São Paulo, estudou artes plásticas e teve como

principais influências os amigos Jerry Batista e Alexandre Niggaz que faleceu aos 21

anos,  afogado na Represa Billings  em 2003.  É muito  comum ver  seus Grafites,

realmente feitos sem autorização, pela zona oeste e centro da cidade em bairros

como  Vila  Pompéia,  Perdizes,  Pinheiros,  Vila  Madalena  e  região  da  Avenida

Paulista. Suas obras remetem a figuras populares, periféricas e “filhos das ruas”.

Figura 42 – Grafite de Enivo localizado no túnel de acesso à Av. Paulista. Autor da Imagem: César
Molina, 2017.

45 Disponível em: https://economia.estadao.com.br/blogs/retratos-da-economia/grafite-
brasileiro-conquista-espaco-em-galeria-de-arte/).
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      Enivo é conhecido por ser um workaholic, e suas produções vão desde o Grafite,

Murais como os do Arcos do Jânio em 2015 [ver Capitulo 1.5] às pinturas que realiza

em seu ateliê para galerias. De acordo com Enivo:

[...] sempre fui muito de pintar onde eu queria, então nunca fui muito
de pedir uma autorização, sempre fiz ilegal, mas não na intenção do
vandalismo,  e  sim  no  sentido  da  surpresa  pra  quem  ia  chegar,
mesmo pra um espaço público e um terreno. A cidade é meu caderno
de esboço, então eu gosto de pintar na cidade, me faz bem. Tenho
meu trabalho  de  atelier,  meu trabalho  de  galeria,  mas  a  rua  é  o

combustível de inspiração pra mim. (ENIVO IN BARONE)     46

       O artista já foi preso por suas intervenções, e apesar de ter o estilo mais ligado

a produções artísticas e figurativamente elaboradas em relação ao Pixo, não gosta

da descriminação sofrida pelo estilo.

Eu  penso  que  infelizmente  tem  essa  distinção  entre  Grafite  e
Pixação.  O Grafite  é bonito  a pixação é  feia.  O grafite  pode e  a
pixação não pode. Pixação pra mim é o que há de mais vanguarda,
porque são kaikasis, são um dos poucos artistas que entregam sua
vida pra aquilo. Entregam mesmo, não tem boi. Ele vai subir o prédio
por fora, é como o cara que sobe na lua e vai ficar a bandeira. Além
de protesto, é se fazer existir. (ENIVO IN BARONE)47

       Seu trabalho para as galerias possui um caráter que visa à durabilidade, uma

vez  que  o  Grafite  é  efêmero  por  essência,  e  a  comercialização.  Muitos  outros

artistas aderiram a esse tipo de comercialização, e apesar das recentes críticas e

polêmicas, não se trata de algo novo, já que, como demonstrado, o próprio patrono

do Grafite paulistano, Alex Vallauri já havia realizado essa prática ainda nos anos 80.

       O fato de serem trabalhos que visem o comércio não implica que temáticas

críticas e sociais sejam evitadas.  O muralista e artista plástico Fábio de Oliveira

46 Disponível em: https://revistatrip.uol.com.br/trip-tv/enivo-e-rafael-hayashi-falam-sobre-
grafite-e-o-direito-a-livre-expressao
47 Disponível em: https://revistatrip.uol.com.br/trip-tv/enivo-e-rafael-hayashi-falam-sobre-
grafite-e-o-direito-a-livre-expressao
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Parnaíba, conhecido como Cranio, figura entre os principais artistas da Street Art da

atualidade, (figura 43). Com seus famosos Índios Azuis, são sempre apresentados

de maneira criativa e divertida, retratando nosso cotidiano urbano além de nossas

tensões  e  contradições  como  seres  humanos  em  relação  ao  consumismo  e

sustentabilidade. 

Figura 43 – Grafite de Cranio localizado na entrada da antiga estação de metrô Paulista na Rua da
Consolação. Autor da Imagem: César Molina, 2016.

       A coerência de sua obra, admirada por artistas e críticos, se estende dos muros

da cidade às obras produzidas para, por exemplo, a Galeria Luís Maluf, também

localizada nos Jardins, bairro nobre da capital  paulista. O proprietário Luis Maluf,

surgiu  de  maneira  meteórica  no  mercado  de  galeristas  paulistanos  explorando,

especialmente  a estética  da arte  urbana.  Além de Cranio  o  empresário  também

conta com outros artistas fixos da galeria como a francesa Gasediel, Apolo Torres

Vermelho Steam entre outros, cujos quadros podem ser vendidos por até 200 mil

reais. O galerista afirma que seu intuito foi o de sempre administrar o espaço e a

carreira dos artistas de maneira diferente à das outras galerias:

Nós fazemos o caminho inverso das grandes galerias,  crescemos
junto com eles. Não pegamos artistas com nome e trazemos para cá.
O intuito  da galeria  é crescer  e criar  um pilar  que se sustente.  A
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relação com o mercado de arte é muito complicada. Você pode ter o
contrato que for.  Se você não vender  o  artista,  não colocá-lo  em
grandes museus ou grandes feiras, tchau. Sempre lutei para isso na
minha carreira. (MALUF IN TAVARES, 2017)48

       Um dos grandes receios, por parte dos críticos da relação entre a estética do

Grafite e Street Art nos museus e galerias, seria a perda do poder da mensagem que

esse estilo sofreria por ocupar um ambiente que não dialoga diretamente com o

público da cidade, ou seja, condição de recepção, onde o significado é uma função

da relação da obra com o lugar em que é exposta, denominado por “Especificidade

do Espaço”, segundo D. Crimp (2015). Existe a possibilidade do Grafites, exposto

nas galerias  não para revelar  sua história  verdadeira,  mas levados a prestar  os

tradicionais serviços de museus quanto historicismo museológico contemporâneo, o

que remete a coleção e mercantilização, eliminando boa parte do conteúdo artístico

contestador ou o esvaziando devido a especificidade do espaço. 

      Conforme afirmado por Enivo, a arte de galeria é feita visando uma durabilidade

maior,  o  que  difere  do  processo  na  criação  de  uma  arte  urbana,  que  lida

constantemente com a ideia de fragilidade e efemeridade das obras. A relação e

crítica  da  obra  de  arte  no  espaço  privado,  e  fechado  do  museu,  já  havia  sido

abordada  muito  antes  da  migração  da  estética  urbana  para  espaços  fechados.

Segundo o artista plástico Daniel Burren:

A obra de arte tem tanto medo do mundo em geral, e precisa tanto do
isolamento para existir, que faz uso de todos os meios de proteção
possíveis e imagináveis. Ela se emoldura, desaparece sob o vidro,
entrincheira-se por detrás de uma superfície a prova de bala, cerca
se de um cordão de isolamento e de instrumentos que medem o teor
de umidade da sala, pois o menor resfriado seria fatal. A obra de arte,
de preferência, vê-se não apenas afastada do mundo, mas fechada
numa  redoma,  total  e  permanentemente  ao  abrigo  do  olhar.  No
entanto, essas medidas extremas que beiram as raias do absurdo já
não se encontram entre nós, todos os dias e em todo lugar, quando a
obra  de arte  é  exibida nessas  redomas a  que  se dá  o  nome de
galerias e museus? O fato de ela ser exibida dessa maneira não é o
verdadeiro ponto de partida, o fim e a função essencial da obra de
arte? (CRIMP APUD BURREN, 2015, p.77).

48 Disponível em: http://carbonouomo.com.br/arte/arte-descomplicada
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A própria fonética da palavra museu, do alemão  museal, nos condiciona a pensar

em uma determinada peça ao qual, nós observadores, não mais possuímos uma

relação vital, encontram-se em processo de morte. De acordo com Adorno, essas

obras:

[...]  devem  sua  preservação  mais  ao  respeito  histórico  que  as
necessidades  do  presente.  Há  mais  do que  uma ligação  fonética
entre  museu  e  mausoléu.  Os museus  são  jazigos  de  família  das
obras de arte.” (GRIMP APUD ADORNO, p.42).       

       Além das novas galerias dedicadas à  artistas  cujas primeiras referências

estéticas  foram  os  Grafites  Americanos,  Grafites  Artísticos  [influenciados  pelo

contexto  apresentado  no  Capitulo  2],  Pixo  ou  Pichações,  há  aqueles  que

encontraram  outros  modos  e  plataformas  físicas  na  comercialização  de  suas

criações como: ToyArts, esculturas, documentários, serigrafias etc. A visão romântica

e  utopista,  apresentadas  por  críticos  mais  ortodoxos,  doutrinadores  e  idealistas

como Cripta Djan, que vê a relação desses artistas com o Establishment e gestão

pública como um ato de traição,  não deixa de ser  uma visão romântica,  de um

profissional,  no  caso os  artistas,  que devem vender  uma imagem de uma “vida

sacrificada”  em  prol  de  um  ideal,  exalando  uma  coerência  absoluta  que,  muito

provavelmente, ser nenhum tenha apresentado em vida. A relação Artista x Mercado,

longe do que se imagina,  não é uma invenção de um imperialismo moderno ou

contemporâneo como afirma Greffe: “Pode se ir  até mais longe e dizer que talvez o

mercado de arte seja um dos mais antigos que existe, pois quem encomendava passava

ordens precisas e de modo quase direto aos artistas.” (GREFFE, 2013, p.112).

      O desafio, no caso dos artistas, seja em manter o máximo possível de sua

integridade como criador, minimizando ao máximo interferências de terceiros, para

que a obra seja então, uma legítima expressão individual e, em certa medida, única.

Assim como qualquer classe trabalhadora, o artista tem de lutar contra dificuldades

típicas de qualquer cidadão de uma grande metrópole e, por muitas vezes, tende

encontrar formas alternativas de manter sua produção. De acordo com Greffe: 
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Um dos mais recentes estudos foi publicado pela União Europeia em
2006. Dois traços se destacam: a fragilidade do emprego dos artistas
[mais  de  um  quarto  trabalha  em  tempo  parcial,  enquanto  essa
proporção não passa de um para seis, em média – dois em cada três
tem uma formação superior, contra um para cada quatro no resto da
economia  –  sua  remuneração  é  10%  menor].  (GREFFE,  2013,
p.115).

       

Figura 44 – Mural “Arte Resiste”, localizado no bairro da Santa Cecília. A obra de Patrick Rigon e
Renan Santos retratam as cantoras transexuais Linn da Quebrada, Assucena Assucena e Raquel

Virgínia. a imagem imponente vem tomando forma e se soma à luta da comunidade LGBTQIA+ pela
igualdade e liberdade. Autor da Imagem: César Molina, 2018.

A  grande  maioria  dos  pixadores,  grafiteiros  ou  muralistas  não  têm  em  suas

intervenções artísticas (ou existenciais no caso dos pixadores) um meio que seja o

suficiente para suprir suas necessidades básicas. Segundo Adorno: “Quem não se

adapta é massacrado pela impotência econômica que se prolonga na impotência espiritual

do isolado. Excluído da indústria é fácil convence-lo de sua insuficiência.” (ADORNO, 1995,

p.27).  Com isso, como alternativa a produzir inteiramente ao gosto e demanda do

Establishment,  muitos trabalham com sua arte de forma aplicada, ou seja,  como

designers, cenógrafos ou em diferentes áreas como jornalistas, motoboys, serviços

em geral etc., e têm na Street Art, mais do que um possível complemento de renda,

mas uma válvula de escape quer seja para existir, se expressar ou embelezar ao

seu modo a cidade em que habita. Ainda como a mais democrática e notável forma

de expressão, protesto e resistência, a Street Art, (figura 44), em seu habitat natural
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e devido, encontra, através de artistas excepcionais e talentosos, uma maneira de

se  perpetuar  como  uma  das  mais,  senão  a  mais,  relevantes  e  brilhantes

manifestações artísticas na Arte Contemporânea. 

Considerações Finais

              Os Grafites, bem como a Street Art em geral, assumiram um papel de

grande destaque não só no meio artístico como no cotidiano do paulistano ao longo

das últimas 4, quase 5 décadas. No entanto, tais intervenções, ao contrário do senso

comum, possuem origens estéticas e conceituais diversas e constantemente vem

sofrendo um processo de hibridação em consequência de um intercâmbio cultural

proporcionado  pela  facilidade  de  troca  de  mensagens  em  consequência  da

propagação da comunicação de massa,  troca de experiências em eventos como

Bienais e eventos culturais dedicados ao Grafite, etc. 

       A análise crítica nessa dissertação é sobre a excessiva domesticação sofrida

pelo Grafite. Um artista, de modo pragmático, que deseja sobreviver por meio de seu

trabalho,  na grande maioria  das vezes se vê  obrigado a minimamente ceder  ao

mercado ou negociar com setores aos quais idealistas mais ortodoxos se negariam. 

       O Grafite, que artística e conceitualmente surgiu e começou a se desenvolver

no Brasil pelas mãos e sprays de Vallauri, saiu das ruas e entrou para as galerias e

Bienais de arte, porém sem jamais abandonar seu caráter crítico, satírico e social.

No  entanto,  nos  anos  posteriores,  década  de  90,  se  viu  mergulhado  em  uma

realidade  excessivamente  ligada  a  cultura  americana  do  Hip  Hop.  Após  sua

saturação temática a partir  dos anos 2000, o sucesso internacional de grafiteiros

brasileiros  como  OsGêmeos  e  Eduardo  Kobra,  com traços  marcantes  e  grande

aceitação não só popular mas também por parte da mídia e, principalmente, novos

marchands que buscavam por inovações na pintura e linguagens visuais , a estética

da  Street  Art se  mostrou um mercado  extremamente  promissor  e  lucrativo  para

artistas que tinham muito a oferecer, porém pouco espaço ou oportunidades. 

       Entre boas e más relações com o setor público, o Grafite conseguiu se impor

em São Paulo e conquistar não só seu território e identidade no mercado mundial,

mas conflitos internos com pixadores, de caráter anarquista, mais idealistas e que
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achavam que muitos  artistas  se  apropriaram da  estética  do  Pixo  e  Grafite  para

prosperar no mercado da arte e com temáticas demasiadamente escapista. A crítica,

no entanto, não se limitou às vandalizações por parte do pixadores aos murais e

painéis. Muitos artistas plásticos, também ligados à Street Art, tais como Rui Amaral,

Celso  Gitahy  e  Enivo,  concordam que  as  temáticas  exaustivamente  decorativas

nada se assemelham com o Grafite e sua função social e transgressora de décadas

anteriores.  O  caráter  Kitsch dos  Murais  e  Painéis,  pouco,  ou  cada  vez  mais

raramente, tem a função de chocar, ou causar o “estranhamento”, mencionado pelo

urbanista Guilherme Wisnik e aplicado por artistas do passado como, por exemplo,

Hudinilson Jr. e suas intervenções nas fachadas das galerias ou monumentos da

capital paulista.  

       Esta dissertação não tem como intenção tentar impor o que é ou não arte, quais

devam ser os temas ou atitude política por parte dos artistas. A arte, mesmo em seu

caráter mais formal ou expressivo tem como uma de suas principais propriedades a

expressão  dos  artistas.  Porém,  parece  que  se  trata  de  um  debate  válido  a

insatisfação  de  muitos  artistas  e  críticos,  que  em um país,  em um período  tão

conturbado  politica  e  socialmente,  questões  inerentes  ao  cotidiano  da  cidade

estejam cada vez mais escassas. 

       A indústria cultural, apresentada por Adorno e Horkheimer, ao longo da história

moderna e contemporânea, tem visto nos movimentos de contracultura não uma

ameaça a sua hegemonia, mas uma opção de potencial renovação para a própria

indústria e o mercado. E, da mesma forma que os movimentos  Punks e  Hippie, o

consumo  e  apropriação  do  Grafite  foi  inevitável.  A grande  batalha,  segundo  os

próprios artistas, seria não deixar “encaretar” ou perder o controle.  A negociação

entre  artistas  e  setor  público  e  privado  é  fundamental.  É  ilusório  achar  que  os

mesmos poderão ocupar o espaço do quando e do modo que quiserem. 

       Por  ser  uma  arte  em  constante  mutação,  assimilando  diversos  estilos,

características, e referências globais e regionais, o Grafite se torna impossível de se

esgotar como assunto em qualquer tipo de produção literária, acadêmica etc. Muitos

grandes artistas não foram devidamente, suficientemente ou sequer citados ao longo

do trabalho, não devido à sua falta de importância, mas simplesmente pelo rumo

escolhido em abordar o Grafite sob um contexto mais geral e não em um modelo de
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catálogo.  Entre  alguns,  citamos  nomes  que  mereceriam  maior  atenção  ou  até

capítulos inteiros dedicados à sua produção artística e social  como Apolo Torres,

Alexandre Orion, Numa Ramos, Júlio Barreto, Jorge Luiz Tavares dentre outros.

       Como em boa  parte  das  abordagens  em relação  às  artes,  sociedade  e

comunicação, muitas vezes terminamos os debates com mais dúvidas e questões a

serem pensadas do que certezas. O próprio futuro do Grafite nos proporciona temor

no  que  tende  a  sua  existência  e  caminhos  que  poderá  tomar,  ainda  mais  no

momento  em  que  o  país  acaba  de  passar  por  eleições  presidenciais  e  para

governador onde a camada artística em geral saiu bastante traumatizada. Com a

eleição  de  candidatos  assumidamente  de  uma  direita  liberal  na  economia  e

ultraconservadora nos costumes como Jair Bolsonaro na presidência da república e

João Dória, agora como governador no Estado de São Paulo, fica a sensação de

insegurança em relação ao que será da arte urbana na capital Paulistana, capital do

Grafite. Será que teremos um ambiente similar aos anos 70 e 80 onde Vallauri e

demais artistas viam no spray e nos muros uma oportunidade de arte e protesto?

Será que o processo de domesticação do Grafite se dará de maneira muito mais

pacifica e efetiva como nos últimos anos, e cada vez mais o Grafite dará lugar a

Murais decorativos e lúdicos, perdendo sua característica transgressora e livre?  

       O autor Arthur Danto, em meados dos anos 80, escreveu um ensaio em que

proclamava o fim da arte49, não no sentido de que a arte não seria mais produzida,

mas  no  fim  de  uma  narrativa  mestra  da  historia  da  arte  tal  como  estávamos

acostumados durante séculos. Por mais que grandes teóricos e historiadores nos

alertem da dificuldade e perigo em tentar analisar com precisão a história recente,

ou melhor, o período ao qual vivemos, não teria o Grafite ou a Street Art, ao longo

dos  anos  80,  90  e  principalmente  do  sucesso  midiático  e  comercial  nas  duas

primeiras décadas do século XXI,  nesses mais de 40 anos alcançado um  status

relevante o suficiente para ser lembrado pelas gerações futuras ao estudarem sobre

a história da arte do nosso tempo? Não estaríamos hoje vivendo o que pode ser o

fim de uma era marcada por artistas com múltiplas referências artísticas que saíram

dos muros das cidades para as maiores galerias e Bienais do mundo? No que se

refere à história da arte brasileira, seria possível que um dia, abriremos os livros e

49 “The End Of the Art”: foi um ensaio principal publicado pelo autor em 1984 no livro The 
Death of Art, editado por Berel Lang, onde vários autores colaborariam com publicações 
referentes a proposta do editor. 
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nos  depararmos  com  imagens  de  obras  de  Alex  Vallauri,  Eduardo  Kobra,

OsGêmeos, Cranio entre outros artistas da pintura urbana? 

       Se os trabalhos comercializados pelas galerias com a estética do Grafite podem

ser usados para exemplificar o que foi a arte de nossos dias, as fotografias talvez

possam ajudar  ainda mais,  já  que possibilitarão as  gerações futuras,  ver  que  o

Grafite  já  foi,  essencialmente,  uma manifestação  de  contracultura,  efêmera,  que

conversava diretamente com a cidade, se aproveitando da especificidade do espaço

para dialogar com o público em geral. 

 



131

Referências Bibliográficas 

- ADORNO, Theodor. Indústria Cultural e Sociedade. Petrópolis: Editora Paz e Terra,

1995.  

-  ADORNO,  Theodor, HORKHEIMER,  Max. Dialética  do  Esclarecimento.  Rio  de

Janeiro: Editora J. Zahar, 1985.

-  BARBOSA,  Marcia  Helena  Saldanha.  GAGLIETTI,  Mauro;  A  Questão  da

Hibridação Cultural em Nestor Garcia Canclini, VIII Congresso Brasileiro de Ciências

da Comunicação da Região Sul – Passo Fundo, 2007.

- BASTIANELLO, Tainara Andressa Becker. Pichação e política nas manifestações

sociais: o que nos mostram as matérias jornalísticas? - Universidade do Vale do Rio

dos Sinos – Unisinos, 2013.

-  BENJAMIN,  Walter.  Sobre  Arte,  Técnica,  Linguagem  e  Política.  Lisboa:  1ed.

Editora Relógio D’Água, 2012.

- CALÓ,  Flávia  Camerlingo.  Questões  Etimológicas  Sobre  os  Termos:  Grafite  e

Pichação. III Fórum de Pesquisa Científica em Arte. Escola de Música e Belas Artes

do Paraná, Curitiba, 2005.

-  CANCLINI,  Nestor Garcia.  Culturas Hibridas:  Estratégias para Entrar e Sair  da

Modernidade. São Paulo: 4 ed. Editora Edusp, 2015.

-  CASTELLS, Manuel.  A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura – O

Poder da Identidade. São Paulo: 3ed. Editora Paz e Terra, 1999.

- CASTELLS, Manuel. Comunicación y poder. Tradução de DÍAZ, María Hernández.

Madrid: Alianza Editorial, 2009.

- CRIMP. Doug. Sobre as Ruínas do Museu. São Paulo: 2ed. Editora Martins Fontes,

2015.

-  DANTO,  Arthur.  Após  o  Fim da  Arte:  a  Arte  Contemporânea  e  os  Limites  da

História. São Paulo: 1ed. Editora Edusp/Odysseus, 2010.

-  DAVIDS, Ana; SIMÕES, Daniele; BORBA, Morena.  Estética Marginal Vol.2,  São

Paulo: Editora Zupi, 2012.



132

-  FONSECA, Cristina.  A Poesia do Acaso. São Paulo: 1 ed. Editora T.A. Queiroz.,

1989.

-  GASSET,  José Ortega y.  A Desumanização da Arte.  São Paulo:  3  ed.  Editora

Cortez, 2001

- GITAHY, Celso. O que é Graffiti? São Paulo: 1ed. Editora Brasiliense, 1999.

- GOMBRICH, E.H. A História da Arte. Rio de Janeiro: 16ed. Editora LTC, 2015

- GOMPERTZ, Will. Isso é Arte? Rio de Janeiro: 1ed. Editora Zahar. 2013.

- GREFFE, Xavier. Arte e Mercado. São Paulo: 1ed. Editora Iluminuras, 2013

- HARVEY, David. Condição Pós Moderna. São Paulo: 10ed. Editora Loyola, 2001.

-  LASSALA, Gustavo.  Pichação não é Pixação. São Paulo: 2ed. Editora Altamira,

2017.

- LEITE, Antônio E. Graffiti em SP: Tendências Contemporâneas. São Paulo: Editora

Aeroplano, 2013

-  MAZZOTTI,  Alda Judith Alves.  O método nas Ciências Naturais e Sociais.  São

Paulo: 2 ed. Editora Pioneira, 1999

- ROLNIK, Raquel. Cidades Rebeldes. São Paulo: Editora Boitempo, 2013.

-  SANTAELLA, Lúcia.  Arte e Cultura – Equívocos do Elitismo. São Paulo: Editora

Cortez,1982.

- SANTAELLA, Lúcia. NÖTH, Winfried. Estratégias semióticas da publicidade

 São Paulo: Editora Cengage Learning. 2010.

- SILVA, Armando. Punto de vista ciudadano: focalización visual y puesta en escena

del graffiti. Bogotá: Editora Inst. Caro & Cuervo, 1987.

- SPINELLI, João J. Alex Vallauri – Graffiti. China: Editora BEI, 2010.

- TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda Européia e Modernismo Brasileiro. Rio de

Janeiro: 10ª ed. Editora Record, 1987.

-  VÁZQUEZ, Adolfo Sanchez. As Ideias Estéticas de Marx. Rio de Janeiro: Editora

Paz e Terra LTDA, 1968.



133

Meio Eletrônico 

a) Jornais/Portais de Notícias

- CARIELLO, Rafael. Das Ruas para a galeria, Os Gêmeos abrem exposição em SP.

Portal  Folha,  São  Paulo,  8  jul.  2006.  Disponível  em:

https://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/cbn/m_sp_310706.shtml. Acesso em:

07 ago. 2018

-  CAPRIGLIONE,  Laura.  Pichadores  agora  destroem  marco  do  grafite  em  São

Paulo.  Portal  Folha,  São  Paulo:  28  out.  2008.  Disponível  em:

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2810200812.htm.  Acesso  em:  15  ago.

2018.

- CAVALCANTI, Tatiane. Projeto leva Grafite a casas e comércios de São Mateus,

na  zona  leste  de  SP.  Portal  Uol,  São  Paulo:  12  mar.  2017.  Disponível  em:

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/03/1865874-projeto-leva-grafite-a-

casas-e-comercios-de-sao-mateus-na-zona-leste-de-sp.shtml.  Acesso  em:  25  ago.

2018.

- DUARTE, Marcelo. Por onde andam Juneca e Pessoinha, os primeiros pichadores

de  São  Paulo.  Portal  Uol,  São  Paulo,  17  jan.  2017.  Disponível  em:

http://guiadoscuriosos.uol.com.br/blog/2017/01/17/por-ondem-andam-juneca-e-

pessoinha-os-primeiros-pichadores-de-sao-paulo. Acesso em: 26 set. 2017.

- EZABELLA, Fernanda. Paris celebra pichação de SP. Portal Folha, São Paulo, 04

jul.2009. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0407200907.htm.

Acesso em: 28 fev. 2018.

- FINCO, Nina. Por que em museu só entra mulher nua?   Portal Época  ,   São Paulo, 29

set. 2017.  Disponível em:  https://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/09/por-que-em-

museu-so-entra-mulher-nua.html.  Acesso em: 06/08/2018. Acesso em: 26 agos. 2018  

-  FREITAS, Ana. Por que Blu, um dos mais importantes grafiteiros do mundo, está

apagando seus murais. Portal Nexo Jornal, São Paulo: 22 mar. 2016. Disponível em:

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/22/Por-que-Blu-um-dos-mais-

importantes-grafiteiros-do-mundo-est%C3%A1-apagando-seus-murais.  Acesso  em:

26 ago. 2018

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/22/Por-que-Blu-um-dos-mais-importantes-grafiteiros-do-mundo-est%C3%A1-apagando-seus-murais
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/03/22/Por-que-Blu-um-dos-mais-importantes-grafiteiros-do-mundo-est%C3%A1-apagando-seus-murais
file:///C:/Users/Sisi%20Baka%20Muyo/Downloads/C:%5C%5CUsers%5C%5CBOBBY%5C%5CDesktop%5C%5CPor%20que%20em%20museu%20s%C3%B3%20entra%20mulher%20nua%3F%20Portal%20%C3%89poca,%20S%C3%A3o%20Paulo,%2029%20set.%202017.%20Dispon%C3%ADvel%20em:%20https:%5C%5Cepoca.globo.com%5C%5Ccultura%5C%5Cnoticia%5C%5C2017%5C%5C09%5C%5Cpor-que-em-museu-so-entra-mulher-nua.html.%20Acesso%20em:%2006%5C%5C08%5C%5C2018.%20Acesso%20em:%2026%20agos.%202018
file:///C:/Users/Sisi%20Baka%20Muyo/Downloads/C:%5C%5CUsers%5C%5CBOBBY%5C%5CDesktop%5C%5CPor%20que%20em%20museu%20s%C3%B3%20entra%20mulher%20nua%3F%20Portal%20%C3%89poca,%20S%C3%A3o%20Paulo,%2029%20set.%202017.%20Dispon%C3%ADvel%20em:%20https:%5C%5Cepoca.globo.com%5C%5Ccultura%5C%5Cnoticia%5C%5C2017%5C%5C09%5C%5Cpor-que-em-museu-so-entra-mulher-nua.html.%20Acesso%20em:%2006%5C%5C08%5C%5C2018.%20Acesso%20em:%2026%20agos.%202018
file:///C:/Users/Sisi%20Baka%20Muyo/Downloads/C:%5C%5CUsers%5C%5CBOBBY%5C%5CDesktop%5C%5CPor%20que%20em%20museu%20s%C3%B3%20entra%20mulher%20nua%3F%20Portal%20%C3%89poca,%20S%C3%A3o%20Paulo,%2029%20set.%202017.%20Dispon%C3%ADvel%20em:%20https:%5C%5Cepoca.globo.com%5C%5Ccultura%5C%5Cnoticia%5C%5C2017%5C%5C09%5C%5Cpor-que-em-museu-so-entra-mulher-nua.html.%20Acesso%20em:%2006%5C%5C08%5C%5C2018.%20Acesso%20em:%2026%20agos.%202018
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0407200907.htm
http://guiadoscuriosos.uol.com.br/blog/2017/01/17/por-ondem-andam-juneca-e-pessoinha-os-primeiros-pichadores-de-sao-paulo
http://guiadoscuriosos.uol.com.br/blog/2017/01/17/por-ondem-andam-juneca-e-pessoinha-os-primeiros-pichadores-de-sao-paulo
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/03/1865874-projeto-leva-grafite-a-casas-e-comercios-de-sao-mateus-na-zona-leste-de-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/03/1865874-projeto-leva-grafite-a-casas-e-comercios-de-sao-mateus-na-zona-leste-de-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2810200812.htm
https://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/cbn/m_sp_310706.shtml


134

- GRAGNANI, Juliana. Grafite de Kobra na Avenida 23 de Maio é pichado com rosto

de  Dória.  Portal  Folha,  São  Paulo:  25  jan.  2017.  Disponível  em:

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1852947-grafite-de-kobra-na-

avenida-23-de-maio-e-pichado-com-rosto-de-doria.shtml. Acesso em: 14 ago. 2018

- GRAGNANI, Juliana. Após remoção de grafites, Osgemeos fazem protesto em SP.

Portal  Folha,  São  Paulo:  11  mai.  2013.  Disponível  em:

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/05/1277050-apos-remocao-de-grafites-

osgemeos-fazem-protesto-em-sp.shtml). Acesso em: 30 jul. 2018

-  LEINER,  Sheila.  Catálogo  da  XVIII  Bienal  Internacional  de  São  Paulo (1985).

Disponível em: (http://www.bienal.org.br). Acesso em: 07 abr. 2018.

-  MACHADO, Leandro.  SP vai orientar funcionários sobre a limpeza de grafites e

pichações.  Portal  Folha,  São  Paulo:  02  ago.  2014.  Disponível  em:

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1494860-sp-vai-orientar-

funcionarios-sobre-a-limpeza-de-grafites-e-pichacoes.shtml.  Acesso  em:  30  jul.

2018.

-  MACHADO,  Lívia.  Grafiteiros  cobrem pichação de mural  no  Centro  com nova

intervenção.  Portal  Globo,  São  Paulo:  14  fev.  2015.  Disponível  em:

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/02/grafiteiros-cobrem-pichacao-de-mural-

no-centro-com-nova-intervencao.html. Acesso em: 14 ago. 2018

- ORTEGA, Eduardo. Gênios: Os Gêmeos abrem A Ópera da Lua, nova exposição

em  São  Paulo.  Portal  Uol,  São  Paulo:  27  jun.  2014.  Disponível  em:

https://ffw.uol.com.br/noticias/arte/genios-os-gemeos-abrem-exposicao-em-sao-

paulo-neste-fim-de-semana-veja-imagens/. Acesso em: 07 ago. 2018

https://ffw.uol.com.br/noticias/arte/genios-os-gemeos-abrem-exposicao-em-sao-paulo-neste-fim-de-semana-veja-imagens/
https://ffw.uol.com.br/noticias/arte/genios-os-gemeos-abrem-exposicao-em-sao-paulo-neste-fim-de-semana-veja-imagens/
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/02/grafiteiros-cobrem-pichacao-de-mural-no-centro-com-nova-intervencao.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/02/grafiteiros-cobrem-pichacao-de-mural-no-centro-com-nova-intervencao.html
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1494860-sp-vai-orientar-funcionarios-sobre-a-limpeza-de-grafites-e-pichacoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1494860-sp-vai-orientar-funcionarios-sobre-a-limpeza-de-grafites-e-pichacoes.shtml
http://www.bienal.org.br/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/05/1277050-apos-remocao-de-grafites-osgemeos-fazem-protesto-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/05/1277050-apos-remocao-de-grafites-osgemeos-fazem-protesto-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1852947-grafite-de-kobra-na-avenida-23-de-maio-e-pichado-com-rosto-de-doria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1852947-grafite-de-kobra-na-avenida-23-de-maio-e-pichado-com-rosto-de-doria.shtml


135

- RABASSALLO, Luciana. Avenida 23 de maio terá o maior mural de grafite a céu

aberto da América Latina. Revista on line Rolling Stone,  São Paulo: 10 nov. 2015.

Disponível em: http://rollingstone.uol.com.br/blog/cultura-de-rua/avenida-23-de-maio-

tera-o-maior-mural-de-grafite-da-america-latina. Acesso em: 30 jul. 2018.

- ROVAI,  Renato.  Doria resgata Jânio Quadros e César Maia no seu primeiro dia

como  prefeito.  Portal  Brasil  247,  São  Paulo:  02  jan.  2017.  Disponível  em:

https://www.brasil247.com/pt/colunistas/renatorovai/273184/Doria-resgata-J

%C3%A2nio-Quadros-e-C%C3%A9sar-Maia-no-seu-primeiro-dia-como-prefeito.htm.

Acesso em: 08 ago. 2018

-  STICER,  Mauricio.  Dupla  de  grafiteiros  OsGemeos  produz “vertigem”  em São

Paulo. Portal  Vermelho  Dia,  São  Paulo:  24  out.  2009.  Disponível  em:

http://www.vermelho.org.br/noticia/118130-1. Acesso em: 07 ago. 2018 

-  SANTIAGO,  Tatiana.  Justiça proíbe Doria de apagar grafite sem aval de conselho do

Patrimônio  Histórico  e  Cultural.  Portal  Globo,  São  Paulo:  14  fev.  2017.  Disponível  em:

https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/justica-proibe-doria-de-apagar-grafite-sem-aval-de-conselho-

do-patrimonio-historico-e-cultural.ghtml.  Acesso em: 31 jul. 2018 

-  DÓRIA APAGA GRAFITES  EM AVENIDA E  CRIA POLÊMICA EM SP.  Portal

Globo, São Paulo: 23 jan. 2017. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/doria-

apaga-grafites-em-avenida-cria-polemica-em-sp-20815081. Acesso em: 31 jul. 2018

https://oglobo.globo.com/brasil/doria-apaga-grafites-em-avenida-cria-polemica-em-sp-20815081
https://oglobo.globo.com/brasil/doria-apaga-grafites-em-avenida-cria-polemica-em-sp-20815081
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/justica-proibe-doria-de-apagar-grafite-sem-aval-de-conselho-do-patrimonio-historico-e-cultural.ghtml
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/justica-proibe-doria-de-apagar-grafite-sem-aval-de-conselho-do-patrimonio-historico-e-cultural.ghtml
http://www.vermelho.org.br/noticia/118130-1
https://www.brasil247.com/pt/colunistas/renatorovai/273184/Doria-resgata-J%C3%A2nio-Quadros-e-C%C3%A9sar-Maia-no-seu-primeiro-dia-como-prefeito.htm
https://www.brasil247.com/pt/colunistas/renatorovai/273184/Doria-resgata-J%C3%A2nio-Quadros-e-C%C3%A9sar-Maia-no-seu-primeiro-dia-como-prefeito.htm
https://www.brasil247.com/pt/colunistas/renatorovai/273184/Doria-resgata-J%C3%A2nio-Quadros-e-C%C3%A9sar-Maia-no-seu-primeiro-dia-como-prefeito.htm
https://www.brasil247.com/pt/colunistas/renatorovai/273184/Doria-resgata-J%C3%A2nio-Quadros-e-C%C3%A9sar-Maia-no-seu-primeiro-dia-como-prefeito.htm
http://rollingstone.uol.com.br/blog/cultura-de-rua/avenida-23-de-maio-tera-o-maior-mural-de-grafite-da-america-latina
http://rollingstone.uol.com.br/blog/cultura-de-rua/avenida-23-de-maio-tera-o-maior-mural-de-grafite-da-america-latina


136

-. DORIA DIZ QUE AVALIOU MAL A QUESTÃO DOS GRAFITES DA AVENIDA 23 DE MAIO.

Portal Globo, São Paulo: 23 jan. 2017. Disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/doria-

diz-que-avaliou-mal-a-questao-dos-grafites-da-avenida-23-de-maio.ghtml. Acesso em: 31 jul. 2018.

-  HADDAD APROVA GRAFITE EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE SÃO PAULO.

Portal  Terra,  São  Paulo:  02  fev.  2015.  Disponível  em:

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/haddad-aprova-grafite-em-

patrimonio-historico-de-sao-

paulo,3ecc21552d94b410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html.  Acesso  em:  30  jul.

2018

-  MAIOR  ENCONTRO  DO  GRAFITE  NACIONAL  TERÁ  EXPOSIÇÃO,

INTERVENÇÕES E LANÇAMENTO DE LIVRO COM O QUE HÁ DE MELHOR NA

ARTE  DE  RUA.  Portal  Estadão,  São  Paulo:  09  fev.  2015.  Disponível  em:

https://economia.estadao.com.br/blogs/retratos-da-economia/grafite-brasileiro-

conquista-espaco-em-galeria-de-arte/. Acesso em: 07 ago. 2018.

- NENÊ SURREAL: O GRAFITI NÃO PODE PERMITIR QUE O SISTEMA PAUTE

SUA  ATUAÇÃO.  Agenda  Periferia,  São  Paulo:  2018.  Disponível  em:

http://agendadaperiferia.org.br/index.php/destaques/nene-surreal-a-unidade-do-

graffiti-deveria-ser-a-partir-das-lutas. Acesso em: 16 ago. 2018

-  SHEIN,  Rachel.  Prefeito  Fernando  Haddad  inaugura  mural  a  céu  aberto

pedalando pela Av. 23 de Maio, em São Paulo. Portal Vá de Bike, São Paulo: 03

fev. 2015. Disponível em:  http://vadebike.org/2015/02/grafites-23-de-maio-arcos-

do-janio-pedalada-haddad/  . Acesso em: 30 jul. 2018.

- TAVARES, Artur.  Arte Descomplicada. São Paulo: 13 dez. 2017. Disponível em:

http://carbonouomo.com.br/arte/arte-descomplicada/. Acesso em: 29 agos. 2018

- TOMAZ, Kleber. Após invasão em 2008, pichadores são convidados a voltar à Bienal. Portal

Globo,  São  Paulo:  15  set.  2008.  Disponível  em:  http://g1.globo.com/sao-

paulo/noticia/2010/09/apos-invasao-em-2008-pichadores-sao-convidados-voltar-bienal.html.

Acesso em: 16 ago. 2018.

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2010/09/apos-invasao-em-2008-pichadores-sao-convidados-voltar-bienal.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2010/09/apos-invasao-em-2008-pichadores-sao-convidados-voltar-bienal.html
http://carbonouomo.com.br/arte/arte-descomplicada/
http://vadebike.org/2015/02/grafites-23-de-maio-arcos-do-janio-pedalada-haddad/
http://vadebike.org/2015/02/grafites-23-de-maio-arcos-do-janio-pedalada-haddad/
http://agendadaperiferia.org.br/index.php/destaques/nene-surreal-a-unidade-do-graffiti-deveria-ser-a-partir-das-lutas
http://agendadaperiferia.org.br/index.php/destaques/nene-surreal-a-unidade-do-graffiti-deveria-ser-a-partir-das-lutas
https://economia.estadao.com.br/blogs/retratos-da-economia/grafite-brasileiro-conquista-espaco-em-galeria-de-arte/
https://economia.estadao.com.br/blogs/retratos-da-economia/grafite-brasileiro-conquista-espaco-em-galeria-de-arte/
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/haddad-aprova-grafite-em-patrimonio-historico-de-sao-paulo,3ecc21552d94b410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/haddad-aprova-grafite-em-patrimonio-historico-de-sao-paulo,3ecc21552d94b410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/haddad-aprova-grafite-em-patrimonio-historico-de-sao-paulo,3ecc21552d94b410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/doria-diz-que-avaliou-mal-a-questao-dos-grafites-da-avenida-23-de-maio.ghtml
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/doria-diz-que-avaliou-mal-a-questao-dos-grafites-da-avenida-23-de-maio.ghtml


137

- SPINELLI, Evandro; CREDENDIO, José Ernesto. Câmara proíbe outdoors em São

Paulo.  Portal  Folha,  São  Paulo:  27  set.  2006.  Disponível  em:

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2709200601.htm.  Acesso  em:  30  jul.

2018

- WAINER, João. Grafiteiros acusam prefeitura de plantar política antigrafite. Portal

Folha,  São  Paulo:  24  jun.  2007.  Disponível  em:

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2406200723.htm.  Acesso  em:  30  jul.

2018.

b) Periódicos/Trabalhos Acadêmicos 

-  BARBOSA,  Alexandre.  As marcas  da  cidade:  a  dinâmica da  pixação  em São

Paulo.  Lua  nova,  São  Paulo,  n.79,  p.  143–162,  2010.  Disponível  em:

http://www.scielo.br/pdf/ln/n79/a07n79.pdf. Acesso em: 07 set. 2018.

- LEMOS, André. Ciberespaço e Tecnologias Móveis:

Processos de Territorialização e Desterritorialização na Cibercultura. Universidade

Federal  da  Bahia,  Bahia,  2006.  Disponível  em:

(https://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/territorio.pdf).  Acesso  em:  26

set. 2017.

-  NICHOLIN, Linda.  Why Have There Been No Great Women Artists? Women, Art

and  Power  and  Other  Essays,  1988.  Disponível  em:

https://deyoung.famsf.org/files/whynogreatwomenartists_4.pdf.  Acesso  em:  06  set.

2018

-  PIMENTEL, Glaucia Costa de Castro. Arte de Rua: o mundo mítico no grafite de

OsGêmeos.  Universidade  de  São  Paulo,  São  Paulo:  2013.  Disponível  em:

(http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/webform/projetos/pos-doc/GCCP.pdf).

Acesso em: 28 fev. 2018.

http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/webform/projetos/pos-doc/GCCP.pdf
https://deyoung.famsf.org/files/whynogreatwomenartists_4.pdf
https://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/territorio.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ln/n79/a07n79.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2406200723.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2709200601.htm


138

c) Sites/Entrevistas

- Entrevista Nenê Surreal: http://agendadaperiferia.org.br/index.php/destaques/nene-

surreal-a-unidade-do-graffiti-deveria-ser-a-partir-das-lutas 

- Entrevista Nina Pandolfo: http://www.ninapandolfo.com.br/nina_pandolfo.php   

- Grupo Efêmmera: http://efemmera.com.br/ 

- Nina Padolfo: http://www.ninapandolfo.com.br/nina_pandolfo.php

d) Filmes/Documentários 

-  CIDADE CINZA. MESQUITA, Marcelo; VALIENGO, Guilherme. São Paulo, 2013.

Disponível  em: (https://www.youtube.com/watch?v=svFLNSQevag).  Acesso em: 01

mar. 2018.

-. O CHOQUE DO NOVO, ep.02. HUGHES, Robert .Londres, BBC: 1980. Disponível

em: (https://www.youtube.com/watch?v=fE1G2HbNgtQ). Acesso em: 13 abr.2018

- PICHAÇÃO É ARTE? – CIDADE OCUPADA. PAIVA, Fred Melo. São Paulo 2016.

Disponível em: (https://www.youtube.com/watch?v=UsGrGN1x6mE&t=343s). Acesso

em: 26 set. 2017.

-  PIXO BRASIL. WAINER, João. OLIVEIRA, Roberto. São Paulo, 2010. Disponível

em: (https://vimeo.com/29691112). Acesso em: 26 set. 2017.

https://vimeo.com/29691112
https://www.youtube.com/watch?v=UsGrGN1x6mE&t=343s
https://www.youtube.com/watch?v=fE1G2HbNgtQ
https://www.youtube.com/watch?v=svFLNSQevag
http://efemmera.com.br/artistas/nenesurreal/
http://www.ninapandolfo.com.br/nina_pandolfo.php
http://agendadaperiferia.org.br/index.php/destaques/nene-surreal-a-unidade-do-graffiti-deveria-ser-a-partir-das-lutas
http://agendadaperiferia.org.br/index.php/destaques/nene-surreal-a-unidade-do-graffiti-deveria-ser-a-partir-das-lutas


139

Apêndices 

     a) Apêndice 1

Entrevista realizada com o artista visual e grafiteiro Rui Amaral em 2014.

     b) Apêndice 2

Entrevista realizada com o artista visual e grafiteiro Celso Gitahy em 2017

     c) Apêndice 3

Entrevista realizada com a artista visual e grafiteira Bela Gregório em 2018.

               d) Apêndice 4

          Gravação de palestra e entrevista no evento Bate-Papo: Cidades Coloridas:

Grafite,  Turismo  e  Urbanidade  com Rui  Amaral  (artista  e  Grafiteiro),  Guilherme

Wisnik  (arquiteto)  e  Thiago  Allis  (turismólogo)  no  Sesc  da  Avenida  Paulista

(21/08/2018)


	- BARBOSA, Marcia Helena Saldanha. GAGLIETTI, Mauro; A Questão da Hibridação Cultural em Nestor Garcia Canclini, VIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação da Região Sul – Passo Fundo, 2007.
	- FONSECA, Cristina. A Poesia do Acaso. São Paulo: 1 ed. Editora T.A. Queiroz., 1989.
	- GITAHY, Celso. O que é Graffiti? São Paulo: 1ed. Editora Brasiliense, 1999.
	- GOMPERTZ, Will. Isso é Arte? Rio de Janeiro: 1ed. Editora Zahar. 2013.
	- LASSALA, Gustavo. Pichação não é Pixação. São Paulo: 2ed. Editora Altamira, 2017.
	- SANTAELLA, Lúcia. NÖTH, Winfried. Estratégias semióticas da publicidade
	- CAPRIGLIONE, Laura. Pichadores agora destroem marco do grafite em São Paulo. Portal Folha, São Paulo: 28 out. 2008. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2810200812.htm. Acesso em: 15 ago. 2018.
	- DUARTE, Marcelo. Por onde andam Juneca e Pessoinha, os primeiros pichadores de São Paulo. Portal Uol, São Paulo, 17 jan. 2017. Disponível em: http://guiadoscuriosos.uol.com.br/blog/2017/01/17/por-ondem-andam-juneca-e-pessoinha-os-primeiros-pichadores-de-sao-paulo. Acesso em: 26 set. 2017.
	- EZABELLA, Fernanda. Paris celebra pichação de SP. Portal Folha, São Paulo, 04 jul.2009. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0407200907.htm. Acesso em: 28 fev. 2018.
	- RABASSALLO, Luciana. Avenida 23 de maio terá o maior mural de grafite a céu aberto da América Latina. Revista on line Rolling Stone, São Paulo: 10 nov. 2015. Disponível em: http://rollingstone.uol.com.br/blog/cultura-de-rua/avenida-23-de-maio-tera-o-maior-mural-de-grafite-da-america-latina. Acesso em: 30 jul. 2018.
	- ROVAI, Renato. Doria resgata Jânio Quadros e César Maia no seu primeiro dia como prefeito. Portal Brasil 247, São Paulo: 02 jan. 2017. Disponível em: https://www.brasil247.com/pt/colunistas/renatorovai/273184/Doria-resgata-J%C3%A2nio-Quadros-e-C%C3%A9sar-Maia-no-seu-primeiro-dia-como-prefeito.htm. Acesso em: 08 ago. 2018


	- SANTIAGO, Tatiana. Justiça proíbe Doria de apagar grafite sem aval de conselho do Patrimônio Histórico e Cultural. Portal Globo, São Paulo: 14 fev. 2017. Disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/justica-proibe-doria-de-apagar-grafite-sem-aval-de-conselho-do-patrimonio-historico-e-cultural.ghtml. Acesso em: 31 jul. 2018
	-. DORIA DIZ QUE AVALIOU MAL A QUESTÃO DOS GRAFITES DA AVENIDA 23 DE MAIO. Portal Globo, São Paulo: 23 jan. 2017. Disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/doria-diz-que-avaliou-mal-a-questao-dos-grafites-da-avenida-23-de-maio.ghtml. Acesso em: 31 jul. 2018.
	- HADDAD APROVA GRAFITE EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Portal Terra, São Paulo: 02 fev. 2015. Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/haddad-aprova-grafite-em-patrimonio-historico-de-sao-paulo,3ecc21552d94b410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html. Acesso em: 30 jul. 2018
	- MAIOR ENCONTRO DO GRAFITE NACIONAL TERÁ EXPOSIÇÃO, INTERVENÇÕES E LANÇAMENTO DE LIVRO COM O QUE HÁ DE MELHOR NA ARTE DE RUA. Portal Estadão, São Paulo: 09 fev. 2015. Disponível em: https://economia.estadao.com.br/blogs/retratos-da-economia/grafite-brasileiro-conquista-espaco-em-galeria-de-arte/. Acesso em: 07 ago. 2018.
	- NENÊ SURREAL: O GRAFITI NÃO PODE PERMITIR QUE O SISTEMA PAUTE SUA ATUAÇÃO. Agenda Periferia, São Paulo: 2018. Disponível em: http://agendadaperiferia.org.br/index.php/destaques/nene-surreal-a-unidade-do-graffiti-deveria-ser-a-partir-das-lutas. Acesso em: 16 ago. 2018

	- SHEIN, Rachel. Prefeito Fernando Haddad inaugura mural a céu aberto pedalando pela Av. 23 de Maio, em São Paulo. Portal Vá de Bike, São Paulo: 03 fev. 2015. Disponível em: http://vadebike.org/2015/02/grafites-23-de-maio-arcos-do-janio-pedalada-haddad/. Acesso em: 30 jul. 2018.
	- TAVARES, Artur. Arte Descomplicada. São Paulo: 13 dez. 2017. Disponível em: http://carbonouomo.com.br/arte/arte-descomplicada/. Acesso em: 29 agos. 2018
	- TOMAZ, Kleber. Após invasão em 2008, pichadores são convidados a voltar à Bienal. Portal Globo, São Paulo: 15 set. 2008. Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2010/09/apos-invasao-em-2008-pichadores-sao-convidados-voltar-bienal.html. Acesso em: 16 ago. 2018.

