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RESUMO 

 

A proposta é construir um estudo comparativo 
entre as territorialidades do graffiti na cidade 
média (Presidente Prudente) e na metrópole 
(São Paulo). Para tanto, pretendemos retomar 
a trajetória histórica e geográfica do graffiti, 
suas transformações e difusões, que 
culminaram na cena graffiti contemporânea, 
tanto na escala global, quanto na escala 
contextualizada nas duas realidades de 
cidade. O graffiti aqui é entendido como um 
signo icônico, uma linguagem não-verbal, 
produto e produtor de identidades juvenis, e 
que, em uma relação dialética, é construído e 
constrói o espaço urbano de forma objetiva e 
subjetiva, por meio das territorialidades de 
seus agentes – e como um palimpsesto 
transforma a paisagem. Desembarcando em 
meados dos anos 1980 em São Paulo, quais 
foram as condições socioterritoriais 
necessárias para que ele se estabelecesse na 
cidade? Por que o graffiti só ocorreu em 
Presidente Prudente nos anos 1990? Serão 
algumas das questões que buscaremos 
responder. 

Palavras-chave: Graffiti; Presidente Prudente; 
São Paulo; Territorialidades; arte urbana. 

 

ABSTRACT 

 

The proposal is to construct a comparative 
study between the territorialities of graffiti in the 
middle city (Presidente Prudente) and in the 
metropolis (São Paulo). Therefore, we intend 
to resume the historical and geographical 
trajectory of graffiti, its transformations and 
broadcasts, which culminated in contemporary 
graffiti scene, both on the global scale, and in 
contextualized scale in both city realities. The 
graffiti here is understood as an iconic sign, a 
non-verbal language, product and producer of 
youth identities, and that in a dialectical 
relationship is built and builds the urban space 
objectively and subjectively, through the 
territoriality of their agents - and how a 
palimpsest transforms the landscape. 
Disembarking in the mid-1980s in São Paulo, 
what were the socio-territorial conditions 
necessary for him to settle in the city? Why did 
graffiti only occur in Presidente Prudente in the 
1990s? These are some of the questions we 
will try to answer. 

Keywords: Graffiti; Presidente Prudente; São 
Paulo; Territoriality; street art. 

  
 
 

RESUMEN 
 

La propuesta es construir un estudio 
comparativo entre las territorialidades del 
graffiti en la ciudad media (Presidente 
Prudente) y en la metrópolis (São Paulo). Para 
ello, pretendemos retomar la trayectoria 
histórica y geográfica del graffiti, sus 
transformaciones y difusiones, que culminaron 
en la escena graffiti contemporánea, tanto a 
escala global, como en la escala 
contextualizada en las dos realidades de 
ciudad. El graffiti aquí es entendido como un 
signo icónico, un lenguaje no verbal, producto 
y productor de identidades juveniles, y que, en 
una relación dialéctica, es construido y 
construye el espacio urbano de forma objetiva 
y subjetiva, por medio de las territorialidades 
de sus agentes - y cómo un palimpsesto 
transforma el paisaje. Desembarcando a 
mediados de los años 1980 en São Paulo, 
cuáles fueron las condiciones socioterritoriales 
necesarias para que él se estableciera en la 
ciudad? ¿Por qué el graffiti sólo ocurrió en 
Presidente Prudente en los años 1990? Serán 
algunas de las cuestiones que buscaremos 
responder.  
 
Palabras clave: Graffiti; Presidente Prudente; 
São Paulo; Territorialidades; arte urbana. 
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 “Na história do pensamento ocidental, a humanidade tem feito  persistentemente três perguntas relacionadas às  terras habitáveis e suas 

relações com elas. A Terra, que obviamente constitui um meio apropriado para o homem e a vida orgânica em geral, é uma criação feita com 

um propósito? Seus climas, relevos e a configuração de seus continentes influenciaram a natureza moral e social dos indivíduos e moldaram o 

caráter da cultura humana? No curso de sua longa posse da terra, como o homem a mudou de sua hipotética condição original? Desde a 

época dos gregos até a nossa, as respostas a essas perguntas foram dadas com tanta frequência e tão continuamente que podemos 

reformulá-las na forma de idéias gerais: a idéia do designo, a idéia da influência do meio ambiente e a idéia do homem como agente 

geográfico. (...) As duas primeiras idéias foram expressas abundantemente nos tempos antigos, a terceira nem tanto, embora estivesse 

implícita em muitos argumentos que reconheceram o fato óbvio de que os homens, através de suas artes, ciências e técnicas, mudaram o 

meio ao seu redor. T.A. GLAKEN,C. J. Huellas em la playa de rodas 

 

“Minha vida [...] poderia se registrada num gráfico preciso, como a evolução de uma febre: os picos e os pontos mais baixos, os ciclos 

claramente definidos. Comecei a escrever aos oito anos – a partir do nada, sem qualquer exemplo que me inspirasse. Jamais tinha conhecido 

alguem que escrevesse; a bem da verdade, conhecia poucas pessoas que liam. [...]. Então, um belo dia, comecei a escrever, sem saber que 

me acorrentava para o resto da vida a um amo nobre mas impiedoso. Deus, quando nos dá um talento, também nos entrega um chicote, a ser 

usado especialmente na autoflagelação. 

Mas é claro que eu não sabia disso. [...]. Era tudo muito divertido – num primeiro momento.”. CAPOTE, T. Músicas para os camaleões. 
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Diálogos 

Diálogo Inicial 

 

Na última década, empenhei-me em ocupar espaços. Construindo uma canoa, na pretensão que fosse forte e arqueada, pronta 

para durar muitos anos dentro d’água. E sem pestanejar, ou dizer alguma coisa, me direcionei ao rio. Questionaram-me se nessa 

altura da vida iria me dedicar a pescarias, aventuras ou vadiagem? Fui sem preparar um adeus e não mais voltei. Incumbi-me de 

viver dentro do rio, entre as margens; e por não conseguirem dialogar comigo, muitos daqueles que viviam em terra firme julgaram 

esta travessia como uma doidera. Adaptaram-se a esta rotina, mesmo sem entender como eu aguentava os períodos de chuva e 

sol dentro da canoa, molhando as palavras. Abri mão de muita coisa, cometi erros e tive acertos, e, me sustentei com fomentos 

alheios. E assim, como que por paixão, continuei a buscar a terceira margem do rio.  Este conto do Guimarães Rosa1, 

reinterpretado em primeira pessoa, traduz parte da minha jornada, e da dos artistas que convivi. 

Diálogo Introdutório 

 

A reflexão inicial que culminou na pesquisa de mestrado surge há alguns anos. Em um Sábado à tarde, dia de sol 

escaldante, como um flâneur2, caminhava de volta para casa depois de quatro aulas de história da arte no cursinho pré-vestibular 

Ideal, o ano era 2014. No caminho, me deparo com graffitis que se sobressaiam no fundo branco das paredes do Centro Espírita 

                                                             
1
 ROSA, G. A terceira margem do rio. p.32.In :Primeiras Estórias. Editora Nova Fronteira - Rio de Janeiro, 1988. 
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“Bom Jesus”, nas proximidades do bairro Morumbi. E ali aconteceu uma meta-observação (CANEVACCI,1997, p.31); uma 

observação observadora, me deparei como o sujeito que observa e interage com o contexto.  

 Pensei em estabelecer uma análise do fenômeno urbano juvenil do graffiti, partindo da geografia cultural, com contribuições 

das artes visuais. Ao longo desse período (2014-2015) que estudei o fenômeno e o sujeito artista em Presidente Prudente-SP,  

compreendi o graffiti como uma manifestação urbana, juvenil, polissêmica, uma produção artística, uma forma de expressão do 

artista que altera a paisagem. 

Agora pensamos um objeto de estudo em que seja possível o diálogo com outras áreas das ciências humanas, realizando 

um mise-en-plis de saberes, utilizando também de autores de áreas como semiótica, filosofia, história, educação, psicologia, 

dentre outras. Outro caminho não seria possível, já que o objeto abarca as territorialidades da cena graffiti, destacando suas 

produções artísticas, o modo como os sujeitos que a compõem, habitam, disputam e se sentem inseridos no espaço urbano. O 

recorte consiste em analisar, por meio de um estudo comparativo entre metrópole e cidade média, as territorialidades da cena 

graffiti, nas cidades de Presidente Prudente-SP e São Paulo-SP. Para isso, estruturamos o trabalho em quatro capítulos que 

estabelecem relação entre si: a Elegia, o ibope, e o Palimpsesto. 

Elegia faz referência aos riscos enfrentados na prática do graffiti, e neste capítulo trataremos das trajetórias dos sujeitos 

graffiteiros, sua rede de socialização, a construção dos territórios na cidade. A metodologia de campo empregada. O Ibope tratará 

da busca incessante por se destacar com a sua arte dentro de um grupo de graffiteiros, a construção dos crews, e o processo de 

entrada da arte de rua nas galerias de arte. Diversos geógrafos já estabeleceram analogias com o termo palimpsesto e a 

morfologia urbana, pela qual a cidade seria lida como uma sobreposição de formas construídas em diferentes tempos históricos, e 
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que deixam rugosidades3. Santos (1996, p.67), quando discorre acerca dos conceitos de espaço e paisagem, ressalta que estes 

“(...) são sempre uma espécie de palimpsesto onde, mediante acumulações e substituições, a ação das diferentes gerações se 

superpõe”. E para Capel (2002, p.20),  

(...) efetivamente, a paisagem pode ser lida como um texto.  É um texto, tanto nol sentido atual como no originário (é 
dizer, tecido, de textum, participio de texto, tecer). A paisagem é uma especie de palimpsesto, é dezer que, como em 

um manuscrito que conserva marcas de una escrita anterior, com partes que se borram e se reescrevem ou reutilizam 
mas que sempre ficam marcadas. E é um espaço tecido cujo a trama e as marcas há que saber conhecer. 

 
Pegamos emprestada esta analogia, porém, utilizando-a em outra escala, a das edificações; mais especificamente, o 

espaço cênico dos artistas grafiteiros, os muros. A característica líquida destes palimpsestos, que têm “(...) como suporte muitas 

camadas atrás de si, que se deixam entrever através dos tempos, das erosões e das erosões cotidianas” (CLINI, 2010, p.2), 

permeia nossa investigação. E neste capítulo trataremos da metodologia de campo, da percepção da paisagem urbana graffitada, 

e da paisagem. 

Partindo de um estudo comparativo entre São Paulo e Presidente Prudente, buscaremos evidenciar as similitudes e 

divergências que determinado objeto de pesquisa possui conforme a densidade de materialidade urbana na qual está inserido – a 

metrópole e a cidade média. Visa apreender o modo como um determinado fenômeno ocorre de forma distinta, ou não, em 

diferentes contextos históricos e socioterritoriais. Brandão (2012, p. 169-170) destaca que 

 

                                                             
3
 “Chamamos de rugosidade ao que fica do passado como forma, espaço construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, 

superposição, com que as coisas substituem e acumulam em todos os lugares. As rugosidades se apresentam como formas isoladas ou como arranjos e 
têm o poder de influenciarem as formas novas, indicando-lhes as tendências a serem seguidas” (SANTOS, 2008, p. 140). 
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De modo enfático, alguns (...) autores (...) revelam a necessidade de dimensionar a comparação como um método de 
procedimento, distinguindo-o dos métodos de abordagem. Em outras palavras, o ato de comparar é uma etapa 
concreta da investigação, um dos caminhos possíveis para se chegar à inteligibilidade daquilo que se quer elucidar, 
sendo um apoio metodológico circunscrito a uma dada fundamentação filosófica. Esta última, como se sabe, pode ser 
de caráter indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo, fenomenológico ou dialético. 
 

 
 A partir destas reflexões, a análise comparativa coube ao objeto proposto, já que fornece pontos para a compreensão da 

cena graffiti, com elementos de investigação como: 1) como um fenômeno juvenil norte americano chega ao Brasil e se manifesta 

entre um vasto número de sujeitos sociais e constitui cenas localizadas em diversos contextos de cidade? ; 2) Como uma cultura 

cosmopolita se instala em uma cidade média, em um contexto socioterritorial e histórico diverso do de uma metrópole, espaço-

tempo original deste evento?; 3) Como as cenas se constituíram e se constituem hoje (números de sujeitos, locais de realização do 

graffiti, pontos de encontro) em Presidente Prudente e São Paulo? O que se expressa/comunica nas “paisagens grafitadas” e 

como estas são apreendidas pelos citadinos?   

Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 32 apud Brandão, 2012, p.170), “a comparação é a técnica científica aplicável 

sempre que houver dois ou mais termos com as mesmas propriedades gerais ou características particulares”. Em outras palavras, 

para Brandão (2012), a utilização deste procedimento metodológico, visa a busca por particularidades de um fenômeno em 

contextos diferentes, a partir dos seus contrastes, mas também das suas semelhanças. A escolha por estudar as territorialidades 

do graffiti (assim como a cena, os sujeitos, e os demais elementos que as constituem) se deu para compreendermos como esta 

ocorre em contextos socioterritoriais tão diversos. 

Presidente Prudente, cidade média localizada na porção Oeste do estado, é sede da 10ª região administrativa do estado de 

São Paulo. Exerce influência regional, polarizando os municípios ao seu entorno (GOMES, 2007).  

Como destaca Sposito (2007, p.09),  
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(...) o cuidado refere-se à adoção da expressão “cidade média”, largamente utilizada na bibliografia brasileira para fazer 
referência às cidades que desempenham papéis de intermediação entre cidades maiores e menores no âmbito de 
diferentes redes urbanas e que, portanto, diferem das denominadas “cidades de porte médio” cujo reconhecimento 
advém de seus tamanhos demográficos. 

 
 Observamos diversos estudos, nas últimas décadas, que se dedicaram ao processo histórico de ocupação do Oeste 

paulista, às atividades econômicas, e ao setor de comércio e serviços, em Presidente Prudente-SP.  Porém, este trabalho busca 

contribuir com a análise dos aspectos culturais presentes nas territorialidades da cena graffiti nesta cidade média, estabelecendo 

paralelos com o que acontece na metrópole paulistana.  

As cidades médias, a partir da década 1970, passam por um processo de fragmentação socioespacial “tardiamente”, tendo 

em vista que as metrópoles já haviam passado por este, há décadas anteriores. O processo de multiplicação dos contextos de 

sociabilidade, que propiciaram que jovens prudentinos nos 1990 pudessem reproduzir e criar novas formas de se produzir a arte 

de rua (neste primeiro momento, com forte vínculo com a cultura hip-hop).      

Turra Neto (2012, p.429), afirma que o  

 

(...) processo de multiplicação de contextos socioespaciais, de realização das interações cotidianas (culturais e 
indentitárias), tornando-se, elas também, espaços propícios para o desenvolvimento das sociabilidades eletivas e em 
rede, condição e forma de territorialização das culturas juvenis globais. Ou seja, as relações entre proximidade e 
distanciamento se viram revolucionadas também nas cidades médias. 

 

Queiroz (2015) destacou que a cena graffiti em Presidente Prudente se estrutura, de maneira geral, em dois grandes grupos 

de graffiteiros. O primeiro, artistas que realizam atividade remunerada, e que grafitam em conjunto com a prefeitura, SESC, e 
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outras instituições públicas e privadas. E o segundo, de artistas que custeiam o próprio material. A cisão entre esses dois “grupos” 

de artistas, de atuação legal e ilegal, gera conflitos, em que o segundo diz que o primeiro é “engessado”, já que só grafita em local 

autorizado, o que seria uma contradição com o caráter libertário dessa cultura juvenil. Como ocorre esse cenário na cidade de São 

Paulo, com um vasto número de artistas e a malha urbana mais extensa? Os sinais dessa forma de arte, que tem o ponto em 

comum em ambas cidades, de nem sempre serem evidentes na paisagem, onde, a comunicação que vincula nos territórios 

imateriais (HAESBAERT, 2009) do graffiti, utiliza sistemas simbólicos, que são perceptíveis somente quando se procura 

compreender o que há neles e a quem pertence (HEIDRICH, 2013, p.56). Onde, o território é o 

 
(...) espaço, a paisagem e o lugar, tomados como uma posse, um meio geográfico apropriado (...). Ganha este sentido 
à medida que se reporta ao conjunto de atributos conferidos pela natureza criativa que vincula o espaço a usos e 
ideias. Representações sociais e cultura são essenciais para a compreensão das territorialidades humanas. 
(HEIDRICH, 2013, p.56) 

 

A trajetória dos artistas que vão do pixo à graffitti se evidenciou no decorrer das entrevistas. E a cena que já se encontra 

instuicionalizada na metrópole de São Paulo, ainda está se institucionalizando em Presidente Prudente. 

Para nossa análise, compreender o conceito de espaço urbano também é primordial. Este pode ser tido como um conjunto 

de diferentes usos da terra justapostos entre si, como formado por diferentes porções caracterizadas por funções específicas, 

devidamente articuladas entre si, formando um todo que é a cidade. Ao mesmo tempo, o espaço urbano, como produto histórico e 

social que é, reflete a sociedade que o produziu e, como parte da vida desta sociedade, condiciona as relações sociais (CORRÊA, 

1989).  

Num outro sentido, o espaço urbano pode ser entendido como um “(...) espaço de objetos (ou seja, de coisas produzidas)”, 

em que a “(...) obra de arte determina um espaço urbano: ‘O que a produz é a necessidade, para quem vive e opera no espaço, de 
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representar para si de uma forma autêntica ou distorcida a situação espacial em que opera’” (ARGAN, 2005, p. 1 e 3). A arte, neste 

panorama, está voltada ao serviço da sociedade urbana e à sua vida cotidiana (LEFEBVRE, 2001, p.7). Trata-se de um 

mecanismo significativo de construção de identidades, ao mesmo tempo em que é forma de expressão. 

Se o espaço urbano pode ser entendido como uma obra, em sentido similar ao da obra de arte, a arte tem na cidade seu 

espaço privilegiado, materializada em uma enorme diversidade de expressões artísticas. 

 A arte de rua é uma destas artes tipicamente urbanas, cuja cidade é condição mesma de sua existência. Pode ser 

compreendida como formas de linguagem verbais e não verbais, que se expressam por meio da música, da dança, da encenação 

e de signos pictóricos. Para Pierce (2005, p.48), o signo, “(...) ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, 

representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo 

mais desenvolvido.” Ou seja, a palavra signo é usada para denotar um objeto que possa ser perceptível, e que signifique algo para 

quem o produziu, e,  não necessariamente para alguém que o apreenderá, tal é o caso do graffiti. Como veremos ao longo do 

trabalho. 
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A – ELEGIA e o IBOPE 

Murais no Beco do Batman, galeria de graffiteiros a céu aberto no bairro da Vila Madalena em São Paulo-SP. 2017. Acervo pessoal. 
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Elegia 1938 

 

Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, 

onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. 

Praticas laboriosamente os gestos universais, 

sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. 

Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas, 

e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue-frio, a concepção. 

À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze 

ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. 

Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra 

e sabes que, dormindo, os problemas te dispensam de morrer. 

Mas o terrível despertar prova a existência da Grande Máquina 

e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras. 

Caminhas entre mortos e com eles conversas 

sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. 

A literatura estragou tuas melhores horas de amor. 

Ao telefone perdeste muito, muitíssimo tempo de semear. 

Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota 

e adiar para outro século a felicidade coletiva. 

Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição 

porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. 

 

Carlos Drummond de Andrade (Sentimento do Mundo) 



28 
 

A – Elegia e o Ibope 

 

No grego arcaico (século VIII ao século VI a.C.), a poesia histórica trazia canções de lamento da morte de heróis, e 

geralmente acompanhada do instrumento musical aulo, recebeu o nome de Elegia . Essas canções melancólicas eram ouvidas em 

espaços comuns, e por meio de tradição oral, eram passados ensinamentos dos feitos em batalha dos grandes heróis gregos, que 

tinham como característica a morte em decorrência de um grande feito, em prol de uma cidade-estado ou um reino. Neste 

trabalho, utiliza-se a ideia de Elegia, fazendo referência aos riscos enfrentados na prática do graffiti, e o termo ibope, ao destaque 

que os artistas de rua buscam dentro dos grupos juvenis, crews e coletivos e redes de sociabilidade.  

 

a.1) Trajetória Gráfica 

 

 A arte contemporânea, nas últimas décadas, apresentou inclinações muito mais voltadas ao particular (no que tange um 

mercado artístico), ou a ambientes onde as produções, tradicionalmente, recebem abrigo, como os museus e as galerias. O ato de 

conseguir levar a arte às ruas é, acima de tudo, democrático. Porém, para isso, é necessário que a arte saia da esfera privada, e 

dialogue verdadeiramente com o espaço público. Onde esta não seja apenas transferida para o contato com o público, mas 

pensada e executada para este; para que não seja apreciada apenas por uma minoria habituada a frequentar os ambientes de 

exposições. A este respeito, observamos na cidade de São Paulo, experiências de arte pública. Como as obras as 91 obras de 

arte expostas no metro, como: o mural de Cláudio Tozzi (Figura 1), na estação da Sé; os painéis de Gontran Guanaes Netto 

(Figura 2), e demais exposições itinerantes, na estação Corinthians-Itaquera. 
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Figuras 1 e 2. Mural “Concha de retalhos”(1979), de Cláudio Tozzi, na estação de metrô Sé.

4
 E “Catedral do povo”(1990), de Gontran Guanaes Netto, na estação Corinthians-

Itaquera. 

O graffiti extrapola os limites da arte pública. Possuindo também uma essência democrática, mas acima de tudo, se 

apresentam de forma antielitista, subversiva e marginal. “Não existe graffiti ou quem o produza de forma não democrática. Aliás, o 

graffiti veio para democratizar a arte, na medida em que acontece de forma arbitrária e descomprometida com limitação espacial 

ou ideológica.” (GITAHY,1999,p.13). Experimentam os limites da cidade, operando no espaço cênico das edificações, atingindo a 

todos por igual. São voláteis, efêmeros, e refletem o gozo de quem necessita se expressar, seja isoladamente, ou em um grupo; 

alterando para si, o espaço urbano em que habita. Extrapolam com a lógica do Capital, do valor de uso ou de troca. Por seu 

                                                             
4
 Fonte das figuras:http://www.metro.sp.gov.br/cultura/arte-metro/livro-digital/arquivos/assets/downloads/publication.pdf 
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caráter espontâneo e não acadêmico, rompe com qualquer movimento artístico anterior, e, muitas vezes, surge sem saber que é 

arte. Onde, ser marginal vai além de se marginalizar, ou de ser marginalizado5. Como destaca Leirner (p.122, 1982),  

 (...), só é verdadeiramente marginal a arte que está, por sua própria essência, afastada do sistema que relaciona os 
processos estéticos vigentes. E só é marginal o artista cuja atitude corresponde exatamente a esta particularidade da 
sua criação, ou seja, muitas vezes não é considerado nem sabe que é artista. Este é o caso, só para dar poucos 
exemplos, da arte compulsiva que surge nos muros da cidade, nos metrôs de Nova Iorque. 

 Movimentos artísticos anteriores, já haviam rompido com a técnica (como os impressionistas e pós-impressionistas), ou 

mesmo, com a temática e a forma (como as vanguardas européias). Porém, nada antes de meados da década 1960, havia trazido 

uma carga tão revolucionária e espontânea, de apropriação do espaço urbano e de aproximação com o cotidiano da população.  

 O graffiti, e outras vertentes de arte urbana como a pixação, vem de uma mesma raiz, a pintura mural, e utilizam do mesmo 

material (tintas e sprays). Assim como, do mesmo suporte, os muros, as edificações, e a cidade como um todo. A diferença entre 

eles, é que o primeiro vem das artes plásticas, com uma preocupação estética embutida, e é previamente elaborado em cadernos 

(blackbooks) antes de serem executados nos muros; e o segundo, exalta a escrita. Em outras palavras, o graffiti privilegia a 

imagem, e a pixação a palavra (GITAHY,1999). A pixação é autofágica, se alimenta da necessidade de se expressar pela cidade, 

de ser alguém, de se divertir, de ter um grupo... ao mesmo tempo, que vivencia os riscos, da morte, da prisão, da violência.. .da 

destruição. É a experiência de vivenciar o espaço, onde este é o reflexo de nossa relação corpórea com o entorno, das  

nossas experiências de sensação, percepção, impressão e imaginação em sua combinação necessária com a ação da 
mente e do pensamento. Tudo entendido como uma relação de subjetividade em cujo o centro está na significação. É 
nesse quadro que diferem espaço de lugar: sendo o espaço mais amplo e impreciso, e lugar o espaço do imediato 
vivido, ao qual atribuímos valor e onde encontramos uma sensação de estado de estabilidade e permanência – e é 

nesses termos que se pode falar de sentido de lugar. (MOREIRA, 2009, p.65), 

                                                             
 5 LEIRNER, Sheila. Arte como medida – críticas selecionadas. 1ªed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1982. 
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 Mesmo apresentando algumas características divergentes, o graffiti e pixação nascem atrelados, não sendo possível uma 

distinção tão nítida. Para compreendermos melhor a trajetória desses dois fenômenos, trataremos da trajetória histórica de ambos 

a seguir. 

 

Pich(x)ação 

 

 Antes de mais nada, é preciso explicar a opção por utilizar a grafia da palavra pixação com ‘x’, e não com ‘ch’. Compreende-

se por pichação, de forma geral, como diversos tipos de escritas (nomes, frases) realizadas sem autorização, de forma anônima ou 

não, em espaços públicos e privados. Geralmente, trazendo um aspecto cômico, de mensagens destinadas a amigos ou 

conhecidos (como é o caso do muro da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), Campus II, (Figuras 3 e 4)).; poético (Figura 

5); ou de caráter político (Figura 6).  
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             Figura 5. Muro     da Moradia Estudantil da FCT-UNESP. 
Acervo pessoal 

 

  

 

 

Figuras 3 e 4. Muro da UNOESTE, campus II, Presidente Prudente-SP.  
Acervo Pessoal.  
                        



33 
 

 
Figura 6. Pichação do MEPR na Av. Manuel Goulart. Acervo pessoal. 

 Porém, por vezes, a pichação é usada de forma arbitrária e covarde, por posturas preconceituosas e criminosas, na boca da 

noite. Em 02/04/2014, a estudante de Geografia,Tais Telles, sofreu com ato criminoso, com uma pichação na porta do banheiro 

feminino, no discente IV . Por mais que este crime tenha instigado  na comunidade acadêmica da FCT-UNESP, a necessidade de 

discutir acerca do racismo e diversas formas de preconceito (como homofobia, xenofobia, machismo, dentre outras), com a 

realização de um ato político, e roda de debate, a estudante seguiu sem respaldo jurídico e psicológico por parte da universidade. 
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Figuras 7 e 8. Pichação criminosa na porta do banheiro feminino; e ato político e roda de debate a respeito do racismo. 2014. 

Acervo pessoal. 

 
Figura 9 .Estudantes se reúnem para debater a respeito do racismo.

6
 

                                                             
6
Fonte:http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2014/04/estudantes-fazem-manifestacao-contra-caso-de-racismo-na-unesp.html 
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 Uma das maneiras encontradas pelos indivíduos, (...) para expressar de forma anônima, e de certa maneira segura, o 
que não podem ou não conseguem falar abertamente são escritos ou grafitos projetados nas portas dos banheiros. 
Nestes locais quase sempre há escritos, tanto em banheiros masculinos quanto femininos, (...) que na maioria das 
vezes revelam suas frustrações, conflitos e desejos. (CAVALCANTI;FERRAZ,2010). 

 

Talvez, como sabiamente nos disse Taís, chamar alguém de “Preta, Safada e Macaca”, seja apenas mais um reflexo da 

nossa sociedade racista, hipócrita e envolta num simulacro de um “Brasil sem preconceitos”. Relato este caso para que não 

possamos esquecê-lo. Já que mesmo hoje em 2018, ainda vivenciamos esse tipo de acontecimento. A luta continua, e vai além de 

encontrar o culpado (a). 

 Retomando ao mundo da pichação (letras, palavras, frases, desenhos, signos diversos), nos deparamos com um tipo 

particular de escrita. Buscando se diferenciar das demais maneiras de escrita não autorizada, os próprios “pixadores” adotaram a 

grafia de “pixação” (MITTIMAN, 2012,p.32). Como destaca Lassala (2010), em “Pichação não é Pixação”, convencionou no estado 

de São Paulo a transformar pichação em pixação, no movimento que ficaria conhecido como Escola Paulista. “Estratégia similar a 

esta encontraremos no Rio de Janeiro, onde os escritores urbanos chamam a pichação de Xarpi (anagrama de trás para frente da 

palavra pixar) para diferenciarem-se de outras formas de manifestações escritas em muros.” (MITTIMAN, 2012 ,p.32). A pixação 

difere das demais formas de escrita por não ter uma obrigação semântica. É um código-fonte fechado, destinado para um público 

direcionado. Carrega uma carga estética com a grafia reta, acompanhando a paisagem urbana; e ideológica, contestando o status 

quo por meio da destruição . É pura expressão, e  prazer pelo risco.  
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Da Pichação à Pixação. 

 

Pompéia. 

 

A origem da pichação é incerta. Mas, um dos registros mais antigos preservados, remonta ao Império Romano, em 

Pompéia. Após sofrer com a erupção do vulcão Vesúvio em 79d.C., a cidade ficou sepultada por mais 1600 anos, tendo 

preservadas, pela lama e fuligem, parte de suas edificações, afrescos, e uma gama de utensílios. A catástrofe foi muito repentina, 

e mal deu tempo das pessoas fugirem da lava e das cinzas e se refugiarem. “Um homem, certamente judeu, refugiado numa casa, 

escreveu na parede Sodoma e Gomorra”7; fazendo uma alusão ao castigo aplicado por Deus às cidades ímpias da Palestina. As 

escritas nas paredes pompeianas,  

 
(...) eram realizadas com o uso de um instrumento chamado de graphium, uma espécie de um grande estilete dotado 

de uma ponta afiada que propiciava a escrita a partir da fricção desta com a parede a ser rabiscada. É do termo 
graphium que deriva a palavra grafite, usada para caracterizar essa escrita e ainda hoje empregada para caracterizar 
desde escritas em banheiros públicos, muros e o graffiti, a denominada arte urbana (GITAHY, 1999, apud 

MITTIMAN,2010). 
 

Escavações revelaram um número enorme de escritas “(...) em muros, paredes e fachadas de prédios foram descobertas, e 

desde então uma gama variada de profissionais do mundo acadêmico da historiografia tem se interessado por esses grafites” 

(GITAHY, 1999, apud MITTIMAN,2010,p.19); como a historiadora Lourdes Conde Feitosa em “Amor e Sexualidade: o masculino e o 

feminino em grafites de Pompéia” (2005). 

                                                             
7
 “Casa situada no quarteirão IX, setor I, número 28”. CORTI, E.C.C. Vida, Morte e Ressurreição de Pompéia e Herculano. Belo Horizonte: Editora Itatiaia limitada,1961, p.105. 
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Moura (2014, p.38), destaca o fato de aparecerem graffitis em diversos espaços disponíveis da cidade, onde era possível 

encontrar “cerca de uma inscrição por adulto, homens e mulheres, livres e escravos, feitas nos últimos momentos da cidade, o que 

significa dez mil inscrições”. 

A grafitagem era realizada com tanta frequência que existiam os “dealbatores (literalmente: “que tornam a parede branca”, 

[...]) que liberavam os muros... para novas inscrições! (MOURA, 2014,p.46). Intrigante o fato de que a pichação já neste período 

era uma das pautas governamentais e que se destinava recursos para o apagamento destes escritos. 

 

 

Maio de 1968. 
 

   

A pichação ideológica ou política, nos moldes como conhecemos hoje, remete às manifestações dos estudantes parisienses 

no Maio de 1968. Posteriormente à Segunda Guerra Mundial, nas décadas de 1950 e 1960, materiais de aerossol, como 

inseticidas, desodorantes, tintas e vernizes passam a ser fabricados. O spray vem para substituir antigas técnicas de aplicação 

bucal de vernizes e fixadores nos trabalhos artísticos (GITAHY, 1999,p.21). Servindo de instrumento ideal para diversos agentes 

sociais, transmitissem suas mensagens pela cidade; já que possibilitou maior liberdade e velocidade de aplicação da tinta, além do 

baixo custo. Podia-se ver pelos muros de Paris, expressões como: “o estado é cada um de nós”; “é proibido proibir”; “viva o 

efêmero”.  

As manifestações de 68, 

(...) consistiram em insurgências de profundas críticas às opressões das estruturas da modernidade em curso até 
então.Trazendo importantes avanços às concepções marxistas, o momento faz emergir nas ruas e nos discursos as 
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evidências da tomada das técnicas e da ciência, da universidade, bem como a arte, e a subjetividade individual pela 
lógica de submissão à mercadoria em função dos lucros. “Daí o sentido demolidor do grafite da Sorbone: “A 
mercadoria, nós a queimaremos.” (MATOS, 1989, p. 25) Se inscreve enquanto negação à submissão do indivíduo à 
sociedade, à estatização do mesmo, sendo ao mesmo tempo, tanto na França como em diferentes países do mundo 
como negação ao liberalismo bem como ao socialismo real, burocrático e autoritário da URSS.” (MOURA, 2014,p.55) 
 
 

As pichações tiveram o papel determinante neste período, não somente como mecanismo de luta, ou difusão dos ideais de 

mudança, mas servindo como forma de apropriação socioespacial da cidade. Como também, uma possibilidade de acesso às 

informações, oposta ao que os meios de comunicação propagavam; já que estes muitas vezes atendiam a interesses 

governamentais ou privados. Os acontecimentos iniciados em 1968 fizeram ressurgir, na França, e posteriormente em outros 

países, uma renovação no debate a respeito da relação arte-sociedade e uma vasta bibliografia parece ter emergido desde então, 

a partir dessas inquietações e reflexões (Amaral, 2003).  Para alguns autores, Gitahy (1999), Silva-e-Silva (2006), Furtado (2007), 

Silva (2010) e Moura (2014), é a partir deste marco histórico que ocorre uma difusão da pichação como um mecanismo de 

protesto, em uma escala global.  

 

 

Nova York e as tags sob trilhos. 

 

Surge na década de 1970 em Nova York, uma escrita particular em que jovens de várias porções da cidade começam a 

escrever seus tags8, inicialmente em tapumes pelos guetos, depois pelos vagões e paredes das estações, edifícios e muros. Ainda 

                                                             
8 Tags são as assinaturas (nomes , apelidos ou crews) dos pixadores e graffiteiros. 
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de forma muito rudimentar, utilizavam spray e pincel mágico, esses tageiros, não se preocupavam com um discurso político, e sim 

em escrever apenas nomes, sobrenomes tirados dos quadrinhos underground (Baudrillard, 1979). 

Como: 

DUKE SPIRIT SUPERKOOL KOOLKILLER ACE VIPERE SPIDER EDDIE KOLA, etc., seguidos do número da sua rua: 
EDDIE 135 WOODIE 110 SHADOW 137, etc., ou ainda de um número em algarismos romanos, índice de filiação ou de 
dinastia: SNAKE I SNAKE II SNAKE III, etc., até cinqüenta, sendo que conforme o nome do totem, a afiliação totêmica 

é retomada por novos grafiteiros.( BAUDRILLARD, 1979.) 

 
Convencionou-se chamar esse tipo novo de escrita de graffiti, sendo um de seus precursores o Taki 183, 

“(..)Taki, o nome do autor e 183, o número da rua de sua residência. Taki era um jovem office-boy que em determinado 

momento resolveu espalhar o seu codinome e o número da rua de sua casa pelos diversos cantos que transitava por 
conta de seu trabalho.” (MITTMAN,2012, p.23) 

 
Deixando seus registros pelas ruas e vagões do metrô nova-iorquino, Taki logo inspirou outros jovens à também fazê-los. 

Neste período, vimos os primeiros embates contemporâneos entre os agentes que faziam os graffitis, e o poder público com 

políticas de repressão da atuação destes.  

  Foi um movimento de intensa produção de tags, porém efêmero. Logo, essa linguagem começa a ter formas que privilegiam 

a imagem, e que possuem um valor estético intrínseco. Atrelada ao movimento hip hop que surge na mesma década, a arte de rua 

se aproxima das artes plásticas, e começam a surgir os primeiros graffitis. Podemos ressaltar que distinguir o graffiti da pixação é 

um fenômeno exclusivamente brasileiro. Nos demais países costumam denominar de writers (ou “escritores da rua”), os que fazem 

o graffiti no estilo taggings, que deriva de tag, aqueles que escrevem seus nomes ou de seus crews (grupos de pixadores) de 

forma compulsiva pela cidade (FURTADO, 2007), criando territórios de atuação; em busca da excitação do risco e do destaque 

(como  costumam chamar, ibope).  Nestes territórios, envolvem uma “ordem de subjetividade individual e coletiva”, no qual, os 
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grupos articulam uma contraposição ao “espaço liso” (GUATTARI; ROLNIK,1986, apud HAESBAERT, 2009), excludente, 

homogêneo, imposto pela ordem social e política dominante (GUATTARI; ROLNIK,1986, apud HAESBAERT, 2009,p.13). 

   

Do pixô nacional 

 

 

Posteriormente, influenciados pelas revoltas de 1968, realizaram-se pichações nas ruas das grandes cidades brasileiras 

contra a ditadura militar (1964-1985), porém de forma pontual devido à forte repressão aos manifestantes. Estas foram  na década 

de 1970, por outras de cunho poético (Figuras 10 e 11). Ambas tinham o ponto em comum, no qual, o receptor consiga decifrar o 

código embutido no muro. Tendo como autores jovens de classe média, diverge do pixô surgido na década de 1980, com sua 

gênese no movimento punk, tem um caráter contestatório, e geralmente sendo executado por jovens de bairros periféricos. 

 

 
Figuras 10, 11. Pichação política contra a ditadura. Pichação poética. 

Fonte: Documentário Pixo. Direção: João Wainer, Roberto T. Oliveira. Brasil. 2009. 61 min. 
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No Brasil, na década de 1980, se configurou “(...) uma forma muito particular de pichação.(...) esta, envolta em 

singularidades de forma e de sociabilidade, que será denominada por muitos (GITAHY, 1999; PEREIRA, 2005) como a Escola 

Paulista de Pichação” (MITTIMAN, 2012, p.26). Como inscrição direcionada para um determinado grupo, é “(...) um código-

território fechado: o pichador marca, apropria-se de um espaço físico, entretanto essa comunicação circula apenas entre os demais 

pichadores, pra quem não “pixa” é só ruído.” (MITTIMAN, 2012, p.26).  

Furtado&Zanella (p.141,2012) destaca  

(...) embora o graffiti e a pichação sejam práticas que possuem uma mesma raiz e que, muitas vezes, busquem lugares 
não autorizados para expor os trabalhos e compartilhem riscos comuns e perseguições, a diferença entre graffiti e 
pichação está na linguagem empregada. Embora a autora entenda que entre estas duas formas de intervenção haja 
muitas similaridades, uma vez que se caracterizam como transgressão do espaço urbano, na pichação não há, 
necessariamente, uma preocupação estética na ação. 
 

Em são Paulo tem várias categorias de pixação tem os cara que faz só muro; tem os cara que faz janela; tem os cara que 

faz mais prédio; tem os cara que faz escalada; tem cara que faz tudo. Mas o fundamental na pixação de São Paulo independente 

das categorias é o cara ter bastante pixação.  (relato de Djan, no documentário Pixô9). 

 

A utilização da tinta spray possibilita maior liberdade e velocidade de execução dos pixôs, porém seu custo ainda é muito 

elevado. Alguns pixadores confeccionam a própria tinta, sendo esta guardada em garrafas PET. “Para que a tinta possa ser 

aplicada é necessário o uso de rolo de pintura, em muitos casos acoplados em cabos de vassoura, pedaços de bambu ou cano 

PVC de modo a servir como extensores do próprio corpo.” (MITTIMAN,2012,p.27). Apesar disso, a lata do spray, ainda é um ícone 

                                                             
9 Documentário Pixo. Direção: João Wainer, Roberto T. Oliveira. Brasil. 2009. 61 min. 
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que é propagado remetendo a esta prática. O objetivo é a adrenalina e o ibope, num “grafiteacrobacia” (Silva,2011), o que importa 

é a quantidade de pixôs pela cidade, e o risco para executá-los. 

O pixô de fato, surgi no estado de São Paulo, em 1982. Com pixadores como o Pessoinha e o Juneca (Figura 12), que 

inspirados por um criador de cães que espalhou pela cidade de São Paulo, os dizeres “Cão Fila, km 26” (Figura 13), lançam seus 

tags por todos os cantos. 

 

Figura 12. Tags de Pessoinha e Juneca, precursores do pixô em São Paulo.
10

 

 

 

 

Figura 13. Criador de cães que espalhou “Cão Fila km 26”, nos muros de São Paulo.
11

 

                                                             
10

 Fonte: Documentário Pixo. Direção: João Wainer, Roberto T. Oliveira. Brasil. 2009. 61 min. 
11

 Fonte: Documentário Pixo. Direção: João Wainer, Roberto T. Oliveira. Brasil. 2009. 61 min. 
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 O ano de 1985, durante a prefeitura de Jânio Quadros, foi o auge da pixação na capital paulistana; e os pixadores 

começaram a ser caçados (Figura 14), devido o número grande de escritas pela cidade. E ao final dos anos 80, o alvo passa a ser 

os prédios, com destaque para pixadores como Di e o Tchentcho.  

 

Figura 14. Repressão aos pixadores durante mandado de Jânio Quadros na Prefeitura de São Paulo. 
Fonte: http://besidecolors.com/reliquias-da-pixacao-recortes/ 

 Segundo Gitahy (1999, p.27-31), a pichação pode ser divida em quatro fases: a primeira, como já salientamos 

anteriormente, corresponde a espalhar exaustivamente seu tag, para que sair do anonimato (Figuras a seguir); a segunda, 

consiste na competição pelo espaço, com utilização de grafias diferentes para os tags de um pixador ou crew, e acaba por saturar 
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o espaço físico da cidade (Figuras 15 e 16); a terceira, os pixadores driblam porteiros e arriscam a vida para pixar locais de difícil 

acesso, sendo edifícios públicos locais preferidos entre eles (Figura abaixo); e a quarta fase, é o auge, quando um pixô vira notícia, 

como foi o caso ao pixarem o Cristo Redentor. O autor ainda destaca o Grapicho, que consiste em uma fase intermediária entre a 

pixação e o graffiti, onde seriam “basicamente, pichações mais coloridas, não tão elaboradas”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figuras 15,16. Fase da pixação que o tag é espalhada pela cidade na 
busca por sair do anonimato, no Parque do Povo em Presidente 
Prudente-SP. Presidente Prudente. Acervo pessoal.  
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Figura 17. Bomb nas paredes de um dos banheiros no Parque do Povo, em Presidente Prudente-SP. Acervo pessoal. 
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Figuras18,19,20. Diferentes tags ao longo da av. Manuel Goulart, e no Parque do povo em Presidente Prudente-SP. Acervo pessoal. 

 

 
Figuras 21,22,23. Tags do R13, ao longo das ruas de Presidente Prudente-SP. Acervo pessoal. 
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Figuras 24. Notícias mostram locais públicos alvo de pixação.

 12
 

 

 

Quanto ao grapicho  ele pode ser compreendido como o estilo 

Bomb ou o Throw-up. Estes são os fundadores do graffiti estilo 

americano, nascendo atrelado ao Hip Hop, são feitos com letras 

mais cheias e coloridas que a pixação habitual. O Bomb , por ser 

mais rápido de se fazer que um graffiti, dissemina mais rápido pela 

cidade, ou seja, bombardeiam-na (PEREIRA,2005). E o Throw-up é 

um amontoado ainda mais simples de letras. 

                                                                                                                                          
Figura 25. Matéria de jornal mostrando os pontos mais almejados pelo  

pixadores na capital paulistana na década de 1980.
13

 

 

                                                             
12

 Fonte: http://besidecolors.com/wp-content/uploads/2012/12/8.jpg 
13 Fonte: http://besidecolors.com/wp-content/uploads/2012/12/4.jpg 
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 Temos que nos ater ao fato de que o grapicho não é, necessariamente, um processo de transição, em que a pixação seria 

um estágio primitivo na escala evolutiva do graffiti. Por mais que alguns pixadores migrem da escrita para o desenho, (como é o 

caso do Juneca), a pixação difere totalmente da proposta do graffiti. Não nos cabe um posicionamento maniqueísta, de rotular as 

formas de expressão da arte de rua como boa ou  ruim, bonita ou feia; são elaboradas para públicos diferentes, produto de um 

intenso processo intelectual. “Essa iniciativa contraditória confronta o graffiti como uma manifestação “bonitinha e decorativa” à 

pichação “que sujava a cidade”. Essa posição confusa esquece que as duas formas são essencialmente transgressoras.” 

(COSTA,1994,p.98 apud PEREIRA, 2005,p.18).  

A pixação é uma elegia, em uma jornada de riscos, na busca por se expressar, fortalecer uma de identidade, e de 

relacionar-se em um grupo. Os tags não reivindicam uma identidade em si, eles vivem de uma troca coletiva intensa; esses nomes 

ao avesso, carregam uma carga simbólica, dentro de um anonimato coletivo (BAUDRILLARD,1979). 

Com base nas entrevistas com graffiteiros e na bibliografia utilizada,  os pixadores tem um tempo curto de atuação nas ruas, 

devido os riscos que correm, seja ele atrelado a instabilidade nas paredes dos edifícios, ou a violência policial. Muitos ao 

constituírem família deixam de fazer pixações, ou diminuem sua produção e a realizam em locais baixos. Como é o caso do Djan 

(Cripta), que de 1996 a 2004 foi pixador, e após este período se dedicou ao registro, lançando de forma autônoma dois selos de 

DVD, o “Sem comédia” e o “Escrita Urbana”; e do Mc Papo (música abaixo). 

Mc P.A.P.O. – Lembranças de muleque.14 

 

“Eu pichava sim, e curtia muito 
Eu me lembro bem, de cada segundo! 

                                                             
14 Material digital. Disponível em: http://www.hulkshare.com/mcpapo. Acesso 22 nov. 2014. 

http://www.hulkshare.com/mcpapo
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Eu pichava sim, e curtia muito 
Eu me lembro bem, de cada segundo! 
 
Antigamente a noite caía 
Eu saia de rolé 
Pulava o portão, de lata na mão 
Tu sabe como é que é 
 
Um rolo de trinta, cheio de tinta 
Eu rasgava as madrugadas 
Subia no teto, e no viaduto 
tá ligado na parada 
PM pegava, me exculachava 
Pintava minha cara e me humilhava 
Mais eu não parava, eu continuava 
Por que alguma coisa me hipnotizava 
Moleque nervoso, periculoso 
Me divertia de montão 
Hoje eu parei, mais tá na memória 
Os momentos dessa zoação! 
 
(...) 
Infelizmente a pichação 
É um degrau pra criminalidade 
Começa a roubar, praticar um doze 
Perigo para a sociedade 
Eu nunca fiz parte, nunca farei 
Parte do time do crime 
Só gera discórdia lá na quebrada 
Quero que isso tudo termine 
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Eu leio os muros, vejo os ibope 
Os moleque na atividade 
Me lembro do tempo que eu detonava 
Fico morrendo de saudade! 
 
Eu pichava sim, e curtia muito 
Eu me lembro bem, de cada segundo! 
Eu pichava sim, e curtia muito 
Eu me lembro bem, de cada segundo! 
 
 
 A letra da música Lembranças de Muleque evidencia a prática da pixação realizada majoritariamente por homens jovens, da 

periferia, que correm riscos, vivenciam adrenalina, e constroem grupos e redes de sociabilidade.   

 
 
 
 
Graffiti(s).  

 

Poderíamos dizer que tudo, de fato, começou nos metrôs. Em meados de 1970, eles eram mais deprimentes e danificados 

que qualquer outro período da história. As estações eram cheias de bancos quebrados, e os vagões eram velhos e pintados de 

cinza, constantemente descascando. E gradualmente, estes passaram a serem cobertos de escritos e cores luminosas, sendo 

saturados de desenhos vívidos e exuberantes (MOURA, 2014, p.63).  
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Concentrando-se inicialmente em fachadas, muros e tapumes, em 1973, veio à inovação em que o graffiti ganha movimento 

com o primeiro vagão grafitado; onde a porção exterior passou a despertar o interesse de demais graffiteiros, já que a imagem 

agora poderia ser admirada em movimento na extensão dos vagões (KNAUS, 2001, p.336 apud TARTAGLIA , 2010,p.43). 

Cortando a cidade os Top-to-bottom15 e os End-to-end16. Onde a tag inaugura o graffiti no estilo nova-iorquino. Abaixo (Figura 26) 

podemos ver os graffitis do Nico, em um trem abandonado na linha férrea de Presidente Prudente-SP, inspirado nos trens nova-

iorquinos e com entrelaçamento com a cultura Hip-Hop. 

 
Figura 26. Vagão End-to-end abandonado na linha férrea em Presidente Prudente-SP. 
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O graffiti não necessariamente está atrelado à cultura do movimento hip-hop, e, geralmente, ocorre uma confusão da relação entre 

estes. Normalmente, 

 “(...) conclui-se que ocorreu uma simples apropriação deste pelo movimento hip-hop e vice-versa, uma incorporação da 
ideologia hip hop pelo graffiti, mas não foi bem isso. Esta perspectiva de simples assimilação é um erro, pois o que 
houve foi uma total revolução na escritura de rua após o hip-hop com o surgimento de uma nova vertente da 

intervenção parietal com características novas e um vínculo ideológico antes inexistente, o que nos impede de tratar o 
graffiti sem considerar esse marco e suas consequências.” (SILVA-E-SILVA, 2008, p.14) 

O Hip-Hop é uma forma de arte marginal que jovens negros e latinos dos subúrbios encontraram para se expressar, dentro 

de uma realidade de segregação socioespacial, na busca de uma construção de identidade individual e coletiva; e a “experiência 

da exclusão”, refletiu a vivência de muitos jovens em outras partes do mundo, o que poderia justificar a difusão deste movimento 

em uma escala global (TURRA NETO,2008,p.265). O graffiti hip-hop se aproxima do graffiti tendo em vista que utilizam o mesmo 

suporte e material. Porém, quando o artista integra na cultura  hip hop, graffiti não é apenas fazer um desenho na parede (como 

destaca o graffiteiro Leozinho); nem “(...) sempre quem canta rap, quem faz graffiti, quem dança break, quem é dj faz parte da 

cultura hip-hop. A cultura tem toda uma ideologia de paz, união, consciência e atitude”.(entrevistado em 2017). O que ajudou a 

minimizar muitos conflitos entre gangues, que disputavam o mesmo território imaterial (HAESBAERT,2009). Turra Neto (2010), em 

sua proposta de pesquisa de uma “Geografia das Juventudes”, destaca que a dimensão espacial é determinante na vivência dos 

integrantes da cultura hip-hop, sendo expressa por meio da relação centro-periferia, afirmação do bairro e dos territórios que ali se 

constituem; como o território-rede e território-zona (HAESBAERT, 2004 apud TURRA NETO,2010), conceitos que nos ajudam 

compreender a dinâmica espacial desta cultura juvenil. 

 O graffiti hip-hop pode ser definido em alguns estilos, como: o Throw-up e o Bomb (citados anteriormente), que se 

apresentam de forma esteticamente mais simples, e geralmente, se apresentam em grandes quantidades pela cidade, já que 
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utilizam pouco material, e sua forma de execução é mais rápida; o Wild é elaborado por meio de figuras geométricas, e letras 

entrelaçadas, difícil de ler para quem não é graffiteiro; o 3-D representa os desenhos de forma mais realista; e o Free Style, como 

o próprio nome sugere, mistura dois ou mais estilos.“Há graffitis hip-hop que conseguem se apropriar de quatro dimensões 

espaciais: a altura, a largura, a profundidade e o tempo. Isto é feito quando transmitem a sensação de movimento além das 

dimensões anteriormente citadas.” (SILVA-E-SILVA,2008). 

 
Figura 27. Graffitis nos estilos Throw-up e o Bomb, dos graffiteiros Nico e Índio, em um vagão abandonado na linha férrea em Presidente Prudente-SP.  
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Silva-e-Silva (2008) destaca, que ainda hoje, os graffitis hip-hop são os mais numerosos nos centros urbanos. Com a 

apropriação da estética deste, onde muitos graffiteiros a utilizam de forma inconsciente, mesmo sem compor o movimento. E, por 

vezes utilizado como meio de propaganda, já que está atrelado a ideia de uma cultura juvenil  (Figuras 28 e 29). 

 

 
Figuras 28, 29. Graffiti do Leozinho no estilo Wild; e um graffiti Free Style , ambos no 
Pq. do Povo, Presidente Prudente-SP. Acervo pessoal. 
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Figura 30. Muro na Av. Quatorze de Setembro, Presidente Prudente-SP, utilizando a estética do graffiti para propaganda do Colégio Braga Mello, em 2012.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31. Mesmo muro Av. Quatorze 
de Setembro, Presidente Prudente-
SP, em 2018. Acervo pessoal. 
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A respeito da produção nos últimos anos, Ganz (2010, p.7) salienta,  
 

Las letras solían predominar em el graffiti, pero hoy en dia la cultura se ha ampliado: se explotan nuevas formas y han 
comenzado a proliferar personajes, símbolos y abstracciones. Durante los últimos años, los artistas del graffiti han 
utilizado un abanico expresivo más amplio. El estilo personal es libre para desarrollarse sin ninguna clase de 
restricciones y se utilizan todo tipo de pinturas incluso la escultura: pegatinas, pôsteres, plantillas, aerografía, tizas. La 
mayoría de los artistas se han liberado de la dependencia exclusiva del bote de spray. 
En consecuencia, actualmente muchos han comenzado a referirse a un nuevo graffiti, al que suele denominarse com 
más frecuencia como arte urbano o street art, caracterizado por aproximaciones formales y técnicas más innovadoras 

que van más allá de las concepciones tradicionales del estilo clásico del graffiti. 

O graffiti carrega uma carga simbólica e estética que o difere do pixô, como já salientamos. Nos últimos anos, passa a ter 

notoriedade, e atuar de forma legalizada. Adentra espaços de exposições, como museus e galerias, e compõe o mercado de arte. 

Porém ainda considera-se graffiti, o que é feito no espaço urbano, onde desde as primeiras exposições de Keith Haring e Jean 

Basquiat(precursores do graffiti nos metrôs), a partir 1975, já estava intrínseco esta distinção. Muitos graffiteiros que uti lizam de 

outras plataformas, como é o caso dos Gêmeos (dupla de irmãos precursores do graffiti  na cidade de São Paulo-SP), reforçam 

esta ideia. 

 

a.2) Território e os sujeitos 

 

Como em Nova Iorque, o graffiti contemporâneo surge no Brasil, com um vínculo muito estreito com o hip-hop. Na capital 

paulistana, o ponto de encontro na década de 1980, era a estação São Bento do metrô. Onde Dj Hum, Thaíde, mandavam um 

som, com suas primeiras letras de RAP, enquanto Renato Del Kid, os Gêmeos, e outras tantas pessoas, dançavam e curtiam. 
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(GITAHY,1999,p.45). Após períodos de experimentação, em busca de traços mais finos, e bicos diferentes, o estilo americano 

começa de fato a ser executado. Sendo realizado em grande escala por nomes como os Gêmeos, Speto, Binho, Tinho, entre 

outros tantos (GITAHY,1999,p.47).  

Na década 1990, juntamente com o auge RAP, o graffiti chega em outras cidades brasileiras, adentrando em direção ao 

interior dos estados. Intensificando-se a discussão quanto a sua legalidade e se é ou não uma forma de expressão artística.. 

Muitas artistas se depararam com entraves jurídicos (o que o filosofo Artíères denomina “Polícia da Escritura”17) e com violência 

policial, devido a estes fatores, exercem uma atividade solífuga.  

A cena nacional do graffiti pode ser considerada 

 

“(...) um híbrido entre uma estética tradicional da arte de rua, que remonta os pioneiros da década de 1980 e que está 
relacionado à movimentos das artes plásticas situados no século XX (à exemplo do muralismo do mexicano Diego 
Rivera e da arte pop de Andy Warhol), e o hip-hop graffiti, de matriz novaiorquina. A década de 1990 marca o período 
de expansão da estética hip-hop ao redor do mundo. Os temas pintados, assim como nas letras dos raps, remetem à 
desigualdade social e à questão racial. Rapidamente o estilo aportou no Brasil, encontrando nas grandes cidades 
material de sobra para composição temática e para o desenvolvimento de formas próprias na representação plástica, 
motivadas principalmente pela questão dos materiais empreendidos. Os altos preços das tintas spray impulsionaram a 
utilização de tinta látex e rolinhos pelos artistas no preenchimento dos contornos desenhados em tinta spray, 
proporcionados pela mobilidade das latas. Surge desta forma uma modalidade singular de graffiti, conhecida na rede 
internacional de artistas de rua como brazilian graffiti.” (TARTAGLIA,2010,p.46). 

 

Porém, a partir dos anos 2000, o graffiti se apresenta com uma maior aceitação por parte da sociedade e do Estado, e com 

base no material obtido nas entrevistas em Presidente Prudente-SP e na metrópole de São Paulo-SP, os relatos dizem que os 

policiais atualmente respeitam seus trabalhos e não agem com medidas violentas. Outro elemento que podemos destacar neste 
                                                             
17

 Artíères, P. “Arquivar a Própria Vida”. Disponível em:  
  http://www.marilia.unesp.br/Home/Pesquisa/cultgen/arquivar_a_propria_vida.pdf. Acesso 13 nov.2014  
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cenário são as realizações de oficinas culturais junto às prefeituras, ou órgãos como o SESC, que contrata graffiteiros para realizá-

las; o que resulta em um número significativo de artistas que conseguem viver de arte. No entanto, observa-se um embate entre os 

que atuam nas oficinas, e os demais graffiteiros que exercem diversas atividades profissionais e custeiam a própria tinta; onde o 

fato de trabalhar juntamente com a prefeitura ou demais órgãos, os deixariam “engessados”, ou seja, somente poderiam graffitar 

em locais autorizados, quebrando com a lógica transgressora da arte de rua. No caso da cena prudentina, este tipo de embate 

serve muito mais para desarticular a união entre os graffiteiros, e a fragilização da cena graffiti local. 

Em seguida trataremos dos coletivos e crews de graffiteiros que constituem uma rede de socialização na metrópole 

paulistana e a cidade média. 

 

a.3) Coletivos , grupos e crews 

 

Como metodologia de análise das entrevistas foi utilizada seis indicadores de temáticas 

presentes nos discursos dos artistas entrevistados, sendo estes: Trajetória dos artistas , 

Violência,  Grupos, Coletivos e Crews , Rede de sociabilidade, Galerias, Mercado de arte. 

Trajetória dos artistas se refere à história dos graffiteiros dentro da arte de rua. Onde , 

majoritariamente, esta é praticada por jovens do sexo masculino, e inseridos em grupos, coletivos 

e crews, e com a interligação com outras culturas juvenis como o movimento hip hop. Violência 

faz referencia aos riscos enfrentados na pratica da arte de rua, dos embates sofridos entre 

grafiteiros, moradores e ação policial. Grupos, Coletivos e Crews, se destina  a indicar o papel 

dos coletivos dentro da construção do sujeito como artista de rua. Rede de sociabilidade, se 

Figura 32. Graffiti representando 

Lampião, Beco do Batman.. 

2017. Acervo pessoal. 
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destina a indicar a troca estabelecida entre os várias artistas de diferentes grupos.  Galerias, são espaços a céu aberto destinados 

a realização de artistas de um determinado grupo e que compõem uma mesma rede de socialização. Mercado de arte se refere 

ao trabalho remunerado com a venda de quadros, oficinas culturais, camisetas, objetos de decoração, e graffitis em ambientes 

particulares e públicos. Para isso, ao longo do texto será indicado com as iniciais do indicador de temática destacando o tema 

abordado pelo entrevistado. Trajetória dos artistas (TA) , Violência (V),  Grupos, Coletivos e Crews (GCC) , Rede de 

sociabilidade (RS), Galerias (G) , Mercado de arte (MA). 

A cena hoje do graffiti paulistano, é complexa como a própria dinâmica socioespacial da cidade de São Paulo. Tendo 

atuação de grafiteiros desde as áreas centrais a porções periféricas da cidade, que atuam em coletivos, grupos, e que 

estabeleceram uma rede de socialização entre os sujeitos que praticam essa cultura. Nesse cenário, os artistas nos quais 

entrevistamos pertencem a dois coletivos: Local Studio (localizado na galeria “Beco do Batman”, no bairro da Vila Madalena, centro 

da cidade de São Paulo), e o Favela Galeria (localizado no bairro São Mateus, na periferia da zona leste de São Paulo). 

O Local Studio (GCC), é um coletivo formado pelos artistas Prozak, Boleta, Ndrua e Milo Tchais. Localizado em uma 

galeria a céu aberto, conhecida como (G) “Beco do Batman”, conjunto de vielas onde se realiza o encontro de grafiteiros desde a 

década 1980, no Bairro da Vila Madalena em São Paulo-SP (mapa 1). Com a sua inclusão no mapa das artes da cidade18 de São 

Paulo, surgiram as visitas guiadas ao Beco, e este foi se tornando um polo cultural e turístico, sendo hoje um ponto de grande 

visitação na cidade. Ao seu entorno estabeleceram-se lojas, galerias de arte, estúdios e ateliês. Os (TA) artistas do coletivo 

Local Studio, são moradores também da Vila Madalena, e há 20 anos vêm contribuindo para a transformação estética e 

cultural desta galeria.  

                                                             
18 Mapa das Artes de São Paulo, é uma iniciativa público-privado para mapear os pontos turísticos e culturais da cidade. https://www.mapadasartes.com.br/#!/home. 

https://www.mapadasartes.com.br/#!/home


60 
 

 

Mapa 1. Localização do bairro Vila Madalena e da galeria Beco do Batman, e localização do bairro São Mateus e da Favela Galeria. 2019. 
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O (GCC) Local Studio nasceu em 2016, fruto desta parceria entre artistas e moradores, visando preservação do local, 

manutenção dos murais; para isso (MA) há realização de oficinas de arte de rua, venda de quadros, camisetas e outros 

objetos de decoração. O Beco do Batman atrai diferentes públicos conforme os dias da semana, de segunda a sexta-feira o fluxo 

de pessoas é reduzido, e podem-se ver outras atividades no local, como gravações de reportagens e de vídeos-clipe, e aos finais 

de semana, se torna um grande ponto turístico. Observem as imagens abaixo. 

 
 Figuras 33, 34. Reportagem e passeio turístico no Beco do Batman, Vila Madalena , São Paulo-SP. 2017. Acervo pessoal. 

 
Para as entrevistas no Local Studio, foram realizadas idas a campo para contato prévio, e posteriormente, acontecer os 

encontros. As entrevistas aconteceram dentro do espaço físico do coletivo, localizado na entrada do Beco do Batman, com 

elaboração de roteiro semiestruturado, e sem gravação de áudio atendendo ao pedido dos artistas. Observem as figuras 35 e 36.  
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Figuras 35,36. Vista da entrada do Beco do Batman, e os grafiteiros Prozak e Boleta durante a entrevista. 2017. Acervo pessoal 
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 Figuras 37,38,39,40. Interior do Local Studio. 2017. Acervo pessoal.  

 

 (TA) Boleta é graffiteiro desde meados do final da década de 1980, é morador do bairro da Vila Madalena há 18 anos, 

frequenta o Beco do Batman desde a pré-adolescência. Relata que no inicio era um ponto de encontro de culturas juvenis, 

era um beco escuro sem iluminação pública, e que no verão aconteciam enchentes, e por isso recebe esse nome. Destaca 

constantemente em sua fala, a ausência do poder público, com a segurança e manutenção do local. Já ao final dos anos 

1990, foram feitas reformas pelos próprios moradores e frequentadores do local. E nesse mesmo período, surge uma “nova onda 

do graffiti na vila Madalena”, a partir do projeto Aprendiz, “que era uma ONG que apoiava os graffiteiros na Vila Madalena”. 

“Inicialmente na rua Belmiro Braga (no Beco do Aprendiz), e expandiu para o Beco aqui, do Batman”. Ele explica que por ser um 

local tranquilo, foi ideal para desenvolver as artes nos muros, por não ter muita circulação de pessoas. O Local Studio  “recebe 

esse nome por ser da galera daqui”(GCC), e “hoje expandiu, é difícil encontrar um lugar para graffitar aqui”. E nos anos 2000, 

salienta que “a gente foi ocupando mesmo, cuidando, não deixando deteriorar, não deixando ninguém entrar e fazer em cima”, e 
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para realização dos graffitis nos muros do Beco, precisa de autorização de quem 

frequenta o local, e fala do respeito pela arte do outro sem grafitar por cima do 

desenho, mostra uma questão territorial. (TA) Acerca da sua trajetória, fala que 

começou na pixação,foi para o bomb, e depois chegou aos desenhos. 

(GCC)Quanto ao coletivo, o espaço físico é alugado e mantido por cinco 

graffiteiros, (RS) porém é um ponto de apoio para a rede de sociabilidade, 

de artistas de várias regiões da cidade. (MA)Faz muitos anos que vive do 

graffiti, de forma independente, com trabalhos em muros, realização de 

oficinas, venda de camisetas, livros, objetos de decoração. “A gente faz de 

tudo, aula particular, de desenho, postal, quadro...uma roupa customizada, 

uma latinha pintada”.  

Boleta diz que o graffiti “bombou” nos anos 2000, hoje está em todo lugar, 

no centro na periferia, “hoje não tem uma pessoa que não saiba o que é o graffiti”. 

(RS)E diversas vezes, salienta o respeito pelo desenho e território do outro, 

e da troca entre os grafiteiros de São Paulo. (TA) A trajetória dos artistas é 

diversa, muitos são autodidatas, e a minoria se formou em Artes, Artes 

Visuais e Artes Plásticas. Questiona a atuação da Prefeitura e de políticas 

públicas, que não trouxeram infraestrutura ao local, como segurança, 

banheiros públicos, e contraditoriamente, incluiu o Beco do Batman como 

ponto turístico da cidade de São Paulo. 

Figura 42. Mural no Beco do Batman. 2017. Acervo pessoal. 
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 A (G)Favela Galeria, é uma galeria de arte a céu aberto localizada 

na zona leste da cidade de São Paulo-SP, no bairro São Mateus, dentro 

da comunidade Vila Flávia. (GCC) Organizado pelo grupo OPNI, surge 

em 2009. O Grupo OPNI é um coletivo de graffiteiros que surge em 

1997.  Os artistas Toddy e Val são hoje os responsáveis pela galeria a céu 

aberto que compõe o Favela Galeria, ela consiste um percurso de ruas 

com murais nas paredes das casas e comércios, contendo desenhos que 

inspiram os moradores a ressignificam um território marcado pela pobreza 

e exclusão social. A temática afro-brasileira é sempre presente nessas 

obras, retratando personagens negros, a trajetória negra, diáspora negra, 

e a luta da mulher negra para criar os filhos e viver. Durante sua trajetória 

de 17 anos, o grupo, junto a outros coletivos culturais locais, fundou a 

ONG São Mateus em Movimento, (2008); participou da 1ª Bienal 

Internacional Graffiti Fine Art no MUBE (2010); interpretou os painéis 

“Guerra e Paz”, de Cândido Portinari, no encerramento da exposição em 

São Paulo (2012); recebeu o prêmio de melhor grupo de graffiti no “1º 

Prêmio Mundo da Rua” (2012); customizou o tênis do astro americano de 

basquete, Kobe Bryant, a partir de um convite da marca Nike (2013); 

recebeu o prêmio do edital PROAC HIP HOP nº35/2013 com o projeto 

“Galeria a Céu Aberto de São Mateus: Graffiti e Rodas de Conversa” 

Figura 43. Logo da Favela Galeria. 2017. Acervo pessoal 
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(2013); e foi convidado para representar o graffiti brasileiro no 45º “New Orleans Jazz & Heritage Festival”, que aconteceu nos 

EstadosUnidos(2014). 

 Para realizarmos as entrevistas, ocorreu idas ao local e contato com estes 

artistas. A entrevista foi realizada com base em um roteiro semiestruturado 

específico para o coletivo. Conversamos com Toddy e Val, e percorremos as ruas do 

bairro para conhecer a galeria. Na sede do coletivo OPNI, Toddy descata que a 

Favela Galeria é a maior galeria a céu aberto de graffiti da América Latina, e que 

nos últimos anos eles estão se organizando para ter mais cursos, oficinas, mostrar a 

“arte para população do bairro”. Ele fala da dificuldade de se ir aos museus, e que a 

pessoa que mora na periferia não tem acesso a isso, e aquela arte produzida nesses 

espaços não dialoga com o morador pobre da periferia. “O povo não vai gastar 12 

conto de passagem pra ir no museu, perder meio dia de folga do trabalho”. E nesse 

panorama, surge a necessidade de fazer uma arte de acesso aos moradores da 

periferia e que a tematica dialogue com a sua realidade. (TA)“Ahhh e fala o 

museu é público, tudo bem que é público, mas não é pra mim, não dialoga 

comigo, muito distante”. “A gente adquiri técnica na rua”. “ Essa parada tem 

que ter [oficinas], mas tem muita restrição em deixar o negócio academico 

entendeu?”. (MA) Nesse coletivo os graffiteiros vivem de oficinas, e empregos 

que não envolvem graffiti diretamente ,  festivais de música e dança na cultural 

hip hop, e diversas atividades economicas. (RS) Eles destacaram que mesmo o graffiteiro da periferia dialoga com os de 

Figura 44. Vista da comunidade Vila Flávia.2017 
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outros lugares da cidade  de São Paulo. E no bairro São Mateus também encontramos murais de graffiteiros do Beco do 

Batman e de outros bairros. Figuras 45,46,47 e 48 mostram o interior da sede do grupo OPNI. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Figuras 45,46,47, 48. Sede do grupo OPNI, onde se organizam as 

atividades da Favela Galeria. 2017. Acervo Pessoal. 
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Figuras 49, 50. Revitalização do córrego feito pelos 

moradores e pelo coletivo OPNI. 2017. Acervo pessoal. 
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Figura 51. Encontro de graffiteiros para realização do mural coletivo. 2017. Acervo Pessoal. 



70 
 

A cena atual na cidade de Presidente Prudente pode ser estruturada, de forma geral, em quatro grupos: 1 – Graffiteiros que 

realizam oficinas culturais vinculadas a órgãos como a Prefeitura ou o SESC, (e muitos desses vieram da cultura hip-hop); 2 – 

Graffiteiros que exercem outras atividades profissionais, e que pintam nas horas vagas; que tem um entrelaçamento com culturas 

juvenis hip-hop, com o skate, ou o rock; 3 – Pixadores, (desde taggeiros até a fase do Grapicho); 4- Pichações com cunho poético 

ou de discurso político (como o MEPR (Movimento Estudantil Popular Revolucionário), e grupos com posicionamento de 

esquerda); Pixadores (grupos de jovens majoritariamente do sexo masculino, que realizam a escrita do pixação em locais de 

grande circulação de pessoas, como o Parque do Povo). 

Porém essas definições são flexíveis, onde graffiteiros também realizam trabalhos para particulares; mesmo aqueles que 

não tem o graffiti como fonte principal de renda. Assim como, os que vivem de arte, não abandonam a rua. E, às vezes, ocorre um 

encontro entre esses dois grupos, para formar um crew ou fazer um trabalho juntos.  

Quanto às oficinas, Prudente tem experiências positivas, como o Projeto Aquarela, consiste em um trabalho desenvolvido 

pela prefeitura, que 

(...) atua em complemento à educação escolar e atende crianças de 06 a 14 anos. Segundo o site oficial da Prefeitura 
de Presidente Prudente o Projeto Aquarela propõe “garantia de acesso do grupo infanto-juvenil ao direito à proteção e 
desenvolvimento integral, proporcionando oportunidades de adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades e 
atitudes que provoquem impacto positivo na qualidade de vida da criança, da família e da comunidade com ações 
culturais, artísticas e pedagógicas. (NAGATE,2009,p.25). 
 

Há também o projeto  “Entre cores e crews” realizado pelo Leozinho, um dos precursores do movimento hip-hop em 

Presidente Prudente. E o projeto “Vielas em Cores”, realizado no bairro Brasil Novo, desde o ano 2013, tendo como um dos 

idealizadores o graffiteiro Joka. 

Com base nas entrevistas, as produções artísticas se concentram nos arredores do Parque do Povo (mapa 2). 
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Mapa 2. Localização do Parque do povo em Presidente Prudente-SP.2019. 
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Quanto às entrevistas, optei por realizá-las num tom de conversa, com questões abertas, e apenas temáticas norteadoras.  

 

Nico e Índio. 

 

 

A primeira entrevista realizada em Presidente Prudente foi com os graffiteiros Nico e o Índio. Após aquele primeiro contato 

com a arte deles nas paredes Centro Espiríta “Bom Jesus”, consegui seu telefone e marcamos um encontro no Parque do Povo. 

Eles relataram que eram do CECAP e de São Mateus, bairros afastados do centro da cidade. Como eu desenho, levei minha pasta 

na intenção de quebrar a barreira, e começamos a trocar experiências no que diz respeito à produção artística. E depois de uns 10 

minutos, (TA) Nico foi se sentindo mais a vontade para falar. Relatou: que começou a graffitar no começo dos anos 2000, e 

que curtia a cultura hip-hop; que “trabalhava com mil coisas e bancava a própria tinta”, e com isso tinha a liberdade de 

desenhar onde quisesse; criticou alguns graffiteiros, que por trabalharem com a Prefeitura, ou órgãos como o SESC, que 

ficavam engessados... e que muitas vezes, eram egoístas e não compartilhavam trabalhos ou material com outros 

graffiteiros. Falou do papel contraditório da Prefeitura, que realiza oficinas culturais, ao mesmo tempo, que não disponibiliza locais 

para que o graffiti seja realizado. E que resolveu fazer um trampo na ponte do córrego do veado, próximo aos supermercados 

Wallmart e Muffato, depois de ir várias vezes a Prefeitura, pedir autorização e sempre ser negado (Figuras 52,53,54). Destacou 

novamente que todo o gasto com material seria do próprio bolso. Ele salientou que a cena está desarticulada, e que tem muitas 

pessoas que são egocêntricas.  
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Figuras 52,53,54. Ponte do córrego do veado, graffiti free style. Acervo pessoal. 
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O Nico e o Índio são bem atuantes na cidade, em vários bairros é possível ver os graffitis dos dois, porém se concentram 

nos arredores do Parque do Povo e na região central da cidade. 

 

  

 

 

Figuras 55,56,57. Nas proximidades do Camelódromo; Decorando 

a fachada de uma quadra de tênis; Porta de um banheiro no Parque do 

Povo. Acervo pessoal. 
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                             Figura 58. Vagão de trem abandonado na via férrea, em Presidente Prudente. 

 
Figura 59,60. Desenhos e rascunhos para futuros graffitis. Acervo pessoal. 
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Nico relatou quando atropelou (desenhou em cima de outro graffiti) um trabalho do Nagate. Por que esse teria dito em uma 

entrevista para um telejornal local, que aprendeu a graffitar quando fazia faculdade de Artes visuais na Universidade Estadual de 

Londrina. Escreveu por cima do desenho dele dizendo : - E eu que nem tenho faculdade! Geralmente, esse tipo de postura não é 

bem vista no mundo da arte de rua, e em cidades onde a cena está mais ativa, como em São Paulo, já proporcionou até mesmo 

mortes. Porém neste caso, Nico, posteriormente, entrou em contato com o Nagate, e ouve uma reconciliação. 19 

 

Nagate. 

 

(TA) Com uma trajetória que diverge da maioria do graffiteiros prudentinos, Nagate é artista visual, e aprendeu a 

fazer graffiti na faculdade. Essa entrevista foi combinada pelo site de rede social facebook. Realizada no estúdio do Nagate, que 

se encontra nos fundos da loja de roupas de festa da sua mãe, no bairro Jardim Paulista. A duração foi cerca de 1 hora. 

  Após 10 minutos apresentando seus trabalhos, Nagate iniciou falando da cena prudentina de graffiti, e destacou o caso do 

desencontro com o Nico: 

 

                                                             
19 Importante destacar, que nessa entrevista os graffiteiros não autorizaram a gravação do áudio. Ela durou cerca de 30 minutos,  e foi utilizado 

anotações e os dados obtidos pela memória para poder compor o texto dessa entrevista. 
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Nagate. O Nico, eu não conheço pessoalmente. Conheço porque ele atropelou um trabalho meu.  

Agda. Mas o que aconteceu?Deu algum rolo? 

N. Deu rolo pelo seguinte, por que, assim, porque quem pinta na rua geralmente segue um caminho, de você respeitar o caminho 

de outra pessoa. Eu não pinto em cima de pixação, ou do trabalho de outra pessoa. Entendeu? Eu sempre procuro. Por que, 

Prudente é uma cidade assim, tem bastante gente que pinta, assim pelo tamanho da cidade, mas é uma cidade que tipo...ainda 

não foi explorada. Tem muita parede. Tem parede pra todo mundo. Tipo...muito. Não é que nem São Paulo, que tá tudo ocupado, 

os caras lá, por exemplo, tão tendo que pintar...outro dia vi uma matéria de um artista argentino, ele falou que chegou em São 

Paulo, ele falou “meu, eu comecei a pintar no chão, porque não tinha mais como pintar na parede”. Você faz um trabalho, mas ele 

acaba passando desapercebido porque tem várias coisas, tanta informação.  

(TA )Sou de São Paulo, vim pra cá eu tinha 13 anos. 

Fui embora daqui, pra fazer faculdade, que eu fiz em Londrina. Fiz Artes na UEL. Ai passei os quatro anos lá né. 

Obviamente que eu ia e voltava, porque é muito perto. Fiz pós na UNESP, em Artes e Educação, ai parei. Eu conclui lá em 

2009. 

(MA)Em 2008, eu fiz um trabalho lá no SESC, uma intervenção no corredor. Pintei o corredor inteiro em uma exposição que 

chamava “Cor do Universo”. Ai o que aconteceu...na época eu acabei dando entrevista, pra TV Fronteira, (esse tipo de coisa), 

sobre graffiti. Eles pontuaram muito sobre o graffiti pixação né?, que a galera aqui  não tem o lance de ampliar o horizonte da 

coisa. O negócio já tá mil anos a frente, e a galera fica nesse...Por que, por exemplo, eu sou um cara que vim da academia, eu 

sempre desenhei desde muleque. Lá quando eu tava morando ainda em São Paulo, a professora de Educação Artística 

falou: - Oh, você mudar pra Prudente, fala pra sua mãe botar você num curso de desenho, por que você gosta. Acabei 

vindo pra cá, fiz curso na EBAQUE,é um curso de desenho acadêmico, também, artístico. Segue uma linha. Fiz lá o curso, 

depois fui fazer faculdade, ect e tal. Sempre gostei...eu tenho um imagem visual de olhar os muros sabe? e tipo achar da 

hora, mas você criança não fica pensando sobre tal...muito amplamente. Ai eu sempre curti, ai na época de faculdade, 

tinha um cara que era meu calouro e ele pintava na rua, e eu achava mó loco. Mas tinha toda essa questão do domínio 
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técnico do spray né? Ai tal, fiquei pintando e tal...treinei na minha casa, o 

muro é todo zuado. Minha mãe deixou né? Enfim, eu acabei falando na 

entrevista que eu tinha conhecido o graffiti na faculdade por conta desse cara, 

não que eu tinha aprendido. E o Nico, achou que eu disse que “pra você fazer 

graffiti tem que ter feito faculdade”. Enfim, ele assimilou a resposta como 

achou que deveria. E ai o que aconteceu? Tem uma pintura minha, ali perto da 

UNESP até, perto do Samuel Camargo. Ai tinha uma pintura minha com um 

cara ele foi escreveu o nome dele em cima. Ai deixou um recado pra mim lá na 

pista de skate e tá escrito assim : “E eu que nem tenho faculdade, em 

Nagate?”. Ai blz, tipo, na época eu tava com bastante material eu 

simplesmente comecei a fazer mais...pintar mais. Vamô vê se vai cobrir tudo. 

Ai passei a pintar, pintar, pintar... Ai depois de muito tempo, ele escreveu pra 

mim no facebook, pediu desculpa qualquer coisa, não sei o que...enfim. A rua 

tem disso, você tá sujeito a tudo. 

Nagate não tem uma aproximação com a cultura hip-hop, e ele criou um  
                                                         

personagem que é o “Macaco”. Começou a ser representado de um modo 

figurativo, e gradativamente evoluiu para uma forma abstrata.  

Perguntei a ele se já sofreu algum problema na rua, quanto à (v) 

violência ou algo semelhante... 

A. E esse lance da rua? Geralmente você faz mais a noite? Já teve um lance 
com policia? 
 

Figura 61, 62 . Personagem macaco; Estúdio. Acervo pessoal. 
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N. Eu faço sempre de dia, justamente por essa questão da abordagem. As vezes acontece de começar a pintar numa tarde, daí a 

noite você continuar.  

 
(...) 

Enfim, muitas vezes acontece da pessoa chamar policia, fala que tem alguém ali pixando...etc e tal. Geralmente, os policiais são 

bem educados comigo. Eles chegam, é bom dia, boa tarde, boa noite. Troco ideia, explico a situação... “oh, trabalho com isso,  dou 

oficina disso, e não to aqui vandalizando nada, entendeu?”. Geralmente os cara falam “bom trabalho”. 

 A.Acho que aqui é bem tranquilo, bem diferente de São Paulo.  

N. É...bem diferente. Em São Paulo, é porque o pessoal lá ocupa muito espaço público, então a policia geralmente encana mais 

com isso. Esse stencil que eu falei pra você, dos beijos...eu fazia de madrugada, por que o foco eram os pontos de ônibus. Então 

pra não ter problema com o usuário do ônibus, de tá uma recém pintura, dele encostar, sujar a roupa e etc, eu fazia de madrugada. 

Ali na frente da UNOESTE, foi um dos que eu fiz. (V)Ali era uma 4h da manhã, policia chegou, ai foi uma abordagem 

diferente. Já chega com a arma em punho. Eles querem apavorar né? Sempre eu sou bem tranquilo. Essa questão do 

horário difere bastante a abordagem que você vai ter. Por exemplo, esse desenho do macaco, eu pintei em frente a 

delegacia...tinha um muro escrito “aluga-se”...os policiais ficaram olhando. O problema não é só com a policia, já teve 

caso de eu tá pintando muro, de o cara se ofender, pegar um pau e querer vim bater em mim. Aconteceu. Na rua você tá 

sujeito a tudo...alguem ti bater, policial ti agredir. Ou ao mesmo tempo falar “bom trabalho”, “nossa isso aqui não é 

pixação, é graffiti”. 

Entrando no assunto da distinção entre graffiti e pixação, perguntei a ele se via alguma diferença... 

A. Você vê diferença entre graffiti e pixação? 

N. Eu vejo diferença na questão estética, talvez. A pixação ela é, e os caras que fazem pixação reforçam isso, de que eles são tipo 

“fora da casinha”, eles não tão nem ai com nada. O graffiti já foi pra uma parte mais estética, o negócio já foi pra galeria. Já vale 
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grana...tem gente rica com isso. E meu...só que hoje em dia, tem pixador fazendo exposição. Entendeu? Em São Paulo. Os caras 

já foram convidados pra participar lá da bienal. O negócio também já mudou. Por mais que os caras... Os gêmeos fazem graffiti, 

mas são uns caras bem underground...eles são da rua mesmo. O pessoal tem muito respeito por eles. 

(...) 

A respeito do crânio “O cara vai ficar no fundo de quintal a vida toda pintando de graça pra outros? Esse material aqui é caro. Você 

quer fazer um trabalho com material legal, que tenha uma absorção legal, sabe? Que tem uma textura legal, uma cor da hora, você 

tem que buscar um produto bom, entendeu?” 

“Eu sofro um certo bullying por que eu não sou uma cara que venho da rua. Não sei se você viu, anos passado teve uma 

bienal de graffiti em São Paulo, “Graffiti fine art”. Pela curadoria que ouve, eu não sou um cara apto, por que, por exemplo,  eu vim 

da acadêmica; eu não sou um cara que começou na rua. ” 

“Eu pinto na rua por que, eu vi a rua como um mecanismo de troca de informação e ao mesmo tempo expor meu trabalho. Eu não 

preciso pedir autorização pra ninguém, não preciso pintar um monte de tela...expor numa galeria que ninguém conhece. Aqui em 

Prudente mesmo tem espaços de arte contemporânea que ninguém conhece. A rua é uma forma de você dialogar com as 

pessoas.” 

Na verdade não sou graffiteiro, eu sou artista. 

 

Na entrevista com o Nagate observamos uma trajetória distinta da maioria dos demais graffiteiros. Ele vem de uma trajetória 

acadêmica, de uma classe média baixa, não reside em bairro periférico, e aprendeu a graffitar dentro da universidade. Atua de 

forma autônoma, sem compor grupos ou coletivos, e passou por situações pontuais de violência. Ele vê uma dimensão simbólica 

da arte de rua, e vê esta como uma forma de interagir com o espaço urbano e com os sujeitos que o habitam. 
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 Joka. 

 

Marquei a entrevista com o Joka na UNESP. Ele é de Pirapózinho, mas é bem atuante na cena de Prudente. (TA) Graffita 

desde 2004, e tem um entrelaçamento com o movimento hip-hop. (MA)Trabalha com oficinas, e venho acompanhado de 

uma aluna que estava iniciando no graffiti. Muito disponível, também mostrei minha pasta de desenhos, em meio aos risos 

começamos a entrevista, que dourou cerca de 1 hora. 

Agda. Quando que você começou a se envolver com graffiti?  

Joka. (TA) Então...eu não peguei a fase do pixô. Na verdade é assim...eu morava em São Paulo, na zona Norte. Ai meu 

irmão e meu primo andava de skate. Meu primo começou a fazer uns graffitis e eu curtia pra caramba. Só que até então, 

eu gostava só de vê. Ai quando eu vim pra cá, tipo... eu me senti um nada...não tinha nada pra fazer. Tudo fora de ângulo 

pra mim, sabe? Tudo diferente...era até um extraterrestre, na verdade. Foi muito muito diferente. 

A. Você venho pra cá já adolescente? 

J. (TA)É. Eu vim pra cá adolescente, com 15 anos.  

A. Imagina...você tinha a vida, tudo lá em São Paulo. 

J. Tudo lá. Ai você pensa...escola...amizade e tudo. (TA)Ai é assim, eu já observava meu primo fazer uns trampos, só que eu 

meu mesmo não riscava nada. Ai eu vim pra cá...ele venho passar uma férias também e colou. Ai ele fez um trampo lá no 

pontilhão na minha cidade que é Pirapósinho. Fez um trampo lá no prontilhão e uma puta diferença. A galera...eu falei:- 
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Puta que massa! Absorvi mais ainda, entendeu? Já absorvia, mas não dessa forma. Ai quando ele fez esse trampo eu já 

absorvi muito mais. Ai eu comecei a riscar no papel. Risca, risca, risca. Fazia os trampô pra mim e tal, no papel. Não fazia 

nada em parede. Eu fazia uns trampô de dança de rua também. Eu era b-boy, dançava break. Ai apareceu umas oficinas 

de b-boy. Ai o coordenador do projeto, ficou sabendo que eu fazia graffiti. Só que era assim...pra mim até então. Não sabia 

ensinar ninguém meu. Era foda. Às vezes você sabe pra você, mas pra você transmitir pras pessoas você não sabe, 

entendeu? É difícil. 

A. É mesmo. 

J. Só que...eu sempre foi meio descoladão; na questão de colar, trocar ideia...tipo, eu sempre fui desse jeito. Ai, um parceiro meio 

ficou falando: - Vai meu, vai, cê vai dar conta da parada...vai que é sua cara. Ai chegou lá era um grupo de LA (Liberdade 

Assistida), e é assim...não que é um grupo dificel, né meu. Mas é um grupo que tem...que vem de um contexto mais complicado, 

entendeu? 

A. É pesado né? 

J. É. Tipo, acaba de sair da Fundação Casa, sofre violência, tem vários tipos de caso...nesse grupo. 

A. E esse projeto ainda tem? Onde é que era? 

J. (MA)Então essa foi uma oficina na verdade. O CREAS tem na região inteira; quase todas as cidades da região tem o 

CREAS. Ai eu consegui uma oficina, abracei e deu certo. Essa primeira oficina deu certo. Eu comecei com o grupo dos 
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mais dificel, entendeu...geralmente a galera começa em escola...começa em CRAS. Porque em CRAS é mamão né meu. Eu 

comecei em CREAS e deu certo...até hoje. Já faz uns 5 anos já, de oficina. 

A. Que legal. 

J. Foi fluindo...fluiu naturalmente. Não foi uma parada assim que falei “quero dar aula”. Foi um role, tudo bem natural. Entendeu? 

(...) 

J. Mas é assim...é onde tem que tá também. Acho que é nesses lugar que as oficinas tem que rolar, entendeu...tipo assim...é 

bacana você trazer um trampo no Centro e tal. Acho que a periferia...bem que aqui não tem periferia. Mas vamo comparar bairro 

carente... Pinheiro...Brasil Novo... tem vários lugar que eu acho que tem que acontecer...entendeu? 

A. Humberto Salvador. 

J. A galera fica muito preocupada com o Centro e esquece que a gente pode despertar muito talento assim. 

A. Que nem, tem espaço que é legal de ter as coisas, que nem o Matarazzo... 

J. É bacana... 

A. O problema que podia expandir mais né? 

J. É que acaba assim, também... é que é meio isolado né? É... tem tanto artista bom... tem tanta gente boa na região nossa...não 

falo só de Prudente...na região mesmo entendeu? Só que assim, fica isolado. Porque a galera não sabe como chegar, até mesmo 

o pessoal que tá na frente...no volante da coisa não dá uma abertura, pra galera ir chegando... 
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Perguntei para ele a respeito do embate entre oficineiros e demais graffiteiros... 

A. Tem um pessoal que eu conversei e tal, que falou que tem um embate, entre o pessoal que é muito vinculado a Prefeitura, e 

quem faz por conta própria e tal... porque ás vezes você fica vinculado a Prefeitura e só pode fazer em um local autorizado e não 

sei o que...e perde meio que o protesto. 

J. Eu acho que assim... que rola isso ai mesmo...que rola...tipo...eu particularmente prefiro ficar mais neutro que tipo...sempre vai 

rolar esse ataque...acho que dos dois lados...só que ai vai rolar esse ataque e ninguém vai fazer nada véio. Vai ficar só um falando 

mau do outro e ação mesmo que tem que fazer, ninguém faz...entendeu? 

A. E às vezes é complicado, porque...sei lá, às vezes o cara tá conseguindo viver do graffiti né... 

J. É mano...pode crê... 

A. Se ele é contratado e ganha e tal...ele tá conseguindo viver disso também. 

J. (MA)É que é assim Agda...pode ser um portal, um mecanismo de renda...é lógico. Eu vivo da parada hoje, não posso 

falar que não. Só que é assim , eu tento arrastar todo mundo que tá comigo, véio...entendeu? Arrastar todo mundo que cola, 

de alguma forma eu tento arrastar, entendeu? Eu acho que é essa a ideia...tipo...O que rola...o que eu vejo...na minha opinião é 

muito egocentrismo, entendeu?, da galera. Às vezes o cara tá num certo nível, e ele não chama...entendeu? Se ele não tiver na 

parada, o bagulho não rola...e não é assim, véio. Porque tipo...a arte tem que aparecer rosto novo, tem que aparecer coisa nova. 

Até mais pra gente se motivar, entendeu? Treinar mais...se motivar mais. Acho que é isso... E muita troca que rola com a galera 
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nova, pelo menos da minha parte...rola muito, aprendo muito com a galera assim. E é isso que acontece, às vezes o cara tá num 

nível legal sabe?, vários contato e muita coisa boa rolando. 

Conversamos a respeito do projeto “Vielas em cores”... 

J. (RS)Tem um projeto que rola no Brasil Novo, é desde o começo do ano (2014) que a gente tá fazendo. Chama “Vielas 

em Cores”. O projeto tá indo bem alternativo...sabe meu. A gente cola e tem um parceiro meu o Map que é DJ, e le 

discoteca. As vezes vou pintar o muro e ele cola. E é na rua...não tem nada de tipo...mega, super...não tem nada. Tipo, a 

gente cola, bate palma, chama o dono, conversa, explica um pouco da caminhada. E rola legal velho.  

A. E esse projeto tem toda semana? 

J. Então esse ai é o seguinte...como é alternativo...o que a gente faz...sempre tá nos corres de material; ás vezes tromba uns 

parceiros que dá uma força. Parceiro que cola com a gente, dá uma lata...outro dá tipo uma bisnaga e a gente vai somando, 

entendeu? Daí quando tem uma material legal a gente vai e faz. Tipo, tem um material agora, vamô agora...tipo assim. Não tem 

uma data marcada, não tem um dia especifico...rola desse jeito assim. 

A. Pô muito dá hora quando é assim... 

J. É massa.  É da onde venho, é a raiz meu. Começou assim na rua, bem assim desse jeito. E rola bacana. É massa. Eu tô pra 

somar com todo mundo...pra soma mesmo, de verdade! Tipo os cara que cola, que eu já trombei assim... 

Joka sempre destaca na sua fala, os elementos da cultura hip-hop, onde não é apenas cantar um rap, dançar break, ou 

graffitar, simboliza acima de tudo união. 
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Conversamos a respeito da experiência dele nas ruas, e se já sofreu algum tipo de violência... 

A. (V)E a questão de repressão, violência, você tá fazendo um grafitti chegar policial...você já passou por alguma 

experiência assim? De pegar material? Se não, pintar alguém lá... 

J. Oh, comigo assim nunca rolou. De levar lata minha de eu perder material. Já colou pra abordar, mas tipo assim, troco muita 

ideia meu, troco muita ideia, tá ligado? Mas assim, tem parceiro que já passou mal, que já perdeu lata, que já tomou uns croques 

aqui mesmo. 

A. Cê vê que São Paulo... 

J. É lá rola mais meu. Acho que lá rola bem mais meu. A policia lá também é mais enérgica, mais no gás...lá é mais a milhão. Aqui 

eles olha, já colou pra trocar ideia, mas chegar e zuar não. Nunca passei por isso não. 

A. Mais de boa né? 

J. Mais suave. 

E perguntei da relação entre pixador e graffiteiro na cidade... 

A. E assim, dá algum rolo entre pixador e graffiteiro? Que vai lá faz o graffiti vem o outro e pixa por cima e tal? Ou será que tem 

território diferente na cidade? 

J. Prudente tem muito espaço pra todo mundo, assim, véio. Eu acho que tem muito espaço. Já aconteceu de ter um trampo e cara 

me chamar pra fazer em cima de um outro do outro que já tava. Eu falei:- Véio não vou fazer mano, faço pra você do lado. É uma 
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questão de respeito. Tem cara que não liga ,sabe. Mas tem espaço pra todo mundo. Dá mesma forma que ele se expressou, eu 

vou me expressar também. E eu ia ficar mordido se algum atropelasse meu trampo.  

(...) 

Voltando ao lance do pixê, acho que os caras tão se expressando também véio... da forma deles. Não vejo diferença, não vou falar 

pra você que graffiti é uma pixação evoluída. Não vejo assim, tá ligado? Os caras tão se expressando véio. Eu me sinto bem 

fazendo um graffiti. Ele também se senti bem pixando...acho que cada um se expressa do jeito que quer, tá ligado...não posso ficar 

falando mal dos caras. Os caras também tem uma caminhada de protestos, várias dificuldades...eu também não sou diferente não. 

 

Perguntei a respeito da cena atual... 

 

J. É que é assim, quando você tá mais livre é melhor. Quando você se prende muito a oficina é foda, véio. Por que as vezes você 

não pode desenvolver muito seus trampos...eu ainda consigo desenvolver...tipo, final de semana...a noite. Ás vezes to deprê a 

noite vou pintar. Eu ainda consigo, mais é foda véio. Você se prende muito, você se perde. Você acaba não desenvolvendo seus 

traços, entendeu? E aqui é um lugar que as pessoas buscam referencia lá fora, mas não procura aqui sua referencia, sabe? Tipo, 

eles se perdem muito aqui. Eu falo mesmo: - Você tem que viver a sua realidade! Tipo assim meu, tem rolar uma natureza, tipo, 

você vê passarinho? Faz passarinho! Você tem que fazer as coisas que você vive de verdade. Você tem fazer o que vive, não ter 

vergonha! É isso que eu falo pros muleques. Tem que desenvolver isso ai véio. 
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(...) 

J. Então o Nico, em particular, sempre desenrolou, de tá na rua pintando, ta ligado? Ele vai pra cima da causa. Ele, o Índio. Os 

muleques representam. Tive oportunidade de conhecer, já colei com os muleques. Fiz um trampo com os muleques também. Os 

muleques é rua mesmo...os muleques é rua. 

Dá pra deixar mais forte a cena, meu. Se cada um tiver a consciência de tentar levar mesmo, de verdade. Parar de falar um 

pouco um do outro, de quem faz um estilo de quem faz outro, e de quem copia....meu é assim, véio. Vamo fazer. Tem que ir 

pra cima e acabou véio. Ai é massa. 

 

Figura 63. Crew no graffiti da ponte do córrego do veado, destaque para parte graffitada por Joka. Acervo pessoal.  
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Figuras 64,65,66. Telas pintadas por Joka. Acervo pessoal. 

Joka é uma graffiteiro que atua em Presidente Prudente e Pirapózinho. É um artista que realiza oficinas e trabalhos para 

prefeitura de Presidente Prudente e para particulares. Ressalta em sua fala a importância da união entre os graffiteiros, de ‘somar’ 

e ‘se fortalecer’, trazendo  a cultura hiphop. Não relata casos de violência na prática do graffti nas ruas. E busca realizar trocas 

com outros artistas, e , construir aumentar a cena graffiti em Presidente Prudente. 

 

Zeca Agostini. 

Zeca Agostini, é de Santo Anastácio, sendo um dos graffiteiros mais antigos do Pontal do Paranapanema. Atua em 

Presidente Prudente em trabalhos ligados ao SESC, e começou a atuar a mais de 20 anos, e hoje usa uma técnica mista, com 

pincéis e stencil. A entrevista durou cerca de 20 minutos. 
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A. E você acompanhou o movimento do graffiti aqui na região? 

Z. Acompanho...a rapaziada e tal...é legal. Mas não tem muita gente né? 

A. Pouca gente mesmo. 

Z. Mas o pessoal é bem atuante assim. Eu faço bastante coisa aqui...pra fora. 

A. E você costuma mais usar qual técnica. O spray mesmo? O stencil? Ou tudo misturado? 

Z. Meus trabalhos, a maioria, é tudo branco e preto, né...Eu trabalho muito com pincel, mas eu uso stencil também. O trabalho que 

fiz no SESC, tinha que ser ligado a esporte... temático. Tinha que ter esporte. Se não tivesse, acho que eu ia trabalhar só com 

pincel mesmo. Faço uns mostro...umas criaturas assim... 

A. Pô que massa. 

Z. Mas como era temático, tinha que ter esporte ter “Esporte para todos”...é que chamou o projeto. Ai colei umas bolas...umas  flor 

bola..(risos)..tem de tudo ai. 

A. E você começou junto com o hip hop? Ou você já desenhava? 

Z. (TA)Eu faço graffiti a muito tempo, então não tinha muita ligação com hip hop sabe? Eu sou mais da galera do punk 

rock (risos). Mas eu conheço bastante gente... Mas na época que eu comecei...era..não tinha muita essa ligação. Hoje 

acho que tem mais, a galera do hip hop... 

A. Hoje é bem misturado...tem a galera que desenha. Tem o pessoal do skate...é bem misturado. 

Z. Os caras já faz um evento com música. É legal. 

A. Massa mesmo. 



91 
 

A. E assim...como você vê a cena em Prudente hoje?  

Z. Ah...tem bastante gente fazendo umas coisas mas é meio esporádico. Você também não tem muito local pra fazê. Mas tem, tem 

sim...o pessoal das oficinas...o Leozinho monta as oficinas. Pega coisa do SESC pra fazê. Tem uns eventos... O meio 

artístico...sempre alguma coisa têm...parado não fica. 

A. É mais o pessoal ligado com as oficinas... 

Z. E a gente...Dificilmente fico sem fazer alguma coisa. Nem for sair por conta...achar um muro, pedir pra pessoa. E de vez 

em quando, aparece uns desse (risos) que é bom que é remunerado, né? 

A. Às vezes acontece de você tá fazendo um muro, vim morador e não gostar? 

Z. Não, porque eu peço. Nunca tive, porque eu sempre pedi. A não ser que você pega alguma coisa assim  no meio do mato...uma 

ruína. Mas se for muro de casa, essas coisa eu peço. É mais fácil pedir...dá tudo certo. E a maioria deixa se não tiver muito 

problema. Eles deixam fazer. Em Anastácio eu faço sempre em uns muros lá. 

A. E o projeto do SESC como foi? 

Z. O  negócio foi o seguinte... foi o lançamento do projeto verão deles...de esporte né? Tava incluído graffiti, teve skate. Esse 

projeto era pra tá pronto em janeiro, mas teve um problema de material que atrasou as coisas e saiu meio atrasado. 
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Figuras 67,68. Graffiti nas proximidades da Av. Manuel Goulart. Acervo pessoal. 

 

Leozinho. 

 

Leozinho é um dos precursores do movimento hip-hop e da cena do graffiti em Presidente Prudente. Começando a atuar em 

1992, dançando break (Grupo Ruas de Fogo), e fazendo graffiti paralelamente. Hoje trabalha com produção artística, realizando 

oficinas culturais, e é um dos idealizadores do “Entre Cores e Crews”, grupo mais antigo de graffiti de Prudente. Atuando desde 

1996, o “Entre Cores e Crews”, deu visibilidade para seu trabalho, possibilitando tornar-se um graffiteiro profissional. Hoje, além 

das oficinas, realiza diversos trabalhos para estabelecimentos particulares. 
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Para esta entrevista, fomos até sua casa-ateliê nas proximidades do Campus II da Unoeste. Extremamente organizado 

quanto a catalogação de jornais, revistas, e qualquer noticia vinculada ao movimento em Presidente Prudente, guarda registros 

desde a década 1980.   

E começamos a entrevista... 

Agda. Como que era a cena antes? Como que tá a cena agora? 

L. (TA) eu comecei em 1992, aqui na cidade Prudente. Mas em 90, eu via muitos trabalhos dos Gêmeos. Eu sempre tive 

muita curiosidade de saber como eles tinham aquelas ideias, aqueles pensamentos, que eles retratavam nos muros na 

cidade de São Paulo; em Santos, que eu vivi muito tempo. E aqui em Prudente, foi-me dado uma primeira oportunidade de 

participar da abertura do show do Racionais, quando Guerra trouxe eles pela primeira vez. E falou “bixo, eu preciso 

decolar a comunidade”, que era uma boate chamada COCKPIT. Eu falei pro Guerra: - Eu não tenho tanta experiência 

assim, mas vê o que você quer fazer, que a gente tenta reproduzir”. Ai a gente fez lá o slogan do Racionais, a capa do 

disco deles. Ai, despertou em mim de começar a trabalhar artisticamente. Eu, muito logo, antes do Guerra me convidar, 

eu tinha acabado de chegar de Santos, trabalhava em uma empresa de letreiros, e vim pra cá, fiz esse trabalho e achei 

bacana. Três anos depois fui convidado, devido a situação do Hip-Hop, minha situação de dança com os meninos da 

COCKPIT, fui convidado a dar aula numa academia aqui, a Anaconda. E a dona da Anaconda, também quis modificar a 

frente da academia. Ai que a gente começa a ter um pouco mais de oportunidade. Ela nunca foi muito fácil aqui em 

Prudente. Hoje o que acontece com a maioria dos graffiteiros que tem aqui? Existe uma egocentrismo muito grande entre 

eles.  
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(...) 

Quando em 1990, o Guerra está aqui na cidade Prudente, tenta expandir o movimento hip-hop, com quatro grupos que surgiram 

na época: RMR; Esquadrão das Ruas; Ciclone Breakers; e Breaksoulsite do Demi e do irmão dele. Toda essa situação, deu 

origem pro que os muleques tão fazendo hoje. Se eles pintam, da forma como eles pintam, é por que no passado existiam pessoas 

que foram repreendidas pela policia, teve seu momento cerceado por uma situação ignorante, de parte da sociedade.  

Quando você integra na cultura hip-hop, não é só você fazer graffiti, não é só você ser DJ, não é só você cantar rap. Você 

precisa participar de uma política cultural. O que você faz pela sua comunidade? 

  
Figura 69,70. Graffiti para o show dos Racionais Mc’s; Graffiti realizado na academia em que Leozinho dançava. Fotos do acervo pessoal do artista.  
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Figura 71. Notícias a respeito do Esquadrão das Ruas e graffiti na década de 1990. Foto cedida pelo Leozinho.  

 

Leozinho, fala da necessidade do respeito ao trabalho dos outros na rua, e destaca que alguns graffiteiros não respeitam 

isso... 

L. (V)São coisas que em Prudente, ainda são ponderáveis. Se fosse em São Paulo, amigos meus já morreram por isso. É 

uma falta de respeito muito grande. (MA)Eu, de repente, dentro de uma situação de coletividade, com diretores de 

empresas, diretores de outras situações que querem ver a arte do graffiti exposta em seus muros, em seus espaços...me 
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ligam, me chamam e falam pra mim: - Você tem ideia de quantos artistas você iria colocar nessa cena? Eu indico muito 

poucos. Alguns desses são os que eu não indicaria pra fazer trabalho nenhum aqui em Prudente. Recentemente a gente 

fez um muro, com o SESC. Onde o SESC, fala realmente dessa situação de que artista é interessante tá dentro do projeto. 

Sempre que for me perguntar, e se eu tiver oportunidade, falaria que X e Y, não.  

Leozinho é extremamente profissional, e relata a necessidade de valorização do trabalho do artista. E que muitas vezes ele 

é chamado para pintar uma parede, mas a pessoa não fornece material, ou não quer pagar pelo trabalho. E frisa neste ponto, de 

nunca trabalhar de graça, exceto se for um trabalho social ou pessoal. Ele destaca a desunião e falta de profissionalismo de muitos 

graffiteiros, e devido estes fatores a cena está desarticulada. (MA) Hoje além das oficinas, tem um projeto de dança chamado 

“WorkDance”, as duas atividades andam em paralelo. 

 
Figura 72. Casa-ateliê do Leozinho. Acervo pessoal 
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Figura 73. Dois momentos do graffiti nas proximidades da av Manuel Goulart. Acervo pessoal. 
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B - PALIMPSESTO 
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“A Geografia explica (i) como os homens se orientam na superfície terrestre e como eles a representam; (ii) como eles modelam  a 

terra para habitá-la e tirar dela aquilo que consomem; (iii) como eles vivem, se apegam a ela e a fazem sua.(...). O homem faz 

parte da natureza, como todos os outros seres, mas ele vive também do sonho, no imaginário. Suas escolhas são orientadas, seus 

comportamentos, justificados, certas porções do espaço, valorizadas, até sacralizadas, em referência às imagens que ele constrói 

para si do alhures, do aquém ou do além.”  (Claval, 2010, p133.) 
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B– Palimpsesto 
 

Palimpsesto era um tipo de papiro utilizado na Antiguidade para escrever documentos. Era uma prática comum reutilizá-lo várias 

vezes e, para isso, apagava-se a escrita anterior, e reescrevia-se por cima, resultando numa sobreposição de escritas; tendo em 

vista, que a escrita anterior não sumia com perfeição, acontecia uma sobreposição de formas. Utilizado como analogia da 

utilização dos muros pela arte urbana. 

 

b.1 – Quantos de Nós veem? 

 

Quantos de Nós veem? É a pergunta norteadora que Dondis (2007) lança em “Sintaxe da Linguagem Visual”. Para a autora, 

é fundamental que realizemos um esforço, para nos atermos quanto à “complexidade do caráter e do conteúdo da experiência 

visual”. Destaca a importância de aperfeiçoar a capacidade de sermos “receptores de mensagens visuais”; ou seja, de forma 

metafórica, nos tornarmos visualmente alfabetizados. O alfabetismo visual, consiste em expandir nossa capacidade de entender 

uma mensagem visual. E difere do termo tradicional do alfabetismo utilizado na Linguística20. “A visão envolve algo mais do que 

um mero fato de ver ou de que algo nos é mostrado. É parte integrante do processo de comunicação, que abrange (...) à 

expressão subjetiva e à resposta a um objeto funcional.” (DONDIS, 2007, p.13). Ver, assume o papel de compreender. 

Ao ver, fazemos um grande número de coisas: vivenciamos o que está acontecendo de maneira direta, descobrimos 
algo que nunca havíamos percebido, talvez nem mesmo visto, conscientizamo-nos, através de uma série de 
experiências visuais, de algo que acabamos de conhecer e saber, e percebemos o desenvolvimento de transformações 

                                                             
20

 “No século XX, relacionados à comunicação e à linguagem, surgem duas ciências: a Linguística, ciência da linguagem verbal, e a Semiótica, ciência de todo tipo de 
linguagem, a que é vinculada pela língua, ou não verbal, constituída de símbolos , sinais, elementos arquitetônicos”. (ROCHA, P.71, 2003). 
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através da observação paciente. Tanto a palavra quanto o processo da visão passaram a ter implicações muito mais 
amplas.” (DONDIS, 2007, p.13.).  
 

O exercício do olhar, a experiência visual, constituem parte fundamental no que apreendemos da realidade; e o alfabetismo 

visual “(...) pode nos ajudar a ver o que vemos e a saber o que sabemos.” (DONDIS, 2007, p.27). Num paradoxo, onde o ato de 

ver somente é possível ao abrir-se em dois, aproximando enquanto observador do objeto observado (como destaca Didi-

Huberman21).  

Com essas questões em mente, em um Sábado a tarde de sol escaldante, como um flâneur, caminhava de volta para casa 

depois de quatro aulas de História da Arte no Cursinho pré-vestibular Ideal22. No caminho, me deparo com graffitis , que se 

sobressaiam no fundo branco das paredes do Centro Espírita “Bom Jesus”, nas proximidades do bairro Morumbi.  

Nesse primeiro insight, acontece, o que Canevacci (1997, p.31) denominou de meta-observação; onde, numa observação 

observadora, deparei-me como o sujeito que observa e interage com o contexto. Em que o receptor  

 
(...) não é unicamente um objeto, mas também um outro sujeito que se comunica e interage com uma fonte. A 
comunicação viaja nas duas direções. Afirma-se assim um princípio fundamental e dialógico, movido pelo qual, até 
mesmo um professor deveria aprender com a linguagem dos alunos. (CANEVACCI, 1997, pp.41-42) 

 

Envolta nesta sensação de paradoxo diante desta imagem artística, do surpreender-me com ela, e ao mesmo tempo querer 

ir em frente, saber mais a seu respeito. Acredito que isso tenha ocorrido não somente pela minha afinidade com a História da arte 

e com as artes plásticas, mas por ter crescido na periferia paulistana em um contato cotidiano com o movimento hip-hop, mais 

especificamente, com o graffiti e o rap; num trabalho de campo de vinte anos. Essas manifestações artísticas, dão voz aos 

                                                             
21

 DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Editora 34, 2010. 
22

 O “Ideal” é um cursinho pré-vestibular comunitário da UNESP de Presidente Prudente-SP.  
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moradores de bairros das porções extremas da cidade de São Paulo. É impossível sair ileso da Itaquera dos anos 1990, onde o 

“mundo é diferente da ponte pra cá” 23.  

 Enfim, “a partir do momento em que nos sentimos preparados para a investigação empírica, o objeto, sobre o qual dirigimos 

nosso olhar, já foi previamente alterado pelo próprio modo de visualizá-lo” (FURTADO, 2007). Passava na rua do Centro Espírita 

frequentemente, e somente aquele dia reparei no graffiti. Só vemos o que nos salta aos olhos, o que compõe nossa realidade ou 

contempla nossa gama de interesses.  

Onde, 

A experiência é individual: ela depende do momento e do lugar. Ela reflete os itinerários seguidos por cada um. Torsten 
Hägerstrand destaca esse ponto ao imaginar, em 1970, a geografia do tempo (time geography): a cada instante, ele 
transporta para um mapa cego os lugares e as pessoas que os frequentam. Ele empilha então esses instantâneos: isso 
dá volume vertical é o eixo do tempo. Esse cubo revela como se combinam espaço e duração. As trajetórias temporais 
das pessoas que não se deslocam se inscrevem verticalmente no paralelepípedo espaço-tempo. Aquelas dos 
indivíduos móveis aparecem como oblíquas e convergem para os domicílios da vida familiar ou coletiva: a casa, o 
apartamento, a escola, as lojas, a oficina, o escritório, a igreja, o campo de esportes. Dessa maneira, o conjunto dos 
encontros que modelam o indivíduo é revelado. 
A sociedade como totalidade envoltória não existe. O que se observa são feixes de relações estruturadas em torno de 
cenas locais mais ou menos ligadas entre si. As ciências sociais foram construídas durante muito tempo, como se o 
espaço importasse pouco (...). (CLAVAL, 2014, p.123). 

 

O espaço urbano são as rugosidades, é paisagem-espaço, é o modo como os indivíduos habitam a cidade, se apropriam 

das ruas. São espaço urbano também “(...) os ambientes das casas particulares; e o retábulo do altar da igreja, a decoração do 

quarto de dormir ou da sala de jantar, até mesmo o vestuário e o ornamento com que as pessoas se movem, recitam a sua parte 

na dimensão cênica da cidade.” (ARGAN, 2005, p.3). O corpo do homem e o espaço se entrelaçam, onde o segundo realça o 

                                                             
23

 Referência à música “Da ponte pra cá” do grupo Racionais Mc’s. 
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primeiro; e da interação entre ambos, que o homem concebe o mundo, ocupando-o, habitando-o, através dessa relação 

(MOREIRA, 2009). “Esse é o sentido da expressão de Protágoras, para quem o homem é a medida de todas as coisas.” 

(MOREIRA, 2009, p.67). 

Os muros como um grande caderno de caligrafia e sketchbook. O urbano privilegiando a expressão visual, o não verbal. 

Entre tantos interstícios, fui ao encontro das trajetórias dos graffiteiros inicialmente em Presidente Prudente, e posteriormente em 

São Paulo. 

 

 

b.2 – Percepções da paisagem 

  

 

Nossa primeira experiência de contato com o meio é através dos sentidos. A partir desta interação do corpo, é gerada à 

percepção.  E através desta são formadas as imagens que possuem significados diferentes para cada indivíduo que as capta; 

conforme sua bagagem de vida . Tendemos a levar em conta apenas aspectos concretos e objetivos das imagens. Porém, somos 

duais, temos uma visão externa (mundo concebido) e uma visão interna (mundo percebido, mundo subjetivo) do mundo que nos 

cerca (ROCHA, 2003, p.68). 

Rocha (2003, p.68), destaca a importância da Fenomenologia, Semiótica e a Geografia da Percepção, como formas 

indissociáveis de apreender a realidade. No qual, 
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A fenomenologia veio para mostrar que o ser humano vê o mundo e seus fenômenos de acordo com sua cultura, meio 
ambiente, formação educacional, estado emocional, entre outros fatores que formam seu entorno e seu interior. Através 
da Semiótica, os fenômenos se nos apresentam por meio de signos que são percebidos e interpretados pela linguagem 
verbal e não-verbal (imagens, gestos, sinais, entre outros). A geografia, apoiando-se na Fenomenologia e na Semiótica, 
criou uma forma peculiar de interpretar os fenômenos humanos no espaço: é a Geografia da Percepção.  

 

 Partindo do pressuposto de que a paisagem pode ser lida como um texto (CAPEL, 2002), esta serve de suporte para formas 

de linguagem, podemos interpretar os signos que a compõe. Como destaca Pierce (2005, p.46), o representâmen (ou signo), é o 

elemento estrutural de uma determinada linguagem, ou seja, denota um objeto que possa ser perceptível, e que significa algo para 

quem o produziu, e não necessariamente, para outras pessoas; como no caso da arte de rua.  

Para Pierce (2005, p. 75), considerando a relação signo objeto, um signo pode ser um ícone, um índice ou um símbolo.  

 

Um ícone é um signo que possuiria o caráter que o torna significante, mesmo que seu objeto não existisse, tal como um 
risco feito a lápis representando uma linha geométrica. Um índice é um signo que de repente perderia seu caráter que o 

torna um signo se seu objeto fosse removido, mas não perderia esse caráter se não houvesse interpretante. Tal é, por 
exemplo, o caso de um molde com um buraco de bala como signo de um tiro, pois sem o tiro não teria havido buraco; 
porém nele existe um buraco, quer tenha alguém ou não capacidade de atribuí-lo a um tiro. Um símbolo é um signo que 

perderia o caráter que o torna um signo se não houvesse um interpretante. Tal é o caso de qualquer elocução de 
discurso que significa aquilo que significa apenas por força de compreender-se que possui essa significação. 

Partindo deste ponto, nosso recorte é uma forma de linguagem simbólica, que privilegia o não verbal, e mesmo no caso do 

pixação (que exalta a escrita), carrega uma preocupação quanto ao formato da letra. Por exemplo, no estado de São Paulo, 

convencionou-se chamar a assinatura dos grafiteiros de tag reto, já que inspirada na morfologia urbana da cidade de São Paulo e 

seus mares de prédios, tem a fonte no formato retilíneo. Diferente de outras tags como a da cidade do Rio de Janeiro, ou Recife. 



105 
 

A cidade privilegia o não verbal, justamente porque a palavra (neste caso) não representa, exatamente, a lógica central que 

caracteriza o texto verbal (FERRARA, 1986). Na cidade, 

 

“(...) o texto não-verbal liberta-se da sucessão gráfica dos caracteres e adiciona-se aos índices dispersos em 
quilômetros de ruas, avenidas, edifícios, multidões em locomoção (...). Os textos não-verbais acompanham nossas 
andanças pela cidade, produzem-se, completam-se, alteram-se ao ritmo de nossos passos e, sobretudo, da nossa 
capacidade de perceber, de registrar informação. É esse registro que transforma os textos não-verbais em marcos 
referenciais da cidade; signos da cidade, esses marcos aglutinam objeto e signo urbanos.”(FERRARA, 1986, p.20). 

 

Em uma escala maior, a própria cidade se compõe com um texto não verbal, onde esta deixa de ser “vista como espaço 

abstrato das especulações projetivas, sociológicas ou econômicas para ser apreendida como espetáculo, como imagem.” 

(FERRARA, 1986, p.20). 

Em seu renomado Kool Killer, Baudrillard (1979), diz, quando se refere aos primeiros graffitis nos vagões de trem em Nova 

Iorque, que a revolta destes artistas está inicialmente em dizer “Eu existo, eu sou tal, eu habito esta ou aquela rua , eu vivo aqui e 

agora” (p.318). E que posteriormente, estes vão além da construção de uma identidade. “Eles não buscam sair da combinatória 

para tentar reconquistar uma identidade de todo modo impossível, mas para voltar a indeterminação contra o sistema (...)”.  

Então, para entender a arte de rua é necessário nos atermos não somente a sintaxe dessa linguagem visual, como também 

a semântica dessa na cidade. E somente com essa bagagem, se lançar a campo, e realizar as entrevistas por meio da 

aproximação com estes artistas.  

Como a pesquisa se estruturou em construções socioterritorias diferentes, uma da metrópole e outra da cidade média, 

procurei analisar a paisagem refazendo percursos dos próprios graffiteiros e apreciadores dessa arte. A cidade de São Paulo é 

cortada pelas estações de metro e trens, e pelos percursos de ônibus, onde os habitantes se deparam com a arte produzida nos 
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muros. Percorri esses trajetos para compreender as formas narrativas que se constituem em diversas “(...  )técnicas interpretativas, 

cada qual diferente uma da outra, mas convergindo todas para a focalização de um paradigma inquieto: a abstração 

epistemológica da forma-cidade e as emoções de perder-se no urbano (...).”(CANEVACCI, p.18,1997).  

Para ir ao Local Studio, fui de metro, desci pelas ruas, conversei com moradores, comerciantes, mudei os trajetos, entre em 

contato com os artistas, realizei as entrevistas, e pode apreender o modo como  essas pessoas da região central de São Paulo, no 

bairro da vila Madalena, vivenciam a paisagem. Com bares e comércios ao redor, é um local turístico , e frequentado por uma 

parcela da população de classe média.  

Já a ida a Favela Galeria, se deu forma semelhante, porém o transporte foi o ônibus partindo do bairro de Itaquera, e alguns 

minutos a pé, onde percebemos que para esses moradores que tem pouco acesso a museus, como destacou Toddy na entrevista, 

como a arte em suas casas, resignificou a construção com o lugar, a topofilia e o afeto com a paisagem periférica. Os muros das 

casas e comércios todos grafitados em uma descida até um fundo de vale. 

 Na cidade média, os graffitis  se concentram no Parque do Povo, e em avenidas de grande circulação. Mesmo em número 

menor de artistas e produções artísticas, reflete de forma semelhante ao da metrópole, trazendo um novo significado ao local onde 

a população habita, trabalha, estuda e vivencia a experiência urbana. Além desses elementos destacados, o local onde o graffiti é 

realizado influencia na temática utilizada, observe as figuras 74, 75, 76 , 77 , 78 e 79 abaixo. 
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Figura 74. Composição geométrica do corpo feminino. Beco do Batman, São Paulo. 2018. Acervo pessoal 
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Figura 75. Pássaros. Beco do Batman, São Paulo.2018. Acervo Pessoal. 

Nas figuras 74 e 75, observamos composições artísticas que remetem a leveza e liberdade. Com utilização de diversas 

cores vivas, e diferentes estilos artísticos. Os artistas que a compuseram tem uma ligação com o estudo artístico e de histór ia da 

arte, e essa vivencia reflete nas obras. 
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Figuras 76 e 77. Mural e tela feito pelo artista Toddy, na Favela Galeria em 
São Mateus na cidade de São Paulo-SP. 2018. Acervo pessoal. 

Nas figuras 76,77 e 78, observamos obras na Favela 

Galeria no bairro de São Mateus em São Paulo-SP. Essas obras 

foram feitas pelo graffiteiro Toddy, e trazem elementos 

presentes no seu cotidiano e na sua trajetória de vida, como a 

diápora negra (Figura 78), a luta da mulher negra e mãe, e a 

força necessária para se enfrentar as adiversidades raciais e 

socioeconomicas.  
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Figuras 78. Mural em elaboração do artista Toddy , na Favela Galeria em São Mateus na cidade de São Paulo-SP. 2018. Acervo pessoal. 
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Figura 79. Graffiti  feito pelo Entre Cores e Crews, coletivo liderado pelo graffiteiro Leozinho em Presidente Prudente-SP. 2018. Acervo 
pessoal. 
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Na figura 79, já observamos uma distinção das temáticas vistas nos campos de São Paulo. Aqui traz elementos da cultura 
hiphop, de culturas juvenis, e do esporte. 
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Considerações finais 
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Considerações Finais  

 

A trajetória que culminou no presente trabalho é fruto de uma experiência mútua de trocas de saberes, entre nós e os 

graffiteiros que atuam na cena paulistana e na prudentina. No que tange a cidade de São Paulo-SP, as referências bibliográficas, 

pontos de encontro de coletivos e redes de sociabilidade dos artistas se apresentavam consolidados, tendo em vista que o 

fenômeno juvenil do graffiti chega na metrópole paulistana no final dos anos 1970, como elemento do movimento hip-hop. 

Inúmeros trabalhos foram desenvolvidos com base na cena do graffiti paulistana (livros, artigos, monografias, dissertações e teses 

(anexo II) ) e a localização dos coletivos Beco do Batman (Vila Madalena) e Favela Galeria (Vila Flávia – São Mateus) tem sua 

gênese, no caso do primeiro, desde meados da década de 1990, e do segundo, nos anos 2000. Com isso, a pesquisa parte de um 

referencial bibliográfico amplamente estudado e com base para continuarmos nossas investigações. 

 Como podemos observar, a questão da temporalidade, localização espacial e o papel que a cidade exerce em sua região 

administrativa influenciou na manifestação da cena graffiti. A metrópole paulistana recebe as primeiras manifestações do graffiti já 

no final da década de 1970, quase concomitantemente com o desenvolvimento do fenômeno na cidade de Nova York. A metrópole 

exerceu nas cidades do estado de São Paulo e em algumas capitais do Brasil (como Rio de Janeiro), um papel de difusor dessa 

nova cultura juvenil que chegou ao país. Pouco mais de uma década depois (início dos anos 1990), a cidade média de Presidente 

Prudente-SP começa a receber as primeiras produções artísticas do graffiti, oriundas de artistas que vieram de São Paulo, ou que 

tiveram contato com a cena graffiti paulistana e o movimento hip-hop, e de revistas de música e cultura juvenil. Diferente de São 

Paulo, em Presidente Prudente, o referencial bibliográfico, a trajetória dos coletivos e redes de sociabilidade foram construídos por 
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meio do relato nas entrevistas dos graffiteiros das diferentes gerações que compõem a cena graffiti prudentina, devido a ausência 

de trabalhos escritos sobre esse tema. 

As redes de sociabilidade estabelecidas entre os artistas se apresentam de forma mais consolidada na capital do estado, 

com coletivos, crews, e graffiteiros que dialogam, trabalham em colaboração e destacam a questão do respeito e não atropelo, 

(termo utilizado para designar quando um graffiteiro faz seu trabalho em cima de outro), do trabalho do outro. Já na cidade média, 

observamos o grupo Entre Cores e Crews liderado pelo Leozinho e a atuação de demais graffiteiros de forma individual, onde se 

encontram eventualmente para realizar trabalhos em conjunto. A questão territorial se torna mais latente, nas entrevistas 

destacando divergências entre os grupos, entre artistas independentes e outros que atuam em conjunto com a Prefeitura ou 

instituições particulares como o SESC. 

Podemos evidenciar o papel da arte urbana, da arte de rua e do graffiti, como elementos que compõem e produção das 

paisagens nas cidades, e como esses fenômenos se dão de forma distinta na metrópole paulistana e na cidade média. No que 

tange ao graffiti, este atua como um mecanismo significativo de construção de identidades e sociabilidade, ao mesmo tempo em 

que é forma de expressão coletiva e individual. Em São Paulo, o graffiti está presente em todas as porções da cidade, desde a 

área do centro tradicional até as periferias. Conforme adentra aos bairros, alterando-se as temáticas apresentadas nos desenhos, 

nos bairros próximos ao centro de São Paulo como a Vila Madalena, onde se localiza o Beco do Batman, encontramos graffitis 

com temas ligados a música, futebol, história da arte, arte abstrata, história em quadrinhos, e cultura internacional 

(majoritariamente de língua inglesa) (ver catálogo). Já no caso da porção periférica, como o bairro do São Mateus, onde se localiza 

o Favela Galeria, encontramos muitos graffitis com a temática feminina, luta da mulher, diáspora negra, movimento negro. 

Mulheres negras com crianças no colo, homens negros em alusão a luta do movimento e a presença de desenhos de pássaros 
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(ver catálogo). A percepção da paisagem se dá de forma distinta nos dois bairros, o Beco do Batman, ponto turístico da cidade, é 

cercado em sua redondeza por bares e restaurantes frequentados por pessoas de um poder aquisitivo mais elevado. Serve de 

cenário para gravação de reportagens, clipes musicais, e ensaios fotográficos. Na Favela Galeria, os graffitis acompanham a 

morfologia da paisagem, estampando os muros das casas e comércios, descendo até o fundo de vale onde se encontra um 

córrego canalizado. As produções artísticas retratam a própria trajetória da população periférica, de maioria parda e negra, como 

destacou o graffiteiro Toddy, que não tem acesso aos museus e exposições e tem a possibilidade por meio do graffiti de ter acesso 

a arte. Em Presidente Prudente a cena graffiti se apresenta com número menor de graffiteiros, que concentram suas produções 

em vias de grande circulação como as avenida Manuel Goulart, e o Parque do Povo. Os graffiteiros se dividem entre aqueles que 

atuam de forma autônoma e eventualmente se encontram para realização de trabalhos coletivos, e outros que atuam em grupos e 

crews. Quanto ao primeiro grupo é composto por jovens do sexo masculino que moram na periferia (como bairro Brasil Novo), até 

jovens de classe média baixa que moram próximos a porção central da cidade (como bairro Jardim Paulista), composto por uma 

pluralidade de realidades socioeconômicas. Essas diferentes realidades refletem na produção dos seus trabalhos, com graffitis que 

tratam de culturas juvenis como movimento hip-hop, skate, rock, até crítica social e arte abstrata. Quanto aos artistas que atuam 

em grupos, temos o Entre Cores e Crews, grupos de graffiteiros liderados pelo Leozinho, eles trabalham em conjunto com a 

Prefeitura e o setor privado, realizando trabalhos artísticos e educacionais (por meio de oficinas), tendo uma vasta produção pela 

cidade, e segue a temática da cultura hip-hop. 

A multiplicidade de fenômenos que ocorrem na cidade é fruto das ações, vivências, do consumo e lazer, dos diferentes 

grupos de agentes sociais que a habitam. A vida na cidade se apresenta de forma complexa e, composta por um entrelaçamento 

de processos subjetivos e possibilidades identitárias, onde a acessibilidade traz uma carga simbólica, que atua no processo de 

territorialização dos espaços públicos, determinando a parcela da população que o frequentará. Inserido neste contexto, o papel 
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das culturas juvenis é significativo, já que é um dos elementos no processo de multiplicação de práticas de sociabilidade, 

produzem suas territorialidades por meio da cena graffiti, coexistindo com a população em espaços públicos. 

No presente estudo acerca da cena graffiti em São Paulo e Presidente Prudente, evidenciamos similitudes e divergências 

acerca da cena graffiti, conforme a densidade de materialidade urbana na qual esta está inserida – a metrópole e a cidade média. 

Em ambas as cidades temos o graffiti sendo realizado predominantemente por jovens do sexo masculino, que partem de culturas 

juvenis para criar sua arte, que buscam locais de grande circulação para ter maior visibilidade para produzir seus trabalhos, que 

enfrentam riscos, e que tem divergências entre os grupos e crews. Em São Paulo a cena graffiti se encontra mais consolidada, 

com uma rede sociabilidade, produções artísticas espalhadas pela cidade, e um mercado de arte mais estruturado. Em Presidente 

Prudente a cena graffiti apresenta um número menor de artistas, que estabelecem uma rede de sociabilidade ainda não 

consolidada, com poucos grupos, e com um mercado de arte em construção, se diferenciando do contexto metropolitano. 

 O material apresenta contém várias lacunas quando a elaboração final devido comprometimento na análise de dados e 

composição final do trabalho. Alguns pontos não puderam ser lapidados de forma aprofundada. Porém, se compõem como 

possível referencial teórico que poderá ser utilizado em futuros trabalhos com a temática do graffiti em Presidente Prudente, e 

como documento que registra as falas e produções artísticas dos artistas das duas cidades, tendo material necessário para 

contribuir futuramente em novos trabalhos. 
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Arte pública: são produções artísticas tradicionais presentes nos espaço urbano, como estátuas, monumentos históricos, bustos, 

obeliscos, edificações, instalações, entre outros. Sendo a arte pública um “(...) conjunto de objectos, projectos ou operações 

estéticas que elegem como lugar de intervenção um dado sítio: o universo das produções site-specific.”. (ABREU, 2005, p.61). 

Arte de rua (street art): são manifestações artísticas cuja cidade é condição mesma de sua existência. Pode ser compreendida 

como formas de linguagem verbais e não verbais, que se expressam por meio da música, da dança, da encenação e de signos 

pictóricos, como o graffiti, hip hop, teatro de rua, break.  

Arte urbana: “ Pode ser definida como uma arte de cunho popular, que é feita em espaços externos da cidade, sobre o mobiliário 

urbano, sejam eles paredes, muros, placas e todo tipo de aparato de sinalização. Ela é transgressora já que, em certo sentido, não 

respeita os limites do público e do privado para se fazer expressar. Este tipo de expressão popular, que tem como característica 

fundamental a questão topológica de estar inserida nas cidades, não é definitivamente uma manifestação recente. Desde a 

Antiguidade se tem registros de inscrições feitas sobre os muros das cidades.”. (FERREIRA,2011, p.1-2). 

Beco do Batman: local tradicional na cidade de São Paulo-SP para o graffiti. 

Blackbooks: São cadernos de rascunho utilizados por grupos de pixadores. 

Bomb: estilo de graffiti que se apresentam de forma esteticamente mais simples, e geralmente, em grandes quantidades pela 

cidade, já que utilizam poucos materiais, e sua forma de execução é mais rápida. 

Cena: é termo utilizado por diversas culturas juvenis, para denominar sua cultura em um determinado momento e recorte espacial 

(desde uma escala local, até mundial) (TURRA NETO, 2012, p.207). No caso do graffiti, cena é conjunto dos locais de encontro 
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dos graffiteiros, o espaço cênico no qual executam suas produções artísticas, e o modo como estes habitam o espaço; ou seja, o 

termo abarca aspectos materiais e imateriais (QUEIROZ, 2015). 

End-to-end: termo utilizado para se referir a vagões de metrô pintados na horizontal, de um lado ao outro, por grupos de 
grafiteiros. 

Elegia: Uso da palavra elegia fazendo a alusão ao seu sentido grego de exaltação à morte e carga melancólica. No caso do 

graffiti, fui utilizado para destacar os perigos experimentados pelos artistas nas ruas. 

Free Style: estilo de graffiti no qual mistura dois ou mais estilos.  

Flâneur: pessoa que passeia descontraidamente pelas ruas de uma cidade. Termo utilizado por Canevacci em sua obra “A cidade 

polifônica: ensaio sobre a antropologia da comunicação urbana” (1997), para relatar a experiência em conhecer a cidade de São 

Paulo a pé, e sem um roteiro pré-estabelecido.  

Hip hop: é uma forma de arte urbana que jovens negros e latinos dos subúrbios nova-iorquinos na década de 1970 encontraram 

para se expressar, dentro de uma realidade de segregação socioespacial, na busca de uma construção de identidade individual e 

coletiva; e a “experiência da exclusão”, refletiu a vivência de muitos jovens em outras partes do mundo, o que poderia justif icar a 

difusão deste movimento em uma escala global (TURRA NETO,2008,p.265) 

Ibope: é um termo utilizado por grafiteiros, pixadores, e outras culturas juvenis, para designar o sujeito que se destaca dentro de 

um determinado grupo. 

Kool Killer: título da obra percussora de Baudrillard publicada em 1979, foi o primeiro trabalho a relator o movimento do graffiti. 



126 
 

Mise-en-plis: Estilo de penteado no qual os cabelos úmidos são enrolados e presos, após secarem, são soltos podendo ser 

modelados. Analogia estabelecida entre este procedimento, e a liquidez da junção das áreas, buscando uma investigação sólida. 

Palimpsesto: era um tipo de papiro utilizado na Antiguidade para escrever documentos. Era uma prática comum reutilizá-lo várias 

vezes e, para isso, apagava-se a escrita anterior, e reescrevia-se por cima, resultando numa sobreposição de escritas; tendo em 

vista, que a escrita anterior não sumia com perfeição. Utilizado como analogia a utilização dos muros pela arte urbana. 

Pixação: Compreende-se por pichação, de forma geral, como diversos tipos de escritas (nomes, frases) realizadas sem 

autorização, de forma anônima ou não, em espaços públicos e privados. Geralmente, trazendo um aspecto cômico, de mensagens 

destinadas a amigos, de caráter político,  ou de disputa territorial por grupos juvenis. 

Representâmen (ou signo): é o elemento estrutural de uma determinada linguagem, ou seja, denota um objeto que possa ser 

perceptível, e que significa algo para quem o produziu, e não necessariamente, para outras pessoas; como no caso da arte de rua.  

Sketchbook : livro de rascunho utilizado por grafiteiros. 

Tag: São as assinaturas dos artistas de rua. 

Top-to-bottom: termo utilizado para se referir a vagões de metrô pintados de cima até embaixo, por graffitis.  

Whole car: termo utilizado para se referir a vagões de metrô pintados por completo, por graffitis. 

Wild: estilo de graffiti elaborado por meio de figuras geométricas, e letras entrelaçadas, difícil de ler para quem não é grafiteiro. 

 

Anexos 
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Anexo I - Roteiro de entrevistas semiestruturada 

1. Qual seu nome? 

2. Qual sua idade? 

3. Qual cidade você nasceu? 

4. Quanto tempo mora na cidade? 

5. Qual sua trajetória com a arte? 

6. Você começou com graffiti ou pixação? 

7. Quando conheceu o graffiti? 

8. Quando começou a graffitar? 

9. Qual seu processo de criação? 

10. Você possui formação acadêmica? 

11. Você atua de forma independente ou em grupo e coletivos? 

12. Você tem o graffiti como profissão ou exerce outra atividade? 

13. Já passou por alguma situação adversa enquanto graffitava (brigas, violência )? 

14. Já teve algum trabalho atropelado? 

15. Como você enxerga o potencial da sua arte? 

16. Qual papel do graffiti na sua cidade? 

17. Como se dá sua relação com moradores e expectadores da sua arte? 

18. Quais locais na cidade prefere fazer sua arte? 

19. Você tem ligação com movimento hip-hop? 

20. O que você busca com a sua arte na cidade? 

 

 

 

Anexo II – Levantamento bibliográfico de teses e dissertações que estudaram a temática do graffiti nas universidades estado de São Paulo.   
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 fonte : http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses 

 

USP 

Autor Título  Área Documento Unidade Ano Relevância  

Giovannetti Neto, 
Bruno Pedro. 

Graffiti: do subversivo ao 
consagrado 

Design e Arquitetura Tese de Doutorado FAU - USP 2011      SIM 

Resumo  Nas duas últimas décadas, o graffiti se impôs como um elemento visual das metrópoles brasileiras. Passou a povoar a rotina urbana e, 

num embate por espaços, vem disputando a visibilidade pública com as cores dos edifícios, as placas de sinalização e outros elementos da 
comunicabilidade urbana. E o faz mudando a sua proposta e original essência. Este trabalho procura documentar a trajetória do graffitti 

de meados da década de 1960 até às vésperas da conclusão da pesquisa, em 2011, acompanhando a sua transformação "do subversivo ao 

consagrado". Através da narrativa visual pontuada por uma seleção de 400 fotografias de autoria do pesquisador, destaca-se, em especial, a 

cidade de São Paulo, onde o trabalho dos grafiteiros vem despertando interesse mundial e não apenas entre adeptos, simpatizantes e 
editoras especializadas. O graffiti tem sido um interessante campo de estudo para críticos de arte, antropólogos, semiólogos, etc., porém, é 

na visualidade urbana que tem o maior impacto. 

Palavras-chave Arquitetura; Comunicação; Efêmero;Graffiti; Street art 

Autor Título Área Documento Unidade Ano  Relevância  

Paixão, Sandro 

Jose Caje da  
O meio é a paisagem: 

pixação e grafite como 

intervenções em São Paulo 

Estética e História da 

Arte 

Dissertação de 

Mestrado 

Interunidades em Estética e 

História da Arte – MAC - USP 

2012   

SIM 

Resumo  O uso da paisagem para comunicar-se é uma prática humana que antecede o surgimento das civilizações. Os vestígios produzidos, desde 
épocas pré-históricas até a contemporaneidade, têm fornecido às Ciências a possibilidade de compreender a experiência do mundo por 

indivíduos e grupos que deixam seus sinais em áreas remotas ou superpovoadas. Este estudo aborda, historicamente, a apropriação das 

paisagens urbanas contemporâneas por duas formas de manifestação que, no Brasil, contrariam as interdições legais e põem em crise as 
noções de propriedade, direito à expressão e à livre comunicação, além de manter em discussão uma proposta de redefinição dos valores da 

Arte: a pichação e o grafite. 

Palavras-chave Arte; Comunicação; Grafite; Paisagem urbana; Pichação 

Autor Título Área Documento Unidade Ano Relevância  

Santos, Janete 

Ferreira Rodrigues 

dos  

O grafite no contexto 

urbano da cidade de São 

Carlos 

Estética e História 

da Arte 

Dissertação de 

Mestrado 

Interunidades em Estética e 

História da Arte - MAC - USP 

2015  

SIM 

Resumo Esta dissertação tem como objetivo o estudo sobre a expressão artística e estética dos grafites urbanos, mais especificamente na cidade de 

http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses
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São Carlos, tendo como base a contextualização do processo histórico do grafite no Brasil e no Mundo, abordando a sua importância 

como movimento de cultura, resistência sócio-cultural, veículo de comunicação e obra de arte de rua. Também foram pesquisadas as 

relações do grafite com o Sanca Hip Hop, evento que ocorre anualmente, desde o ano de 2007, no mês de novembro em parceria com o 

movimento Negro e o coletivo de Hip Hop de São Carlos. Neste estudo procuramos contribuir para a compreensão das intervenções do 
grafite - um dos elementos do Movimento Hip Hop - apresentando como instrumento a produção estética na cidade de São Carlos, tendo 

como um recorte necessário para a amostra dos trabalhos, a pista de skate e imediações do Bairro Santa Felícia e pista de skate e 

imediações do Bairro Cidade Aracy 2, geradas durante o Sanca Hip Hop e o Pré-Sanca Hip Hop. Os sujeitos da pesquisa são os grafiteiros 
Bico Madrugas (Danilo Alves Barbosa), Lelin Alves (José Wesley Barbosa Alves), Stan Bellini (Leandro Augusto Bellini) e Spok (Luis 

Carlos Dias de Almeida), em ordem alfabética, que manifestaram interesse em participar da pesquisa. A metodologia empregada foi a 

entrevista gravada e depois transcrita com a devida autorização dos grafiteiros: Bico Madrugas e Spok, realizadas em locais diferentes de 
acordo com a disponibilidade de cada um. A entrevista com os grafiteiros Lelin Alves e Stan Bellini se deram por meio de resposta ao 

questionário enviado por email, devido os participantes não residirem na cidade. Ainda com relação a entrevistas, algumas questões que 

surgiram durante a redação do trabalho, foram respondidas através de recurso eletrônico do messenger do facebook. Também foi realizada a 

análise nas obras que consideramos mais relevantes. Para o embasamento da pesquisa utilizouse o referencial teórico de Lara (1996), Costa 
(1994, 2000) e Zamboni (2001). 

Palavras-chave Arte de rua; Arte mural; Arte urbana; Grafite; Pichação 

Autor Título Área Documento Unidade Ano Relevância  

Scandiucci, 
Guilherme  

Um muro para a alma: a 
cidade de São Paulo e suas 

pixações à luz da psicologia 

a... 

Psicologia Escolar e 
do Desenvolvimento 

Humano 

Tese de Doutorado Instituto de Psicologia - USP  
2014 

 
NÃO 

Resumo  Esta tese realiza uma aproximação entre os campos individual, tradicionalmente pensado pela psicologia clínica, e coletivo, normalmente 
objeto da psicologia social. Partindo da psicologia analítica inaugurada por Carl Jung (1875-1961), e principalmente da psicologia 

arquetípica, vertente pós-junguiana cujo principal autor é James Hillman (1926-2011), chega-se a um ponto em que esta separação não se 

faz necessária ou produtiva para analisar o material coletado. A ideia de anima mundi (alma do mundo), de inspiração neoplatônica, e os 
conceitos hillmanianos de patologizar e psicologizar (ou ver através) formam a base de sustentação da presente construção. Ademais, 

contribuições da sociologia e da antropologia contemporâneas compuseram a estrutura necessária para sua feitura final. O objetivo da tese é 

analisar problemáticas da vida na cidade contemporânea, especificamente refletidas em certas intervenções urbanas de caráter transgressivo 
e ilegais, feitas com tinta sobre edificações variadas, conhecidas como grafite (ou graffiti) e pichação (ou pixação), muito comuns na Grande 

São Paulo. Foram examinadas, sobretudo, as pixações tipicamente paulistas, notórias pelo formato conhecido como tag reto. Concluiu-se 

que a prática da pixação, além de expressar simbolicamente a violência da vida urbana, agencia laços de amizade e convivência 

fundamentais para muitos jovens e adolescentes. Tais criações estão ao mesmo tempo intimamente ligadas aos polos de uma intensidade 
vital, de um lado, e de destruição e morte, de outro; denunciam uma faceta sombria da metrópole, sendo representações do patologizar, 
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movimento in extremis e próprio da alma (psique). Ao marcarem o espaço, sobretudo central e mais nobre da cidade, os grupos de 

pixadores, quase sempre oriundos dos bairros periféricos e pobres, promovem a possibilidade de um fazer-alma desta psique coletiva. Além 

disso, movimentos mais recentes dentro do universo da pixação levantaram a hipótese: ao se engajarem em protestos políticos, sem deixar 

de lado a agressividade e a transgressão próprias da pixação, promovem a passagem do patologizar ao ver através. Deixando mensagens 
legíveis em locais simbólicos, os pixadores abrem uma possibilidade de diálogo entre a consciência coletiva e a psique inconsciente, 

trabalhando complexos culturais relevantes de São Paulo, ligados à opressão 

Palavras-chave Anima Mundi; Carl Gustav Jung (1875-1961); Cidade; James Hillman (1926-2011); Pichação 

Autor Título Área Documento Unidade Ano Relevância  

Toledo, Natália 

Alves de  

O contemporâneo: uma leitura 

através do grafite e da moda 

Têxtil e Moda Dissertação de 

Mestrado 

Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades - USP 

2014 SIM 

Resumo O objetivo deste trabalho é verificar como a arte e a moda, representam o cotidiano no contemporâneo, principalmente no que diz respeito 

à crítica ao sistema vigente, a representação do instante formador do cotidiano e da apropriação da arte pelo consumo. Por necessidade de 
um recorte metodológico as Artes de Muro também conhecidas como Grafites foram escolhidas como fenômeno de observação por ser 

uma arte pública e de fácil acesso a maioria dos indivíduos que interagem com o espaço urbano. Observa-se que embora a Arte de Muro seja 

em sua maioria uma crítica aos moldes impostos pelo sistema, ela acaba por ser aglutinada por ele e transformada em bens de consumo de 
alto valor. 

Palavras-chave Arte fixa; Contemporaneidade; Grafite; Moda. 

Autor Título Área Documento Unidade  Ano  Relevância  
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Por uma política cultural 

que dialogue com a cidade: o 

caso do encontro entre o 
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Informação 

Dissertação de 
Mestrado 

ECA - USP 2013 SIM 

Resumo Em 2008 o Museu de Arte de São Paulo (MASP) recusou uma exposição da dupla de grafiteiros OsGemeos. Em 2011, organizou sua 

segunda mostra de graffiti em três anos. No mesmo ano, a Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo criou na capital o 

Museu Aberto de Arte Urbana (MAAU). Em 2008, a Prefeitura de São Paulo apagara um mural de grandes proporções dos mesmos 
OsGemeos. Pretende-se compreender por que, no final da primeira década do século XXI, a política cultural formulada pelo MASP 

escolheu o graffiti como uma manifestação urbana a ser ali exibida, traçando-se um paralelo com opção similar feita pela Secretaria da 

Cultura em relação ao graffiti no espaço público. Está nessas ações uma tentativa de estabelecer novos modos de relacionamento com a 

cidade e, de algum modo, participar de sua reconfiguração? A ação permitiria estabelecer-se algum paralelo com as origens do museu 
concebido por Lina Bo Bardi, que nas suas primeiras décadas de criação travava forte diálogo crítico com a cidade? Considera-se a 

intensificação do diálogo entre os equipamentos culturais e o espaço público -- e com as manifestações artísticas e culturais no espaço 

público -- como potente para religar os laços entre os cidadãos e os equipamentos culturais da cidade, ao mesmo tempo em que se considera 
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que uma maior intensificação no relacionamento entre pessoas, arte e cultura, equipamentos culturais e cidade contribui para uma ampliação 

dos usos da cidade e do relacionamento de seus moradores com o simbólico, entendendo-se que pelo diálogo passam obrigatoriamente as 

ideias de dissenso (RANCIÈRE, 2012), negociação e conflito (CANCLINI, 2004). 

Palavras-chave Apropriação social da informação; espaço público; Graffiti; museu; política cultural; usos da cidade 

Autor Título Área Documento Unidade  Ano  Relevância  
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mediação: práticas em arte 
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Estética e história 

da arte 

Dissertação de 

mestrado 

Interunidades em Estética e 

História da Arte – MAC - USP 

2015  SIM  

Resumo  Esta dissertação tem o objetivo de refletir sobre as práticas de Curadoria Educativa e Mediação da Arte Urbana a partir da observação de 

suas relações com Instituições Culturais e Educacionais na cidade de São Paulo. Analisamos exposições de Arte Urbana, entre 2009 e 

2013, no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand e no Museu Brasileiro da Escultura, os quais, a partir de agora, serão 

representados pelas siglas MASP e MuBE. Pesquisamos as mostras: De dentro para fora/De fora para dentro e De Dentro e de Fora, no 
MASP; e as I e II Bienal Internacional do Graffiti Fine Art, no MuBE. As mostras citadas foram escolhidas por se tratarem de 

exposições de Arte Urbana sediadas em museus. Realizamos também dois estudos de caso, duas propostas de práticas em Arte Urbana, 

direcionados à educação. A primeira é o trabalho do Eduqativo do Instituto Choque Cultural que mantém projetos como o Linguagens 
Artísticas: Arte Urbana na Escola, um projeto de Arte Urbana ligado à educação junto às instituições educativas públicas no município de 

São Paulo. A segunda é um projeto de Arte Urbana, que acontece na Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado João 

Sussumo Hirata, citada de forma abreviada (EMEF) Dep. João Sussumo Hirata, localizada no bairro Jardim Ofélia, periferia da cidade 

de São Paulo, que pelo segundo ano consecutivo, realizou o projeto Fazendo Arte no Sussumo, com base na cultura hip hop cujo 

encerramento é a festa do Grafite no Sussumo, nomeada de Graffitassu. Preocupados com a leitura dessas imagens, trazemos uma 

discussão sobre o processo de comunicação entre o emissor e o receptor dessas imagens quando estas transitam em diferentes espaços 

como os institucionais e os públicos, a rua. Com base nos estudos voltados à Educação de Freire, de Vygotsky, de Foucault, à Sociologia de 
Bauman, Hall, Bourdieu, Badiou, à Arte-educação de Ana Mae Barbosa e à Arte de Rancière, Baudrillard, Cauquelin, temos o intuito de 

refletir acerca das práticas e abordagens aplicadas por instituições culturais e educativas, de forma social, política e educativa para contribuir 

com as discussões direcionadas à Arte Urbana quando em diferentes ambientes, visando a Arte-educação. 

Palavras-chave Arte Urbana; Curadoria Educativa, Educativos.Grafite; Mediação; Práticas Educativas 

Autor Título Área Documento Unidade  Ano  Relevância  
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Inscrições urbanas: 
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Tese de doutorado FFLCH - USP 2002 SIM 

Resumo  A diversidade das abordagens em relação às inscrições urbanas reflete a sua complexidade. Cada análise, seja ela sociológica, psicológica, 
histórica ou artística, constrói o objeto segundo seu ponto de vista (SAUSSURE, 1997), o que limita a investigação da prática. Se 

considerarmos as inscrições urbanas como uma confluência de movimentos, social e artístico, a articulação desses dois fatores é 

preponderante, visto que é a ausência dessa relação que tem determinado abordagens enviesadas de sua manifestação. Então, a partir dessas 
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segmentações unilaterais, nossa tese propõe uma ampliação nas tendências de análise, ao considerar a história das inscrições urbanas sob o 

viés da prática, do texto e do objeto. Dessa forma, busca-se apontar as conservações e as inovações das estruturas de formação do sentido 

das inscrições urbanas em função de suas mudanças históricas. No nível da prática, um modelo de dinâmica social, baseado nas teorias de 

Merton (1970) Coseriu (1979) e Klinkenberg (2008, 2010), é estabelecido para explicar a produção dos enunciados, cujas relações entre o 
plano do conteúdo e o plano da expressão (FIORIN, 2008) e a influência da repetição na formação de algumas modalidades (LEMOS, 2015) 

desenvolvem nossa abordagem nesse nível de análise. Já o nível do objeto faz a junção com a prática e o texto por meio do suporte, que 

encontra na proposta de Dondero (2016) e Fontanille (2005, 2015) uma forma pertinente de tratamento de nosso objeto. Ressaltamos que, 
embora o tratamento histórico tenha uma base interdisciplinar, devido às necessidades do objeto, o processo de produção do sentido na 

diacronia é nosso objetivo principal e para isso, as teorias da linguagem conduzem todo o desenvolvimento de nossa reflexão, na qual a 

semiótica tensiva (ZILBERBERG, 2012) possui um especial destaque em razão de suas contribuições a respeito das dinâmicas processuais 
do sentido. Assim, acreditamos que a complexidade das inscrições urbanas exige novos tipos de abordagem, permitindo à teoria semiótica 

se desenvolver na apreensão de práticas cujo sentido é formado em uma forte dependência entre os níveis de análise do texto. 

Palavras-chave Cultura Underground; Graffiti; História da Arte; Linguística; Semiótica 

Autor Título Área Documento Unidade Ano  Relevância 
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Dissertação de 
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Resumo  A pichação é um fenômeno urbano mundial, que se tornou presença marcante na paisagem da cidade. O trabalho dá enfoque às tags 
(assinaturas estilizadas), que é a forma de pichação mais disseminada e presente. Surgidas no final da década de 1960 nos Estados Unidos, 

ligadas às disputas territoriais dos guetos e ao hip-hop, começou a tomar a sua característica formal na cidade de São Paulo e adjacências, 

principalmente no final da década de 1980. O tag reto (ou pixo reto) é uma solução gráfica e caligráfica que toma as construções como um 

grid, em uma disputa pelo visual da cidade. Seus autores partilham de um sentimento de identidade com a periferia da cidade, e usam as 
marcas nas paredes como uma comunicação fechada entre eles, medindo-se e afirmando-se dentro do grupo com ações ousadas (enfrentando 

perigos como a altura, a polícia, seguranças particulares e moradores enraivecidos com o vandalismo). Eles se apropriam de locais com 

grande fluxo, o que vai garantir visibilidade. Também procuram marcar paredes que não são pintadas frequentemente, garantindo a 
durabilidade. Pontes, viadutos, topo de edifícios, muros e fachadas: quase nada escapa. Pichadores são mais um grupo disputando a 

paisagem da cidade, mas que não são nem os proprietários e nem o poder público. 

Palavras-chave Antropologia urbana; Geografia urbana; Graffiti - São Paulo (SP); Paisagem urbana - São Paulo (SP) 

Autor Título Área Documento Unidade Ano  Relevância  
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Resumo  Quais as relações entre as artes visuais e a cidade? Como isto ocorre especialmente na América Latina? Como podemos situar 
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conceitualmente o lugar deste fenômeno artístico no panorama geral da arte contemporânea? Essas questões pontuam as preocupações 

basilares deste trabalho, que aborda os inúmeros aspectos da nova arte urbana a partir de um estudo comparativo entre São Paulo e Buenos 

Aires. Utilizando o conceito de "cidades-suporte", que remonta à origem do termo "suporte" nas artes e sua ligação com a materialidade da 

obra, a pesquisa está ancorada em um corpus teórico multidisciplinar. A proposta é analisar o caráter simbólico da cidade e a relação da 

nova arte urbana com os campos da História, da Teoria e da Crítica da Arte, e sua condição frente às problemáticas apresentadas pela 

arte contemporânea. Sobretudo, procura-se enfatizar que a arte realizada no suporte da cidade reafirma o caráter presencial e transformador 

da experiência estética. 

Palavras-chave Arte Contemporânea; Arte Urbana; Crítica de Arte; Grafite; Teoria da Arte 

Autor Título Área Documento Unidade Ano  Relevância  
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Resumo Esta pesquisa aborda a produção de grafite da década de 1970 aos anos 2000, e a pixação entre o seu surgimento (anos 1980) e a 

atualidade. Concernente ao grafite, o trabalho debruça-se sobre o gérmen da expressão na Nova Iorque da década de 1970 para chegar à 
metrópole de São Paulo. No que tange à pixação, circunscreve-a na metrópole de São Paulo por acreditar que seja endêmica deste espaço. 

Busca analisar as problemáticas que mobilizaram os agentes do campo da arte durante este período, e a consonância do grafite e da pixação 

com este âmbito mais vasto que àquele partilhado estritamente pelos interventores urbanos. Numa busca pelo nomos engendrador, esta 
dissertação apresenta os pressupostos técnicos, processuais e comportamentais formulados pelos integrantes do grafite e da pixação, e 

exigidos para que estas práticas sejam consideradas enquanto tais. Mas, diferente de um recorte restrito, investiga a comunhão subjacente 

entre ambas: tidas como distintas, porém praticadas, muitas vezes, pelo mesmo sujeito. Ao final conclui que, ao serem integradas, 

constituem um conjunto de experiências formativas relevantes para o artista que possui, na cidade, seu tema e suporte. Nossas análises 
desdobram-se em três grandes gerações de artistas. A Pioneira, que tem em Alex Vallauri o grande expoente; a Old School, mais 

encontrada com a gênese da expressão do grafite; e a New School, que acrescentou uma estilização abstrata às intervenções urbanas. Em 

cada uma destas gerações, pontuamos as obras e as biografias de alguns artistas, que permitem explorarmos as trajetórias, os estilos 
particulares e as regiões limítrofes desta produção artística. Nestas gerações de artistas, examinamos ainda, as lutas travadas no interior do 

campo, bem como os embates provenientes da participação de instituições não-governamentais, órgãos governamentais e galerias de arte, na 

assimilação e no rechaço da produção. No que diz respeito a estas relações, será analisada a presença da pixação nas Bienais de Arte de São 
Paulo (edições de 2002, 2004, 2006 e 2008), detendo-se na ambivalência, entre recusa e absorção, que existe sobre a prática. 

Palavras-chave Arte contemporânea, Grafite; Mercado de arte; Paisagem urbana 
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Oliveira.  a experiência do graffiti em 

Nova Iorque na década de 

1970 e em São Paulo de 1980 

até os dias atuais. 

Resumo Há muitos anos e até os dias de hoje, o ato de se executar o graffiti sobre os espaços públicos da cidade e/ou sobre os muros privados sem 

prévia autorização configura-se como uma ação ilícita que vai contra a lei de apropriação indevida desses espaços, mas também de uma 

arte autônoma e descompromissada com o mercado. O graffiti surge dentro do universo da transgressão nas ruas e vai colocar em xeque 
o regime de coordenadas que correntemente distribui as relações entre escrita, desenho e suporte. Configura um modo próprio de subjetivar-

se no mundo e de intervir em seu mosaico sócio-cultural. O termo ’graffiti’ é entendido como algo próximo, familiar, e muitas vezes 

banalizado quando, no entanto, por trás dele existe toda uma complexidade histórica que se desdobra em diversas dimensões. Ele se 

encontra no cruzamento de várias políticas institucionais, que passam pela política compensatória neoliberal, pelo novo assistencialismo 
(ONGs que fazem seus trabalhos com jovens de periferia), e assim também servem como matéria-prima para o circuito artístico e a indústria 

cultural. Nesse contexto contemporâneo, a presente pesquisa tendo como objetivo sondar as formas de textualização do graffiti no meio 

ambiente construído da cidade busca entender como essa manifestação se insere no imaginário urbano, as diversas formas de apropriação 
desse fenômeno e sua influência no processo evolutivo da cidade. A proposta é levantar e analisar as diferentes dimensões dessa discussão, 

fazendo uma comparação entre duas cenas distintas, porém conectadas, que perpassam esse universo: o grattiti em Nova lorque na década 

de 70, e o graffiti em São Paulo da década de 80 até os dias atuais 

Palavras-chave graffiti arte ; contemporânea meio; ambiente urbano 

Autor Título Área Documento Unidade Ano  Relevância  
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Resumo Este trabalho de cunho prático-teórico investiga, por meio de ensaios artísticos projetados nas superfícies da cidade, especialmente nas 

inexpressivas ou degradadas, possibilidades de integrá-las em uma narrativa visual que, ao se inscrever na complexidade do olhar urbano 

que explora dimensões para além das superfícies, convide as pessoas a criar territórios poéticos, reinventando suas próprias cidades. O 
projeto propõe a inscrição de figuras de ratos em um trecho selecionado do elevado paulistano "Minhocão" e arredores. Os ratos são 

posicionados estrategicamente e, ao longo do percurso, transformam-se morfologicamente. Essas metamorfoses sugerem, elas próprias, 

fabulações e promovem interpretações variadas dos significados tanto das figuras quanto das relações entre as superfícies nas quais se 

inscrevem. Neste projeto a cidade não é tratada como suporte passivo. O que se pretende é explorar possibilidades resultantes da percepção 
conjunta da ambiência, das características físicas do espaço construído, das figuras inscritas e de outras relações que concorram para a oferta 

de estímulos a elaborações sintáticas, semânticas, poéticas, políticas da cidade. 

Palavras-chave Cidade; Fabulação; Graffiti; Territórios poéticos 
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Resumo Essa dissertação propõe-se a estudar a expressão artistica dos graffitis urbanos, contextualizando-a em seu processo histórico 

contemporâneo fora e dentro do Brasil, especificamente na cidade de São Paulo. Propõe-se, ainda, a apontar caracteristicas particulares 

desta intervenção, na busca de uma definição do que e o graffiti e seu significado na cultura da cidade. Abordar sua importância como 
veiculo de comunicação urbana, refletir sobre o processo de leitura do graffiti nos espaços da cidade, analisar algumas imagens e ainda 

identificá-lo como uma proposta de obra aberta (PEDIR EEB) 

Palavras-chave Graffiti; São Paulo 
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Resumo O exame de resultados de pesquisas anteriores realizadas pelo Nomads.usp – Núcleo de Estudos de Habitares Interativos – em que foram 

utilizados vários instrumentos metodológicos clássicos de pesquisa qualitativa a fim de entender contextos urbano e social, revelou limites 

desses instrumentos quando se desejava abarcar nuances referentes a modos de vida, visões de mundo e pontos de vistas de indivíduos 
pesquisados. O objetivo dessa pesquisa é a verificação dos limites e potencialidades do emprego de três atividades, concebidas para uso em 

eventos culturais com presença de público - Rádio de Rua, Graffiti Digital e Projeção de Comentários -, no sentido de utilizá-las também 

como procedimentos de obtenção de informação sobre seus públicos, estimulando processos comunicacionais e interlocuções com auxílio 
de meios digitais. Essas três atividades foram definidas em conjunto com os interesses do Projeto de Políticas Públicas “Territórios 

Híbridos: meios digitais, comunidades e ações culturais”, o qual, por outro lado, tornou possível a realização dos experimentos aqui 

estudados 
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comunicacionais e políticas 

Resumo Esta pesquisa tem como objetivo compreender os sentidos do Movimento Hip Hop do ABC Paulista, a partir da história de vida de agentes 

sociais das sete cidades pesquisadas - Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e 

Rio Grande da Serra. O enfoque recai sobre o trabalho das posses que atuam na região: Posse Hausa, Nação Hip Hop Brasil e Associação 
Cultural e Educacional Zulu Nation Brasil. As posses são entidades constituídas por intelectuais orgânicos do Hip Hop, os agentes do 

Movimento Hip Hop organizado, que trabalham os quatro elementos artísticos do Hip Hop MC, DJ, dança de rua e graffiti - em torno de 

um posicionamento político-ideológico e de um trabalho de formação e intervenção cultural, que eles entendem e denominam como o 
quinto elemento do Hip Hop. É sobretudo a forma de trabalhar o quinto elemento que distingue uma posse da outra. O enfoque desta 

pesquisa também recai sobre o processo de constituição histórica das posses,,suas relações com os meios de comunicação de massa e com o 

poder público das cidades analisadas; seus processos de lutas, negociações e trocas simbólicas. A partir da observação participante foi 

possível perceber como através do Hip Hop são construídos referenciais de classe, raça, cultura e geração, nos quais a juventude da 
periferia se espelha na constituição de suas identidades e na mediação das construções e disputas simbólicas do processo histórico. 

Palavras-chave  Comunicação; Cultura popular; Mediações e Movimento Hip Hop; Política 
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Resumo Este trabalho tem como objetivo compreender a vida e a obra de um grafiteiro. A partir do convívio com o artista Bruno Pastore, foi 

possível constituírmos um mundo de acontecimentos, imagens e palavras, que resultou na descoberta dos sentidos da arte quando integrada 

na vida. Trata-se de um mestrado em Psicologia Social, permeado pelo método fenomenológico de pesquisa, cuja principal característica é 
a suspensão das teorias préconcebidas e dos pressupostos, para que o pesquisador possa ir ao encontro do que se mostra a partir do ponto de 

vista de Bruno Pastore. Revelamos, em primeiro lugar, a trajetória de vida do artista, trazendo à tona acontecimentos importantes e 

denúncias diversas. Em seguida, elaboramos uma leitura de suas principais produções artísticas, entre elas grafites e poesias, integradas 
sempre no contexto de sua história de vida. Por último, apresentamos um ensaio filosófico baseado nas referências teóricas que esse estudo 

suscitou. O texto, assim como o grafite, se desenha na forma de um palimpsesto, pois é sustentado por referências que ligam os seus 

capítulos principais, que podem ser lidos independentemente, ou na ordem que mais aprouver o leitor 

Palavras-chave  Arte; Estética; Fenomenologia; Grafitos; Psicologia social 
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Resumo Esta dissertação de mestrado é uma reflexão sobre uma pesquisa educacional de campo que contemplou o hip-hop como cultura juvenil e 
cujo objetivo era construir fazeres educacionais que se valem do hip-hop. O texto discute a experiência educacional que teve lugar na 

organização não governamental Casa do Zezinho, no extremo sul da cidade de São Paulo. A instituição oferecia oficinas de hip-hop a 

jovens de ambos os sexos, entre 13 e 17 anos e regularmente matriculados na rede pública, e minha intervenção se deu nesse contexto, em 
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parceria com a professora de hip-hop. Descrevo o itinerário da pesquisa contemplando aspectos institucionais, subjetivos e de articulação do 

projeto durante sua realização. Minha intervenção consistiu em exercícios e atividades de natureza cultural como a produção de textos, 

grafitti e coreografias matizados pela motivação e pelo despertar de uma consciência crítica, artística e, principalmente, de pertença à 

ancestralidade africana, arrancada de suas raízes pelo processo histórico escravagista colonial cujos resquícios perduram até hoje, em 
parceria com a professora de hip-hop da Instituição. Os exercícios visavam sobretudo conectar esses jovens com sua ancestralidade perdida, 

pois pensamos o hip-hop como cultura juvenil legítima e procuramos valorizá-lo como percurso educacional, inclusive a jornada heroica 

que se narra em suas letras, análoga à dos jovens em seu cotidiano e à minha própria como pesquisador. No processo de construção das 
oficinas, consubstanciou-se a presença da religiosidade africana, de sua arte e de seu pensamento, traduzidos e atualizados pela cultura hip-

hop. O resultado foi um percurso formativo que se valeu de uma cultura juvenil praticada principalmente por jovens pobres das periferias do 

Brasil e, compartilhando essa experiência, procurou-se resgatar a autoestima desses jovens e favorecer a integração social e geracional de 
membros das comunidades. 

Palavras-chave  Adolescentes, África, Ancestralidade, Educação, Hip-hop 

Autor Título Área Documento Unidade Ano  Relevância  

MARIN, Tiago 

Rodrigo.  
O ser-artístico do homem: o 

humanismo da arte urbana 

 Psicologia social Tese de doutorado USP 2016 Sim  

Resumo O que faz a arte ser arte é o principal tema deste trabalho, que inicia suas considerações a partir da resistência encarada pela arte urbana, 

desde sua origem, a ser respeitada como arte. Compreendemos a arte urbana não apenas como o graffiti, mas também a arte de rua e 

outros fazeres artísticos que se relacionam com o espaço urbano de maneira direta e retroativa, construindo um medium para esta arte. 
Apresentamos seu desenvolvimento histórico, especialmente na cidade de São Paulo, mas já considerando os limites da história da arte 

para compreender a arte contemporânea. Consideramos que grande parte do debate não se concentra no desenvolvimento da arte urbana, 

mas em todo o processo histórico de sedimentações de conceitos e imposições sobre o que a arte deve ser para ser assim compreendida. 

Assim, buscamos o que é o ser-artístico, da arte e do homem. Nossas buscas debruçam-se sobre a Estética, desde seus primórdios até a sua 
destruição fenomenológica feita por Heidegger, para elucidar a cisão entre o que se diz sobre a arte e o que ela é em sua essência. Em 

seguida, consideramos que Heidegger localiza na arte condições ontológicas que eram até então pertinentes apenas ao homem e, com isso, 

buscamos o que há de essencialmente artístico na existência humana – especialmente nos dias contemporâneos, quando o homem vive a 
partir de ficções que consegue construir em sua abstração social. Considerando a arte como uma ação humana em seu sentido arendtiano – o 

que nos obriga a uma reconstrução hermenêutica da filosofia de Arendt –, buscamos a relação entre a arte com o ser em coletivo, tornado 

socialmente abstrato e dividido em identidades artificiais. Assim, analisamos a arte urbana como uma possibilidade de um enraizamento 
pelo dissenso, pela não obrigatoriedade de consensos sociais arbitrários. O enraizamento pelo dissenso, artístico e humano, que defendemos 

a partir da arte urbana, nos leva a uma discussão sobre Ética e sensus communis, e quais esperanças podemos tecer neste cenário. Por fim, 

compreendemos a arte, e, em nosso caso particular, a arte urbana, como uma possibilidade humanismo tal qual defendido por Heidegger: a 

proximidade do homem com sua essência, com a busca pela verdade do Ser em sua clareira 

Palavras-chave  Arte urbana;Arte contemporânea;Arte (Psicologia);Fenomenologia;Humanismo;Psicologia social 
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Autor Título Área Documento Unidade Ano  Relevância  

TORRES, Fabiano 

Ramos.  
Travessias do beco: a 

educação pelas quebradas 

 Educação Tese de doutorado USP 2016 Não  

Resumo Este ensaio propõe o rolê pelas periferias como experiência de pensamento. Periferias da cidade, da escola, do desejo e do saber. 
Compreendido como prática de se deslocar, dar uma volta, um passeio descompromissado pela cidade, o rolê é prática aberta aos riscos e 

perigos do caminho. O que se propôs neste trabalho foi uma travessia dos signos e acontecimentos de uma outra aprendizagem presente nas 

periferias da cidade, onde o aprendizado da sobrevivência diz respeito a uma espécie de pedagogia da crueldade que relaciona o sofrimento 

e a alegria na resistência das invenções cotidianas. Nessa travessia, a experiência do rolê é desdobrada também no interior da escola, 
considerando que esta possui seus becos e vielas, suas periferias de onde emergem os restos, as sobras, o que ficou de fora, o torto, o 

estranho, o esquisito, o sem sentido, o ilógico, o monstro e a aberração pedagógica. A travessia do beco, apresenta-se, deste modo, como 

alegoria da sobrevivência e é compreendida como a via periculosa em que o corpo é convocado a explorar suas potências. Para tanto, foram 
elaborados para essa pesquisa, dispositivos de escuta do acontecimento e da produção aberrante - esta, compreendida como materiais e 

matérias infames, elementos desprezados seja no cotidiano da escola ou da cidade. Assim, os signos e acontecimentos, presentes na vida dos 

jovens e adolescentes das periferias, como as jornadas de junho, o rolezinho, o fluxo do funk e ocupações de escola, bem como as pichações 
escolares, os blocos sonoros inarticulados, os desenhos, as frases, assinalam saberes insurrectos e instituintes que relacionam, 

agonisticamente, as periferias da cidade e a escola formal. A ficção pedagógica produzida na experiência de pensamento do rolê figura, 

então, como fabulação operante na elaboração das produções aberrantes, possibilitando capturar o indizível no dizível, o invisível naquilo 

que é visto e o impensado nisso tudo que nos atravessa na travessia dos becos. Isso nos permite escutar uma outra história da educação 
escolar e da cidade, entendendo a relação entre o insignificante, o inexplicável, o absurdo e outras tensões muitas vezes insuportáveis, tanto 

para o corpo escolar como para a cidade. A cartografia desta produção é uma cartografia do processo desejante que abre janelas para o devir 

das instituições escolares e dos estratos da cidade, estabelecendo vias de comunicação com o “fora”, colocando a subjetividade em questão e 
mostrando como é possível a invenção de novos processos de constituição de si e do viver-junto. Tal como os errantes das cidades recusam 

a submissão ao controle total dos planos urbanísticos, assim também os alunos recusam os planejamentos da arquitetura do saber: o que se 

identificou durante o rolê pelas periferias da escola, foi que junto ao não constantemente proferido pelo jovem e ao jovem, está presente o 

sim e a afirmação da vida marcada pela agonística das sobrevivências: de um lado, a falta, de outro, a produção. O aprendizado que o rolê 
pelas periferias proporcionou enquanto experiência de pensamento foi o da invenção conceitual necessária à construção de uma lógica do 

aberrante. 

Palavras-chave  periferia;experiência;pedagogia;invenção;juventude;rede;resistência;sobrevivência 
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Autor Título  Área Documento Unidade Ano Relevância  

Barros, Erna Raisa 
Lima Rodrigues de 

Os muros também falam : 

grafite: as ruas como 

lugares de representação 

 

Artes visuais Dissertação de 
mestrado 

IA - UNICAMP 2012 NÃO 

Resumo  Nossa pesquisa se constitui em uma tentativa de aproximação com o universo do grafite e aborda alguns aspectos de sua linguagem 

enquanto prática transgressora, arte contestatória, subversiva, mas também enquanto forma de expressão e representação artística que tem a 

capacidade de informar, carregar idéias e também de ser apresentado como veículo de expressão lúdica e poética presente nas cidades. 

Propomo-nos a refletir representações e intervenções estéticas que se referem a temáticas e questionamentos singulares com os quais nos 
munimos para pensar o papel das imagens na contemporaneidade, e o mundo através da arte. 

 

Palavras-chave Grafite; Imagens fotográficas; Análise de imagem 

Autor Título  Área Documento Unidade Ano Relevância  

Lorenzino, Ariana 

de Abreu  
A poetica de Gentileza : um 

patrimonio carioca 

 

Artes visuais Dissertação de 

mestrado 

IA - unicamp 2009 Não  

Resumo  O Profeta Gentileza é conhecido na cidade do Rio de Janeiro por ter executado um trabalho de intervenção visual plástico de grande 
dimensão no espaço urbano. Profetizando entre os carros, nas avenidas e na barca que liga o Rio a Niterói, tornou-se uma lenda urbana a 

partir da década de sessenta até os dias atuais. O trabalho realizado por Gentileza nas pilastras, paredes e viadutos da cidade foi taxado de 

“pichação” pela companhia de limpeza e Prefeitura do Rio de Janeiro, a COMLURB, e seu trabalho, como “pregação” religiosa de um 
cidadão tido como louco e desvinculado do universo artístico. Esta atitude gerou um movimento público que exigiu o restauro depois que os 

escritos foram apagados. Um dos objetivos centrais deste projeto foi entender a dinâmica dos movimentos pelo reconhecimento do valor 

cultural de Gentileza, um artista das bordas, assim como os argumentos utilizados para determinar o que é ou não é arte quando a produção 
plástica acontece fora dos circuitos consagrados do meio. Foi realizada uma pesquisa de campo para conhecer o arquivo de Gentileza 

guardado pela família, bem como para coletar imagens dos esboços de Gentileza, fotografar as grafias nas pilastras e realizar levantamento 

de produtos que se apropriam da fonte gráfica de Gentileza e de seu discurso como slogan turístico e de marketing. A pesquisa permitiu 

desvendar os processos de constituição da poética de Gentileza no percurso de suas andanças a partir da análise plástica realizada sobre a 
obra e linguagem artística enquanto manifestação/intervenção visual no cenário urbano. 
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Palavras-chave Arte  urbana,  Performance,  Arte  e  psicologia,  Grafite, Patrimônio urbano, Arte e doença mental 

Autor Título  Área Documento Unidade Ano Relevância  

Sawaya, Silvio 

Ricardo  
Entre a paranóia da 

imaginação e a percepção 

alucinatória : hip-hop e 

postura de oposição na 

sociedade do fim da história 

Sociologia 

 

Dissertação de 

mestrado 

Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas – unicamp  

2011 Não 

Resumo  Com o desmoronamento do socialismo real no final do século XX - cujos principais marcos foram a queda do Muro de Berlim e a débâcle 
soviética -, o mundo parece ter tomado novos rumos. Neste período, Francis Fukuyama e Robert Kurz desafiaram a esquerda mundial em 

seus livros O fim da história e o último homem e O colapso da Modernização, respectivamente, com a seguinte provocação: existe vida 

possível além da economia de mercado e da democracia liberal que não leve o mundo a uma derrocada catastrófica tal como a sofrida 
quando da existência do socialismo real? Muito mais do que um apressado "sim, de fato, existe", esta questão ainda está em aberto vinte 

anos após sua formulação. É neste contexto que esta pesquisa procura tratar de pensar o hip-hop como uma forma de construir o que Donna 

Haraway chama de postura de oposição, e isto tanto no que diz respeito aos seus militantes e intelectuais orgânicos quanto aos intelectuais 

acadêmicos das ciências humanas que sobre ele se debruçam. Esta mesma postura de oposição, se não traz uma resposta ao desafio lançado 
por Fukuyama e por Kurz, ao menos propõe encará-lo de frente, tendo-se, para isso, de levar bastante em consideração o que é essa união 

entre economia de mercado e democracia liberal e qual é o preço a ser pago ao se assumir a postura de confrontá-la 

Palavras-chave Hip-hop; Grafite; Rap (Música); Violência; Socialismo. 

Autor Título  Área Documento Unidade Ano Relevância  

Sales, Ana Celia 

Garcia de  
Pichadores e grafiteiros : 

manifestações artisticas e 

politicas de preservação do 

patrimonio historico e 

cultural da cidade de 

Campinas-SP 

Artes visuais Dissertação de 

mestrado 

IA- UNICAMP 2008 NÃO 

Resumo  O presente estudo apresenta dois tipos de intervenção artística no espaço urbano que se manifestam fora dos circuitos consagrados de 
produção e circulação da arte: a pichação e o graffiti. Pretende-se aqui expor um outro aspecto, além do marginal e transgressor, da 

pichação e do graffiti, que é sua riqueza como forma de expressão artística e cultural. Para tanto se faz necessário fazer a reconstrução sócio-

histórica desses dois movimentos, destacando a forte influência americana. Assim, propõe-se analisar como esses movimentos se efetivam 
enquanto crítica social e cultural no espaço urbano e discutir as iniciativas do poder público municipal, que integram pichadores e 

grafiteiros, para a preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade de Campinas-SP. Para o desenvolvimento desta pesquisa é 

importante além dos aspectos já elencados, definir o momento em que a pichação e o graffiti surgem no Brasil, particularmente na cidade de 

Campinas no contexto de sua evolução como metrópole 
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Palavras-chave Pichação de muros, Arte urbana – Grafite, Artes e Adolescentes, 

Movimentos de Juventude, Hip Hop (Cultura Popular Jovem), Patrimônio Histórico e 

Cultural – Campinas-SP. 

Autor Título  Área Documento Unidade Ano Relevância  

Oliveira, Lia 

Fernanda Ramos 

de 

Parábolas e fabulações : 

uma investigação em arte 

Artes Visuais Dissertação de 

mestrado 

IA - UNICAMP 2014 NÃO 

Resumo  Esta dissertação, "Parábolas e Fabulações: uma Investigação em arte", estabelece uma relação entre obras de minha autoria - o que inclui 
desenhos, pinturas e grafites - e as análises desta mesma produção feitas através de uma pesquisa que contempla os referenciais teóricos aos 

quais ela se relaciona, implicando ainda num diálogo circunstanciado com a história da arte. O trabalho processa-se por meio de textos que 

abordam aspectos correlatos à Arte Lowbrow, numa hibridização desse movimento. Trata-se de uma estética atual, proveniente da arte 
urbana underground, que problematiza poéticas advindas do campo da arte contemporânea, como a cultura dos remakes e a Pattern Painting, 

com distintas modalidades; assim como pode absorver movimentos anteriores, estabelecendo relações com a contracultura e a cultura 

popular. 

Palavras-chave desenho, pintura, grafite, poéticas visuais, Arte Lowbrow 

Autor Título  Área Documento Unidade Ano Relevância  

Juárez, Benjamín Arte urbano : usos 

expresivos del espacio 

público = Arte urbana: usos 

expressivos do espaço 

público 

Sociologia 

 

Dissertação de 

mestrado 

IFCH - UNICAMP 2014 SIM 

Resumo  Há artes de fazer a cidade das quais todos formamos parte. Este trabalho nasceu com a preocupação pelo esvaziamento e esquecimento do 

espaço público: especificamente interessado pelas intervenções artísticas e outras inscrições urbanas espontâneas que aparecem e perduram 
fora duma ordem urbana planificada. A pesquisa de campo focou-se sobre a rede de relações em e desde a cidade de São Paulo (SP), e ao 

mesmo tempo em comunicação com artistas e cenários de fora: de outras partes do Brasil, assim como de Latino América e da Europa. 

Tomaram-se em conta de dois lados tanto os mundos artísticos em si mesmos, quanto os mundos sociais que interatuam com o entorno, e 
com as pessoas que habitam e circulam pelas ruas. A procura principal do trabalho foi aportar elementos para analisar como as intervenções 

afetam ao entorno e afetam a maneira em que as pessoas relacionam-se entre si e com a rua mesma. Trabalhou-se sobre os seguintes eixos: - 

Entender como veio a se polarizar a pixação do graffiti - Resgatar o valor heurístico do relato de um artista - Considerar as mutações do 
graffiti desde os mundos artísticos e fora deles - Etnografiar um espaço continuamente intervenido - Ver censura menor como indicio de 

mudança do uso do espaço público Algumas partes da cidade ressaltam pela intensidade e a maneira em que circulam fluxos: de pessoas, de 

intervenções, de meios de mobilidade. Algumas destas forças são oferecidas e tomadas pelos poderes do capital e das autoridades. Outras 

não. Assim, crescem jeitos de habitar a cidade, em vez de somente circula-la de um espaço fechado a outro. 
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Palavras-chave Graffiti Pixação Sociabilidade Entorno São Paulo 

Autor Título  Área Documento Unidade Ano Relevância  

Haderchpek, 

Robson Carlos 
O teatro do dia-a-dia 

interpretado a luz do gestus 

brechtiano : "pixei e sai 

correndo pau no cu de quem 

ta lendo..." 

Artes visuais Dissertação de 

mestrado 

IA - UNICAMP 2005 NÃO 

Resumo  A presente pesquisa se deu a partir de uma investigação sobre o gestus brechtino. Partimos a princípio da utilização dos seguintes modelos: 
a teoria do gestus brechtiano, a Cena de rua e a Peça didática, todos de Bertolt Brecht. A pesquisa se caracterizou por seu caráter prático e 

experimental, gerando assim uma reflexão acerca de um "fazer artístico". Foi desenvolvido um processo de investigação sobre a nossa 

sociedade atual, sobre situações do cotidiano. Saímos às ruas, e nos deparamos com uma série de pichações, frases e pensamentos grafitados 
em muros. Coletamos este material rico em contradições e construímos um espetáculo teatral: "Pixei e saí correndo pau no cu de quem tá 

lendo...". Nesta imersão dentro da nossa realidade encontramos referências do movimento hip hop, manifestação político-cultural que atua 

de modo significativo na sociedade de hoje, com elas aprendemos muito, e através delas pudemos estabelecer relações entre a nossa prática 

artística, os modelos brechtianos e a nossa realidade. Buscamos entender a nova lógica das ruas e do comportamento humano, e a partir 
deste entendimento, propusemos uma releitura do gestus brechtiano. Enfim, pudemos enxergar o mundo sob uma nova ótica e 

concomitantemente fazer um teatro mais próximo da nossa realidade. 

Palavras-chave  

Autor Título  Área Documento Unidade Ano Relevância  

Eichelberger , 

Michele  
O que pode a redução de 

danos? : videz-vous de tous 

vos clichés : o graffiti como 

produção de saúde 

Política, 

Planejamento e Gestão 

em Saúde 

Dissertação de 

mestrado 

Faculdade de Ciências Médicas - 

UNICAMP 

2012 NÃO 

Resumo  A noção de que o uso de drogas é um problema a ser excluído, operada por uma linha de enquadre da saúde pública, de antemão limita 

possibilidades de mudanças na atenção às pessoas que fazem uso de drogas, seu acesso efetivo aos serviços públicos de saúde. Diante desse 

quadro (visível), no limite dessas formas ou noções, o movimento de Redução de Danos opera como tensor, produzindo uma subtração 
criadora de diferenças de dinâmicas: linhas de cuidado que desafinam as relações constantes, a determinação atual de uma política pública 

de drogas um tanto quanto fantasmática e intimidadora, ou ainda, hipertrofiada e neurótica. Com isso, sabendo que nunca se está diante de 

uma tela em branco, a presente investigação pretende tornar possível outro fundo para se pensar uma política de drogas. Toma-se, nesse 
intuito, o procedimento de limpeza e traços do pintor Francis Bacon, que em si já sugere a mudança de um quadro, no caso, do afundamento 

da atual política de drogas à rearticulação de práticas de saúde junto às pessoas que fazem uso de drogas. Mas a questão é como essa 

mudança pode ser feita? Assim, ao lançar a mancha, o traço, o grito de O QUE PODE A REDUÇÃO DE DANOS?, lança-se à ação no 

território, ao encontro de uma zona comunicante com outros traços. O traço-linha que foge, portanto, subtrai-se de possibilidades de cuidado 
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dadas a priori para, comungando com outros traços, expressar um cuidado possível. No limite, Pintou Limpeza, uma atividade básica, 

precisamente radical, micropolítica, colaborativa, que ao criar uma zona de trocas impulsiona uma produção de cuidado que tensiona a 

poética social produzida 

Palavras-chave  

Autor Título  Área Documento Unidade Ano Relevância  

Sgobin, 

Alexsandro 

Aparecido  

10.000 passos : fotografias, 

anarquismos e caminhos 

bifurcados nas práticas de 
aula de Geografia em escolas 

da periferia de Campinas 

Educação Dissertação de 

mestrado 

Faculdade de Educação 2013 NÃO 

Resumo  Esta dissertação trata de uma experiência realizada em escolas da periferia de Campinas durante os anos de 2009 a 2012, utilizando 

fotografias de pichações manipuladas digitalmente, com o intuito de criar caminhos que permitissem novos olhares e miradas para estas 
fotografias, bem como quaisquer outras fotografias do espaço geográfico, movimentando o pensamento, convidando à criatividade... e ao 

rizoma. Estas experiências foram gestadas junto a práticas de aula inspiradas na pedagogia anarquista e no próprio anarquismo, podendo-se 

dizer, assim, que as fotografias utilizadas foram máquinas que se conectaram à máquinas, que se conectaram à máquinas , que se 
conectaram... 

Palavras-chave  

Autor Título  Área Documento Unidade Ano Relevância  

Campos, Cristina 
Maria 

Rua e escola : o Hip Hop 
como movimento porta voz 

dos sem vez 

Educação Dissertação de 
mestrado 

Faculdade de Educação - 
UNICAMP 

2007 NÃO 

Resumo  O tema da presente pesquisa é a influência da cultura de rua no cotidiano escolar, estudada através de fragmentos narrativos de uma 

professora de escola pública que focalizam as fronteiras/limites da rua e da escola na ótica da juventude de periferia da cidade de Campinas, 
tomando como eixo para sua visada o movimento Hip Hop e a cultura produzida no entorno da escola: sua arte e valores, buscando partilhar 

experiência de ressignificação e inclusão no espaço escolar para a juventude que não se sente reconhecida nesse espaço. Utilizando a 

investigação narrativa, seu processo de escritura resgata a história de formação da própria professora-pesquisadora, inúmeros fragmentos da 
história do movimento Hip Hop em Campinas e a literatura produzida no nível local, buscando algumas inserções destas no movimento 

internacional. O foco da investigação é o registro dos grupos existentes, das letras de raps que circulam e afazem a cabeça' de parte da 

juventude de periferia de Campinas. Utilizam-se como instrumentos de pesquisa entrevistas informais, gravações das músicas, registros de 

leiras e encontros informais com rappers. Com esse processo de 'resgate/engate", expõe outros lados e versões, via de regra silenciados na 
cultura oficial e nos registros homogêneos da escola institucionalizada, e questiona a escola e suas formas de atuação e as políticas oficiais, 

propondo possíveis canais de diálogos entre os universos da rua e da escola, diálogos sempre inconclusos, sem soluções mágicas numa 

sociedade de exclusões. A presente dissertação foi desenvolvida na área Ensino, Avaliação e Formação de Professores, junto ao GEPEC 
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(Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Continuada), da Faculdade de Educação da UNICAMP. 

Palavras-chave  

Autor Título  Área Documento Unidade Ano Relevância  

Rotta, Daltro 

Cardoso 

O hip-hop (en) cena : 

problematicas acerca do 
corpo, da cultura e da 

formação 

Educação Dissertação de 

mestrado 

Faculdade de Educação 2006 NÃO 

Resumo  
Esta dissertação que ora apresento tem como campo de problemáticas algumas práticas de socialização de bairros periféricos, e encontra no 
movimento hip-hop um grande campo de experimentação. De grande influência na cultura da Juventude contemporânea, o hip-hop engendra 

discursos carregados de preocupação com os cenários de segregação social e cultural vivenciadas pelas periferias urbanas, além de produzir 

por meio de seções exaustivas de treinamento, um corpo apto ao desenvolvimento de uma arte dotada de uma potência singular de encenar, 

por meio de gestos, composição corporal e movimento, um certo estilo de viver marcado por um cenário de falta, de precariedade e 
preconceito, porém não carente de inventividade. Diria que são corpos potentes que trazem consigo as marcas da exclusão social e uma certa 

ousadia de encenar, na forma de uma arte das ruas, uma estética da existência. Retraço, desta maneira, a trajetória de formação de dois 

grupos de hip-hop da cidade de Pelotas/RS: os Piratas de Rua Creew e a Banca C.N.R. Por meio de estratégias etnográficas como a 
observação participante, registro em diário de campo e depoimentos orais. Problematizo suas trajetórias, que vão da socialização como uma 

prática de lazer periférico, até uma organização que garante aos seus atores um importante dispositivo de formação e reinserção social 

Palavras-chave  
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Meninas do graffiti: 
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Resumo  Este trabalho buscou imergir nas experiências vividas por grupos de adolescentes e jovens que fazem graffiti; compreender a experiência 

de identidades de meninas grafiteiras em seu cotidiano e analisar as questões de identidade na adolescência e suas implicações em práticas 
educativas em uma cultura juvenil contemporânea de periferia. Foram realizados diferentes tipos de contatos com os adolescentes e jovens 

participantes dos grupos de graffiti de Campinas: entrevistas; participação em eventos; visitas a praças, lojas e bares que são pontos de 

encontro desses jovens. Também foram ouvidos CDs de rap, fotografados graffitis, produzido, com um grupo de grafiteiros/as, um vídeo, 

adquiridas e examinadas revistas e visitados sites na Internet. A análise do conjunto de dados foi feita pelo método fenomenológico 
heurístico de pesquisa, que procurou descrever os significados compartilhados das experiências dos entrevistados. A experiência de 

identidade, gênero e participação no graffiti foi construída por meio de uma leitura multirreferencial, descrevendo identidades situadas em 
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vivências de intensa busca de aceitação e compreensão de si próprio/a, por meio do sentido de comunidade situado na consciência de 

pertencimento a um gênero, a uma cor e a uma classe social. Nesse sentido, as experiências de identidade apreendidas das meninas foram 

descritas como um reassentamento estratégico, no qual experiências vividas passadas (individuais e coletivas) são resgatadas para a 

construção de novos modos de transformação da realidade social e de suas vidas no presente, bem como de novos modos de legitimação 
política. As experiências educativas no graffiti, vividas através de uma prática não-formal de educação, tornam-se estratégias privilegiadas 

de desenvolvimento humano que ajudam os/as adolescentes e jovens a minimizar o impacto negativo da exclusão social em suas identidades 

e a elaborar ? por meio da arte, cultura e política - vivências proativas e afirmativas de si mesmos, ao situar-se socialmente, evitando outros 
modos, como os da criminalidade, drogas e violência 
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Resumo  O afeto como variação contínua do existir, assim demonstrado na Ética de Spinoza, é fundamento teórico para a investigação de uma 
educação que se faz pelo cotidiano nas ruas e as iconografias urbanas que se inscrevem nele, pichações e grafites. A ética como metodologia 

para uma escrita experimental, coloca em aproximação o afeto em Spinoza do conceito de afecto em Deleuze e Guattari para revelar de tais 

iconografias o movimento em ação pelo pertencimento na paisagem e espaço das cidades. Com a invenção de personagens na história “Obra 
Inacabada”, realiza-se um trajeto por paixões e junto aos conceitos de imanência em “O que é a filosofia?” e de imaginação na Ética, 

explora-se a multiplicidade de caminhos que se abrem para uma educação não formal que potencializa a vida pelo sentido dos afetos, das 

sensações e da sabedoria com o conhecimento pelas afecções no corpo. 
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Hip hop e educação: mesma 

linguagem, múltiplas falas 

Educação Dissertação de 
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2005 NÃO 

Resumo  a presente dissertação foi desenvolvida na área de ensino, avaliação e formação de professores , com a contribuição de estudos realizados 

junto ao grupo de pesquisa violar laboratório de estudos sobre violência, imaginário, práticas sócio-culturais e formação de professores da 

faculdade de educação da unicamp. a pesquisa teve como interesse o estudo do hip hop, que se constitui como um movimento sócio-cultural 
e reúne três manifestações artísticas: o rap, o break e o graffiti. foram abordados os conflitos e as ambigüidades que permeiam o hip hop em 

sua trajetória, entrecruzando o ontem e o hoje, a partir do seu surgimento em campinas (sp), há, aproximadamente, vinte anos. as relações 

tecidas entre o hip hop e a educação no processo de sua construção no município de campinas foram igualmente consideradas. 
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Resumo  Maras e pandillas são termos usualmente empregados em El Salvador, Guatemala e Honduras - que, juntos, compõem o chamado Triângulo 

Norte da América Central - em referência a gangues de rua, cujos membros são tradicionalmente jovens (e, em sua maioria, do sexo 

masculino) e compartilham de uma identidade comum, o que pode incluir desde o uso de formas de comunicação e expressão cultural 
específicas (entre gírias, gestos corporais, tatuagens, grafites em muros e ritmos musicais) até a aplicação de rigorosas normas de conduta. A 

expansão desses grupos pela região e sua responsabilização pela escalada da violência nas grandes cidades têm incitado a adoção de 

medidas não só domésticas, mas, também, internacionais, envolvendo, por conseguinte, tanto autoridades centro-americanas como 
instituições de outros países, como os Estados Unidos. Com base nessa constatação, questiona-se, nesta pesquisa, qual é o interesse dos 

Estados Unidos em atuar no combate a gangues de rua fora de suas fronteiras, considerando que isso é comumente visto como um problema 

de segurança pública do Estado em cujo território tais grupos operam. Através do método hipotético-dedutivo e a partir da consulta a 

relatórios oficiais e outras fontes do governo estadunidense - além da literatura específica sobre as gangues no Triângulo Norte e sobre a 
história recente e contexto atual da região -, testam-se ao menos quatro hipóteses, que se referem à possível percepção dos Estados Unidos 

de que as gangues I) têm ou almejam ter vínculos com grupos tidos como terroristas; II) atuam de forma expressiva no tráfico internacional 

de drogas, inclusive em cooperação com grandes cartéis da região; III) são grupos transnacionais do crime organizado, capazes de coordenar 
delitos em solo estadunidense com seus pares lá estabelecidos; e que IV) a violência concernente às gangues em... 
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Resumo  
A presente dissertação apresenta uma proposta de pesquisa no campo da linguagem da nova geração de Graffiti de rua em São Paulo, 

provindos da tradição nova-iorquina e inspirados no movimento cultural hip-hop. Aborda questões de sua estética, sua utopia, e relação aos 

sistemas a ele relacionados, seus conflitos de um lado com a lei e de outro com o mercado de arte - que determinam diferentes perfis de 

produção. O autor, imbuído de preceitos adquiridos em sua trajetória como artista de rua interventor, parte de um breve estudo histórico do 
período inicial do Graffiti em Nova York, como antecedente que esclarece as intervenções atuais, incluindo também a produção desses 

grafiteiros (entre eles o próprio artistapesquisador) que hoje integram o mercado de arte (reivindicação paradoxal desses artistas), tendo 

como base suas produções anteriores e posteriores ao ingresso nos meios expositivos institucionais bem como no campo da pesquisa 
disciplinada na arte do Graffiti 

Palavras-chave Graffiti nova iorquino. Utopia. Intervenção Urbana. Street Art. Expedições. 
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Resumo A pesquisa em mãos discute acerca da dimensão cultural e social da prática da pichação paulista, conhecido como "pixo" e ou Escola 

Paulista de Pichação, bem como da sua relação com as questões do ordenamento jurídico e dos movimentos de positivação da ilegalidade e 
da marginalidade por parte dos pichadores. Para tal empreitada partimos de alguns momentos destacáveis na história e no espaço que 

percebemos serem importantes de ênfase, momentos em que a escrita no espaço público urbano ganhou forma e fora posteriormente 

repelida pelo ordenamento e pelos governamentos locais. Falamos nas pichações políticas de Paris no maio de 1968, do grafite étnico e 

racial da cidade de Nova Iorque dos anos de 1970, da pichação de protesto político dos Palestinos, bem como do surgimento da pichação 

poética na capital paulista no final dos anos da década de 1970. A partir dessas primeiras diferenciações foi possível entendermos as 

características e particularidades da "pixação" paulista, o "pixo", oriunda dos primeiros anos de 1980 e presente até hoje pelas grandes 

cidades do estado de São Paulo. Focando no movimento da "pixação" paulista - sobretudo nas cidades de São Paulo e de Campinas - 
procuramos entender as relações desse circuito e de seus atores - os pichadores - para com os programas de combate a prática da pichação, 

tão em voga nos municípios paulistas. Partindo do exemplo de Campinas, cidade que conta com este formato de programa anti-pichação 

desde março de 2009, arriscamos entender qual a relação do pichador e de sua prática - a escritura ilegal de nomes - com os diversos 
cerceamos jurídicos e morais que atingem esta forma de agir no espaço urbano. Buscamos em autores como Michel Foucault... (Resumo 

completo, clicar acesso eletrônico abaixo) 
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Resumo Surge com o objetivo de analisar uma nova modalidade de street art que aparece em placas, muros e diversos outros suportes, na cidade de 
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São Paulo, o sticker. Apoiada na teoria de Herbert Marcuse, o filósofo da contracultura, e em estudos sobre todas as manifestações que 

circundam o objeto, como a arte urbana, o graffiti, a pixação e a colagem, essa dissertação traz informações básicas sobre o que é um sticker 

e suas inúmeras formas de composição e apresentação, além de recortar histórias de artistas precursores do stiker, como Tadeu Jungle, e 

alguns artistas atuantes da prática nos dias de hoje. Ao contextualizar o tema proposto, a vivência sobe a prática de colar sticker se faz 
presente na experiência pessoal descrita no último capítulo, que apresenta desde a elaboração de um sticker até a saída para a colagem, 

englobando todo o processo que compõe a manifestação. 
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Resumo  A avaliação dos aspectos da realidade de determinado segmento de jovens das classes populares, com mínima possibilidade de acesso a 

condições de trabalho formalizado - situação que os torna suscetíveis a cometerem infrações ou atividades tangenciais ao crime - e sua 
relação com a mídia, motivaram e suscitaram o objetivo deste trabalho enquanto processo de conhecimento. Nesta busca, procurou -se 

desvendar a influência dos meios de comunicação nas escolhas e aspirações no cotidiano dessas pessoas que vivem em situação de risco 

social na metrópole paulistana. O entendimento da construção de identidades recorreu às teorias que exploram as relações sociais na 
contemporaneidade, e também na observação participante da autora durante sua vivência e trajetos pelos metrôs de São Paulo-SP. São 

jovens os sujeitos desta pesquisa, conhecidos popularmente como manos, e é assim que eles se autodenominam e se reconhecem 

mutuamente. O contexto social em que vivem é marcado pela desigualdade social e econômica e, geralmente, estão envolvidos ou expostos 

ao universo da criminalidade. As atividades recorrentes ao universo da cultur a tais como a música, a dança e o grafite, assim como as outras 
vias que encontram para estabelecer participação social, formam os pilares em que eles se apóiam para a construção de sua identidade. Essas 

pessoas, em sua maior parte, moradores dos bairros p opulares e da periferia, quando envolvidos no laço coletivo para a superação da 

discriminação, têm seu cotidiano fortalecido por um conjunto de elementos que podem despontar em uma cultura construída como reação 
aos processos de exclusão social. Identidade e resistência convergem em uma ambígua formação de consciência crítica. A incitação ao 

consumo e a sedutora mídia tradicional e comercial influenciam esses jovens na construção de identificações. Avaliar e questionar medidas 

políticas para trazer melhores condições... 
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Resumo  Este trabalho propõe a reflexão do graffiti como obra artística e como manifestação. As transformações ocorridas em suas formas de 

apresentação, geradas pela velocidade com que capta a realidade que lhe é imediata, própria de seu tempo, ao seu público e seu contexto. 

Numa perspectiva de registro e leitura do graffiti local, os valores a que remete centralizam nossas reflexões na questão da comunicação e 

da arte na cidade, para o entendimento das motivações, influencias e principalmente, a criatividade de que estão prenhes em seu nível 
estético.  
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Resumo  
A Arte de Rua se tornou uma forte manifestação cultural ao longo dos últimos trinta anos, elaborando uma linguagem própria e se 

estabelecendo no mercado artístico. Contudo, o reconhecimento deste tipo de prática enquanto arte ainda é paradoxal, pois tange diversos 

pontos problemáticos nas relações sociais. A intervenção chega aos olhos do espectador sem pedir permissão, insere-se no contexto urbano 
quase que naturalmente, e em alguns casos chega a se camuflar como se já fosse parte da arquitetura. Seja qual for a sua base estética, a 

intervenção urbana alcança um vasto espectro de espectadores, mesmo que eles não queiram. O que se pretende nesta dissertação não é 

catalogar de forma cartesiana os diversos estilos encontrados nas ruas, mas sim refletir acerca desta prática, sobre seu funcionamento, seus 
desdobramentos, em uma leitura mais densa e tanto quanto possível objetiva 
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Resumo  
Este trabalho procura estudar a arte do graffiti por meio da análise da trajetória do grafiteiro paulista Thiago Teixeira Leite Ackel, que 
assina suas obras como Mundano. Mundano é um artista urbano que se notabilizou na cena do graffitinos últimos vinte anos, com obras 

realizadas em lugares inusitados, como placas de propagandas políticas, carroças de recicladores e em sucatas, coletadas no leito seco do 

reservatório do Atibainha. O motivo da escolha desse artista para o referido estudo deve-se ao fato de Mundano ser considerado representante de 

uma nova geração de artistas grafiteiros, que além de se ocuparem com sua produção e com a contestação política, também acabam por assumir 
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a função de galerista e de comerciante da arte do graffiti, caminho seguido por muitos artistas desse campo no mundo contemporâneo. 

Mundano, assim como outros artistas como Os Gêmeos, Zezão, Crânio etc, ao mesmo tempo que mostra sua presença no espaço urbano, com 

obras em locais diversos como pontes praças e muros, também dá conta de uma produção voltada para o comércio e para a exposição em 

galerias, fato que revela uma demanda por sua arte. Assim, visando desenvolver esse estudo de modo produtivo organizou-se as etapas da 
pesquisa em três capítulos: o estudo da iconografia dos graffitis, da trajetória de Mundano e a recepção de suas obras pelo público. Ao articular 

esses três pontos, pode-se ter uma dimensão mais extada do processo produtivo desse artista ao compreender não apenas as referencias estéticas 

de suas produções, mas também o modo como Mundano, ao transferir suas obras para suportes diversos e para espaços institucionalizados, 
permitiu que sua arte circulasse ao encontro de um público maior, além daquele que comumente aprecia seu trabalho no espaço urbano. Desse 

modo, esse artista não apenas produz arte do graffiti, como também escreve a cada dia uma página da história do graffiti paulistano. E estudar a 

sua produção e a recepção de suas obras é um modo de produção de repertório científico que ficará como base para estudos futuros, que visem 
dar conta da complexa história de um tipo de arte intensa e efêmera como é o caso do graffiti.  
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Resumo  
Este trabalho analisa a produção social do espaço público da cidade de São Paulo a partir da leitura das intervenções gráficas, como graffiti 

e pixação. A partir de uma abordagem antropológica urbana e visual buscamos os vínculos e relações entre as intervenções gráficas e a 

constituição e organização do espaço público urbano, tanto na dimensão individual, quanto na dimensão coletiva da percepção. Com o foco nas 

intervenções gráficas em seus suportes por excelência, os aparelhos arquitetônicos urbanos, nos colocamos à disposição dos encontros e 

desencontros cotidianos pela cidade para então considerarmos os diversos discursos sobre a prática social e espacial urbana, revelando assim 
alguns traços das relações entre autor, obra, público e a própria cidade. A argumentação segue no sentido de que as relações cotidianas em torno 

das intervenções gráficas, marcadas pela tensão entre transgressão e controle, revelam a sobreposição de versões distintas da cidade, da São 

Paulo vista e da São Paulo imaginada, em que o edificado da paisagem urbana é atravessado por construções simbólicas efêmeras conferindo 
outra cor e sentido social à cidade de São Paulo. 

Palavras-chave 
Intervenção gráfica;Graffiti;Pixação;Espaço Público;São Paulo;Antropologia urbana;Antropologia visual. 

 

 

 



151 
 

 

UFSCAR 

Autor  Título  Área Documento Unidade Ano Relevância  

FERREIRA, 

LUCAS 
TAVARES 

O TRAÇADO DAS REDES: Etnografia dos 

grafiteiros e a sociabilidade na metrópole.' 

Antropologia 

 

Dissertação de 

mestrado  

UFSCAR 2006 SIM 

Resumo  
Essa dissertação apresenta um panorama do universo do graffiti em São Paulo, analisando a sociabilidade entre os grafiteiros, assim 
como entre estes e diversos outros agentes que estão, de alguma maneira, ligados às redes do graffiti. A partir da transgressão nas ruas, 

realizada do mesmo modo que os pixadores, caminhos são traçados, trazendo perspectivas profissionais, a entrada nas galerias de arte e no 

mundo publicitário, parcerias com o poder público e o reconhecimento do graffiti como parte do imaginário urbano contemporâneo. A partir 

de elementos históricos, trajetórias de vida, das diferentes técnicas e estilos, tensões e negociações, esta etnografia apresenta a dinâmica do 
graffiti, interagindo, através de suas redes, com os espaços e com o dinamismo da metrópole. 
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CATÁLOGO 
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CATÁLOGO 

O catálogo de obras apresenta graffitis dos artistas entrevistados, e suas respectivas análises artísticas. 
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Na figura I podemos observar sua composição em MDF 

com tintas de diversas cores. Nesta obra esta representada 

a vista da comunidade da vila Flávia no bairro de São 

Mateus em São Paulo-SP, onde se localiza a Favela 

Galeria. Estão presentes representações de móveis, e 

imagens religiosas, uma cruz, remetendo a fé, luta e 

esperança de construir um lar. 

 

     Cruz (elemento cristão que simboliza o sacrifício) 

 

 

        Nossa senhora e Nossa Senhora Aparecida (nos 

cultos de matriz africana sincretizadas com os orixás Oxum 

e Iemanjá. Simbolizam amor materno.). 

 

 

         Imagem de Zé Pelintra (Entidade cultuada no 

Catimbó e demais religiões de matriz africana no Brasil. 

Representa a fé) 

 

        Imagem de São Bartolomeu (nos cultos de matriz 

africana sincretizado como Oxumaré. Simboliza a 

resiliência) 

 

         Imagem de São Sebastião (sincretizado com orixá 

Oxóssi. Simboliza trabalho, e aquele traz o alimento para 

família). 

 

Figura I. Escultura em madeira . Artista Toddy (2017). Acervo pessoal. 
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Esta obra representa elementos da cultura pop com um integrante dos Beatles 

abraçado ao jogador de futebol Pelé. Ela compõe os murais do Beco do Batman na 

vila Madalena na cidade de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 “ Little a help my from friends”’ (1967), é o título de uma canção 

dos Beatles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

Figura II. Moral no Beco do Batman. São Paulo. 2017. Acervo pessoal 
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Na figura III apresenta a temática 

do pássaro, elemento recorrente 

nas produções do graffiti no bairro 

de São Mateus em São Paulo-SP. 

Ele foi feito por uma rede 

sociabilidade durante um evento de 

graffiti . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III – Pássaro nas proximidades do Favela Galeria. Artista Prozak. 2017. Acervo pessoal 
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Na figura IV observamos 

a arte do graffiteiro 

Zézão, artista de 

reconhecimento 

internacional, traz uma 

arte abstrata composta 

por linhas em tons 

contrastantes. Ele 

graffita desde os 1990, e 

durante um evento 

venho contribuir com 

apoio ao Favela Galeria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. Arte do graffiteiro Zézão. 2017. Acervo Pessoal. 
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Nas figuras V e VI observamos graffitis realizados por artistas novos que 

estão na transição da pixação para a arte figurativa. Podemos ver elementos 

ligados ao Hip-Hop e a mescla na utilização de letras e figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras V e VI. Proximidades do bairro São Mateus em São Paulo-SP. Autores desconhecidos. 2017. Acervo pessoal. 
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Figura VII. Galeria particular “Alma da Rua”. Vários artistas. 2017. Acervo Pessoal. 

  

Nesta obra estão presentes graffitis de vários artistas, produções icônicas com temas ligados a cultura pop.  
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                                      “This is not graffiti” faz referencia celebre obra surrealista de 

René Magritte  "Ceci n’est pas une pipe" (Isto não é um cachimbo) (1929). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VIII. Graffiti abstrato no Beco do Batman, em São Paulo-SP. Autor desconhecido. 2017. Acervo pessoal. 


