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RESUMO

Na cidade contemporânea a pixação e o graffiti estão cada vez mais presentes,
expostos nos espaços público e privado constroem a paisagem urbana em
suas dimensões simbólica e material. Esses grafismos urbanos são ricos em
cores, formas e discursos. Eles representam o grito de sujeitos/agentes que
muitas vezes são marginalizados socialmente, se utilizam destas formas de
expressão para se manifestar e exercer uma ação política como protagonistas
na produção simbólica da cidade. Este trabalho discute a espacialidade da
pixação e do graffiti na cidade de Natal-RN, analisando suas formas e
conteúdos impressos nos muros da cidade. Procura-se entender quais as
lógicas regem a apropriação destes espaços, assim como quem deles se
apropriam, levando em consideração os lugares que são grafitados. A
paisagem é subvertida desta forma pelas mãos dos grafiteiros e pixadores que
se arriscam riscando os muros e paredes da cidade.

Palavras chave: Graffiti, Pixação, Paisagem, Subversão.

ABSTRACT

In the contemporary city, the graffiti is increasingly present as it is exposed in
public and private spaces, building symbolic urban landscapes. These urban
graphics are rich in colors, shapes and discourse. They represent the speak of
a group of people who are often socially marginalized, and who use these forms
of expression to exercise their political action, becoming protagonists in the
city’s symbolic production. This work seeks to understand the graffiti’s spatiality
on the walls of the city of Natal-RN, analyzing their forms and contents. The
purpose here is to understand which are the logics behind the appropriation of
those spaces, as well as the motivations behind the actions of who are graffiting
those spaces. In some instance, this work considers that the landscape is
‘subverted’ by the hands of these graffitiers whose work is to keep leaving
marks in the city.

Tags: Graffiti, Pixação, Landscape, Subversion.
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Esse trabalho é uma exploração geográfica sobre o graffiti e a
pixação na cidade de Natal, e quando oportuno em sua região metropolitana
(Parnamirim e Macaíba). A cidade é aqui e analisada a partir dos riscos e cores
deixados nos muros pelos grafiteiros e pixadores, que modificam diretamente a
paisagem urbana nas dimensões simbólicas e materiais (MONTEIRO, 2013).
Entendo que a paisagem urbana é assim subvertida pela ousadia
dos sujeitos que dedicam parte do seu tempo marcando a cidade por meio do
graffiti e da pixação, e assim rompendo com a normatização do espaço urbano.
Normatização orientada pela hegemonia (econômica, política e cultural) dita
padrões estéticos, homogeneizando, fragmentando e hierarquizando os
lugares. O ordenamento do espaço é assim submetido a uma lógica
excludente, já que determinados lugares são privilegiados em detrimento de
outros. Por exemplo, os bairros de classe média alta recebem maior
infraestrutura do que os bairros populares, onde falta infraestrutura básica,
como água, saneamento, coleta de lixo, etc.
Quando o muro branco é colorido por personas1, bomb2,
representações, palavras e tag3, a estética e a função do muro branco
preestabelecido são subvertidas. É claro que um muro pixado ou grafitado não
perde sua função primária de segregar, limitar, criar fronteiras e limites, muitas
vezes das propriedades privadas. Mas através do graffiti e da pixação o muro
passa a ter outra função: a de suporte para a cultura de rua, como uma tela a
ser escrita, torna a rua uma galeria de arte ao ar livre.
Entendo o graffiti como uma manifestação artístico-cultural e política,
como defendido por Monteiro e Cordeiro (2011). Sendo uma manifestação
artística, considero como arte, essa qualidade de arte dado ao graffiti é
assumida por diversos pesquisadores, entre eles destaca-se BANSKY (2012),
TARTAGLIA (2010), GITAHY (1999), KNAUSS (2001), PENNACHIN (2003),
SOUZA (2007), MONTEIRO (2013) entre outros.
Ao contrário do que dizem por aí, o grafite não é a mais baixa
forma de arte. Embora seja necessário se esgueirar pela noite e
1

Persona - Estilo de graffiti que representa um personagem.
Bomb (bombardeios) - Ações diretas realizadas sem autorização previa pixando sua tag.
3
Tag - Assinatura de grafiteiros ou pixadores
2
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mentir para mãe, grafitar é, na verdade, uma das mais honestas
formas de arte disponíveis. Não existe elitismo ou badalação, o
grafite fica exposto nos melhores muros e paredes que a cidade tem
a oferecer e ninguém fica de fora por causa do preço do ingresso.
(BANKSY, 2012, p.8, grifo meu)

Esse caráter de arte pública aparece como um diferencial entre a
arte do graffiti e a arte mercadológica. Essa última necessita do circuito de
mercado para se realizar. Contudo, não podemos ignorar a entrada do graffiti
nas galerias e no próprio mercado de arte, assunto discutido por Luizan
Pinheiro (2007), Knauss (2001), e que será discutido nas próximas páginas.
O graffiti contemporâneo, como conhecemos hoje, tem seu início na
cidade de New York-EUA, com inscrições da tag e do número da casa que
morava o grafiteiro4. Knauss (2001) discute a trajetória do graffiti nos EUA, e no
Brasil, os processos de reconhecimento social associado ao graffiti, primeiro
como ameaça pública à sociedade, e depois, com sua institucionalização, o
graffiti como arte.
O graffiti inicialmente não se distinguia da pixação, pois sua origem
tem base no que hoje consideramos pixação. O graffiti rico em cores, formas e
desenhos é um processo posterior da evolução histórica desta arte. Na
verdade, essa distinção entre graffiti e pixação é bem brasileira. Primeiramente
em São Paulo, a pixação torna-se um movimento independente do graffiti, com
características e práticas diferenciadas, mas que se confundem em muitos
momentos. Ambas fazem parte da cultura de rua, e como no exterior não há
essa separação, a pixação passa a ser um movimento tipicamente brasileiro.
Para fins desse trabalho, quando nos referimos à pixação estamos nos
referindo a
uma arte de rua, caracterizada por uma escrita estilizada do nome do
pixador e do grupo que participa (se participa de algum grupo),
monocromática, quase sempre feita com spray preto.(...), o que
constitui uma forma de apropriação da cidade. Para David Souza, a
pixação é: “caracterizada pela veiculação através da paisagem
urbana, por sua vocação clandestina e por seu aspecto estético com
traços rápidos e apressados em tinta spray, cuja premissa é a
divulgação através da repetição. (...) A pichação é usualmente
associada a um discurso norteado pelas noções de vandalismo,

4

Para conhecer melhor a história do graffiti ver estudos de Knauss (2001), Soares (2007), Silva (2008,
2011).
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delinquência, e poluição visual (SOUZA, 2007, p.19).” (MONTEIRO,
2013, p. 19 e 20)

A pixação tem uma tipografia específica, que varia por estado. Em
Natal observei que não há uma tipografia natalense compartilhada entre os
pixadores, as tags pixadas são identidades visuais que cada pixador
estabelece particularmente, muito parecido com a pixação carioca. No entanto
é possível ver em Natal pixações com a tipografia tipicamente paulista.
Utilizarei a expressão grafismos urbanos, conceitualizado por
Deborah Lopes Pennachin (2003), para me referir à pixação e ao graffiti, assim
como outras intervenções políticas e artísticas riscadas nos muros da cidade.
Para a autora:
Os grafismos urbanos que vemos espalhados pelos muros são o
resultado de um processo em que o escritor (...) assimila e interioriza
diversos elementos da urbanidade em que vive, processa-os e com
eles interage, para posteriormente devolvê-los ao ambiente externo
sob a forma de graffiti ou pichação. (...) Os grafismos urbanos são, na
forma como são exercidos e no comportamento libertário de seus
agentes, uma linguagem, além de artística, também política, que
constrói novas significações dentro do espaço urbano e público,
transformando-o qualitativamente. (PENNACHIN, 2003, p. 3 e 4)

Neste sentido busquei analisar os grafismos urbanos, na cidade de
Natal e em sua região metropolitana (quando conveniente), compreendendo
suas formas e conteúdos impressos na paisagem. Procurei ainda identificar
seus sujeitos, e a lógica de apropriação dos lugares grafitados e pixados.
Nos últimos anos, os estudos sobre os grafismos urbanos em diferentes
áreas do saber científico, por meio de tese de doutorado (CAMPOS, 2007),
dissertações de mestrados (TARTAGLIA, 2010; MOURA, 2014), trabalho de
conclusão de curso (COSTA, 2012; MONTEIRO, 2013), e dezenas de artigos
científicos que já abordaram essa temática tão viva nas cidades brasileiras, têm
crescido.
Como pioneiro nos estudos geográficos sobre graffitis na cidade de
Natal-RN, Pablo Costa (2012) realizou um interessante trabalho de monografia.
Utilizando-se de um pluralismo metodológico bem fundamentado, o autor
analisa a geografia dos graffitis em Natal na interface entre geografia e arte e
discute o graffiti enquanto manifestação artística urbana fundamentalmente
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transgressora, subvertendo o espaço do ponto de vista normativo e conferindo
outra funcionalidade, outra racionalidade, que não a preestabelecida pela
norma. Como base teórica o autor discute os conceitos de território simbólico
(HAESBAERT, 2011) e lugar (SANTOS, 1996). O trabalho apresenta o
percurso e os percussores dos graffitis na capital potiguar, na passagem do
século XX para o XXI.
Um destaque do referido trabalho, não observado em outros analisados,
é a cartografia elaborada, que representa os lugares escolhidos pelos
grafiteiros e pixadores, assim como as identidades territoriais existentes,
resultando nos mapas: Territorialidades do Graffiti em Natal, Graffitis
Espontâneos e Encomendados, Reivindicação Territorial na Orla de Ponta
Negra por Pichadores da Zona Sul, Territorialização das Crews de Pixação e
Proposta de Itinerário do Graffiti em Natal. Essa cartografia proposta por Costa
(2012) nos auxiliou na pesquisa.
Escolhi a paisagem como o conceito geográfico chave nesse estudo,
pois esse tem possibilitado avanços nos estudos geográficos. A paisagem “é o
conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que
representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza”
(SANTOS, 2006, P. 66). Ao riscarem as ruas com suas imagens e
representações, os grafiteiros e pixadores modificam a paisagem da cidade,
gerando outras racionalidades, e em alguns casos, outra funcionalidade do
espaço.
As formas que compõem a paisagem apontam para uma determinada
função, como resposta às demandas atuais da sociedade. Como resultado das
ações da sociedade, a paisagem se constitui em um verdadeiro mosaico de
relações, formas, funções e sentimentos (SANTOS, 2006). Santos nos chama
a atenção para o fato que a paisagem não é formada apenas por volume, mas
também por cores, movimentos, cheiros, sons, entre outros. A paisagem está
na dimensão da percepção, dentro do campo dos sentidos, exigindo que
conheçamos seus significados e não apenas seus aspectos.
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Considerando a paisagem como um texto cultural, com múltiplas
dimensões, o geógrafo Denis Cosgrove (1998) expressa a complexidade deste
conceito destacando três pontos: “(i) um foco nas formas visíveis do nosso
mundo, sua composição e estrutura espacial, (ii) unidade coerência e ordem,
(iii) ideia de intervenção humana e controle das forças que modelam e
remodelam nosso mundo.”(1998, p.99). Destarte as paisagens são dotadas de
simbolismos, e acreditamos que os graffitis e pixações são participes deste
simbolismo. Desta forma um dos interesses da investigação proposta aqui foi
entender qual o simbolismo criado pelos pixadores e grafiteiros nas paisagens
urbanas.
O conceito de paisagem, assim, permite entender a relação dos sujeitos
com os espaços grafitados, buscando a interação e a dialética entre o homem
e a natureza; não mais a natureza primitiva, mas aquela relacionada às
dimensões simbólicas e materiais.
O graffiti e a pixação são fenômenos presentes nas cidades
contemporâneas, mesmo que a prática de escrever na parede remeta à história
da humanidade desde a pré-história, com as pinturas rupestres, datadas de
aproximadamente 35 mil anos A.C. É fundamental para os estudos geográficos
a dimensão temporal como aponta Santos (2012), pois o espaço é inseparável
do tempo. Esta pesquisa investigou esse fenômeno na atualidade, nas
paisagens existentes em nosso cotidiano. É evidente que a paisagem contém
acúmulo de tempo, mas minha busca foi avaliar o momento presente, foi
verificar sobre o que os muros da cidade de Natal falam e como se situa a
paisagem nesse contexto.
Deste modo, os fenômenos privilegiados neste trabalho, são localizados
no tempo e no espaço e são tidos como ações do homem no espaço, o que
provoca

modificações

e

transforma

os

objetos,

dando-lhes

novas

características (SANTOS, 2006). É fundamental compreendermos que no
espaço coexistem diferentes temporalidades, eventos, e como veremos a
própria pixação e o graffiti, possuem distintas temporalidades. Não estou me
referindo aqui ao tempo cronológico, mas ao tempo da vida, das ações
humanas, que se materializam nos lugares.

27

A capital potiguar é o lugar de pesquisa. Suas ruas, seus muros pixados
e grafitados, foram analisados, na perspectiva de uma geografia marginal, por
ter uma postura anticapitalista e com base nas ideias libertárias como a TAZ
(Zona Autônoma Temporária) e Terrorismos Poéticos, ambos discutidos por
Hakim Bey (2001, 2003).
Além de se preocupar com a temática da marginalidade, já que a
pixação e o graffiti sem autorização são, para o Estado, práticas criminais
enquadradas na Lei nº 12.408, de 25 de maio de 2011, que altera o antigo art.
65 da Lei n°9.605, de 12 de fevereiro 1998, que descriminaliza o ato de
grafitar, e dispõe sobre a proibição de comercialização de tintas em
embalagens do tipo aerossol a menores de 18 (dezoito) anos.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço
saber
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
o

que

o

o

Art. 1 Esta Lei altera o art. 65 da Lei n 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, dispondo sobre a proibição de comercialização de
tintas em embalagens do tipo aerossol a menores de 18 (dezoito)
anos, e dá outras providências.
o

Art. 2
Fica proibida a comercialização de tintas em
embalagens do tipo aerossol em todo o território nacional a menores
de 18 (dezoito) anos.
o

o

Art. 3 O material citado no art. 2 desta Lei só poderá ser
vendido a maiores de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação de
documento de identidade.
Parágrafo único. Toda nota fiscal lançada sobre a venda desse
produto deve possuir identificação do comprador.
o

o

Art. 4 As embalagens dos produtos citados no art. 2 desta
Lei deverão conter, de forma legível e destacada, as expressões
“PICHAÇÃO É CRIME (ART. 65 DA LEI Nº 9.605/98). PROIBIDA A
VENDA A MENORES DE 18 ANOS.”
o

Art. 5 Independentemente de outras cominações legais, o
descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o infrator às sanções
previstas no art. 72 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
o

o

Art. 6 O art. 65 da Lei n 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou
monumento urbano:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
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o

§ 1 Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em
virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6
(seis) meses a 1 (um) ano de detenção e multa.
o

§ 2 Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo
de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação
artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber,
pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem
público, com a autorização do órgão competente e a observância das
posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos
governamentais responsáveis pela preservação e conservação do
patrimônio histórico e artístico nacional.” (NR)
o

Art. 7 Os fabricantes, importadores ou distribuidores dos
produtos terão um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após a
regulamentação desta Lei, para fazer as alterações nas embalagens
o
mencionadas no art. 2 desta Lei.
o

Art. 8 Os produtos envasados dentro do prazo constante no
art. 7 desta Lei poderão permanecer com seus rótulos sem as
modificações aqui estabelecidas, podendo ser comercializados até o
final do prazo de sua validade.
o

o

Art. 9 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
o

o

Brasília, 25 de maio de 2011; 190 da Independência e 123 da
República. (BRASIL, 2011)

Comparando a Lei nº. 9.605/98 com a lei anterior, nota-se que há uma
compreensão do graffiti como arte, assim como uma distinção da pixação.
Retirando do texto a palavra grafitar, deixando apenas a palavra pichar, criando
uma brecha subjetiva de interpretação. Ademais há exigência de uma maior
fiscalização e controle nas vendas dos sprays.
Lei dos Crimes Ambientais. Lei nº. 9.605/98. Seção IV: Dos Crimes
contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural. Art. 65.
Pichar, grafitar, ou por outro meio conspurcar edificação ou
monumento urbano. Pena – 22 detenção, de três meses a um ano, e
multa. Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou
coisa tombada em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou
histórico, a pena é de seis meses a um ano de detenção, e multa.
Decreto nº. 3.179/99. Seção IV: Das Sanções Aplicáveis às
Infrações Contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural. Art.
52. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou
monumento urbano: Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais). Parágrafo único. Se o ato for realizado em
monumento ou coisa tombada, em virtude de seu valor artístico,
arqueológico ou histórico, a multa é aumentada em dobro. (BRASIL,
1999)

Segundo Mariana Gontijo e Felipe Soares (2013), os dois pontos
fundamentais na alteração da lei são: “a questão do ‘objetivo de valorizar o
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patrimônio mediante manifestação artística’ e a diferenciação delineada pela lei
entre pichação e grafite” (2013, p.8). Os autores apresentam a dificuldade
técnica em determinar e identificar as diferenças entre elas, e de determinar se
objetivo é de valorização:
Pode-se afirmar que passou a ser exigido do agente fim especial de
embelezar o patrimônio, pois, caso ele vise tão somente degradá-lo,
poderá responder pelo crime do caput do art. 65 pela conspurcação.
Na realidade, há grande dificuldade em identificar esse “fim especial”
do agente, vez que é necessário um julgamento estético do intérprete
sobre o trabalho realizado: se ele gostar, é arte; se ele não gostar, é
crime. O policial que se deparar com um grafite em um muro, ou
mesmo um juiz em um processo judicial, torna-se verdadeiro crítico
de arte!(...) (SOARES; GONTIJO, 2013, p.8)

Por mais marginalizadas que essas artes de rua possam ser, elas
revelam vidas de sujeitos que se expressam e fazem das ruas um lugar de
questionamento, através do canto do graffiti e/ou do grito da pixação5. Essa
metáfora canto e grito, foi feita pelo graffiteiro e pixador Shellder, com intuito de
definir o graffiti e a pixação, como a mesma coisa:
Pixação é o grito, uma palavra que define bem é o grito e o graffiti é a
forma mais mansa de falar, o canto, e a pixação é o grito, eu vejo
como uma mesma coisa. Eu acho que a pixação é importante, porque
é aquele grito. É o grito, se ninguém te ouve, tu vai lá e escreve. Aí
está a importância dessa intervenção, independe se você está
embelezando o lugar ou deixando aquele lugar mais feio, tem sua
importância. A parede limpa é sinal de povo mudo. (SHELLDER,
entrevista realizada em 13 de outubro de 2013, Macaíba)

O graffiti em Natal começa nos anos 80, com Marcelino William de
Farias, mais conhecido como “Marcelus Bob”. Segundo Costa, Marcelous Bob
grafitava:
[...]“seus “humanóides” e suas “interferências urbanas‟ (termo dado
por ele) espalhadas pela cidade, além de provocar no outro uma
sensação de estranhamento de descoberta de algo novo, diferente,
suscitam uma infinidade de sensações; atraindo inclusive pessoas
para a arte de rua: “Entrando na linguagem do grafite >interferências
urbanas< quando eu comecei a fazer os grafites no início da década
de 1980 eu as chamava de interferências urbanas, o termo grafite
não existia ainda. Sempre com autorização”. (Marcelus Bob,
entrevista realizada em 05 de outubro de 2012) (COSTA, 2012, p 29.)

5

O título da dissertação parafraseia com essa metáfora.

30

O início da pixação em Natal está vinculado às torcidas organizadas, à
Gang Alvinegra (A.B.C.F.C.) e à Máfia Vermelha (América de Natal F.C.).
“Foram elas que primeiramente impulsionaram a pichação na cidade, sendo um
fenômeno recente considerando que as duas torcidas surgiram no início da
década de 1990” (COSTA, 2012, p.31), porém antes já existiam algumas
pixações de cunho político como disse o grafiteiro Pedro Ivo:
A pixação como é conhecida hoje, ela cresce com as torcidas
organizadas, mas ela vem de uma história do contexto político, com a
ditatura, mas com o uso do spray, porque nessa época a pixação era
feita muito de rolinho, dos dizeres militares (fora isso, fora aquilo) e de
pincel. Os sprays eles entram mais com as torcidas organizadas na
pixação, isso em 94, 93, é justamente o ano que surgem as torcidas
mais famosas do cenário futebolístico daqui, Máfia Vermelha e
Gangue Alvinegra, elas se tornaram febres, uma multidão juvenil dos
ambos os lados e a cidade se tornam comandos e zonas de
dominação desses grupos. Quintas, Cidade Satélite, Alecrim é Máfia
Vermelha. Neópolis é conhecida como PCN- Primeiro Comando
Neópolis da Gangue. Então assim não se pode andar de vermelhos
nessas ruas. Estiar bandeiras vermelhas até hoje culturalmente essas
ruas são Alvinegros. (PEDRO IVO, entrevista realizada em 5 de
setembro de 2013, em sua casa).

O universo estudado da cultura de rua, não se restringiu às pixações de
torcidas organizadas; o universo pesquisado é formado pelos graffitis e
pixações, em sua diversidade de intenções e técnicas. Portanto estêncil,
colagem, graffiti e pixação com pincel ou spray, pixações políticas, pixações
coletivas, graffiti relacionado ao Hip Hop e graffitis poéticos foram meu universo
de pesquisa.
As categorias de análise utilizadas para abordar a problemática do
fenômeno analisado foram as categorias cultura e poder.
Denis Cosgrove, no que diz respeito à cultura e simbolismos nas
paisagens, pressupõe que a geografia “está em toda a parte”, e há múltiplos
significados nas paisagens que a geografia pode decodificar. Assim a cultura
problematizada é determinada por e determinante da consciência e das
práticas humanas, de modo que a intervenção humana na natureza transforma
o natural em cultural, exigindo uma habilidade imaginativa para revelar os
significados na paisagem cultural.
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Optei por não definir cultura já que, “pouco se ganha ao se tentar uma
definição precisa de cultura. Fazê-lo implica em sua redução a uma categoria
objetiva, negando sua subjetividade essencial” (COSGROVE, 2013, p.1).
Trabalharei com a noção de cultura que a compreende como a capacidade dos
seres humanos de se comunicarem entre si através de símbolos, atribuindo
significado a tudo, desde objetos, lugares e seres até sons vocais articulados;
assim esta possui uma base geográfica no momento que está associada a um
coletivo de pessoas. (WAGNER; MIKESELL, 2003).
Ao escolher pesquisar os grafismos urbanos na cidade, estou na
realidade realizando um estudo analítico inserido no contexto cultural, de modo
que existe uma estreita relação entre cultura e poder como defendido por Denis
Cosgrove (1998). A cultura como forma coletiva de experimentar e interpretar o
mundo

manifesta

claramente

essa

dimensão

de

poder,

porque

as

possibilidades de cada grupo para viver sua cultura não se dão em igualdade
de condições. Assim, segundo o autor, existem culturas dominantes e
subdominantes ou alternativas.
Com certeza o graffiti e a pixação, como manifestações culturais
urbanas, podem ser classificadas como culturas alternativas, pois os valores
que os fundamentam são essencialmente diferentes daqueles correspondentes
ao padrão dominante e oficial da arte de mercado, que torna a arte em
mercadoria, presa entre quatro paredes, limitadas muitas vezes pelo valor do
ingresso. Mesmo que hoje exista uma abertura e aceitação ao graffiti por parte
da cultura dominante, quando se coloca essa arte de rua em museus e
galerias, enquadrando-a dentro de uma lógica mercantil, constatamos uma
contradição dentro desta cultura alternativa, o que não ocorre com a pixação,
que dificilmente será mercantilizada, já que sua essência de transgressão e de
contravenção, não possibilita o seu enquadramento nos padrões hegemônicos.
Para Serpa, apoiando-se em Santos, “a cultura é um motivo de conflito
de interesses nas sociedades contemporâneas, um conflito pela sua definição,
pelo seu controle, pelos benefícios que assegura” (2011, p. 142). Essas grafias
nas cidades, ao se contraporem às culturas dominantes, geram novas formas
de sociabilidade: o graffiti e a pixação se configuram como a expressão de um
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movimento político, pois os lugares dos grafiteiros e pixadores – periferias
pobres, conjuntos habitacionais, bairros populares – estão presentes em cada
pintura e em cada ação (MONTEIRO, CORDEIRO, 2011).
O poder, assim como a categoria de cultura, não recebe aqui uma
definição restrita. A base para a categoria poder advém dos estudos de
Foucault, Iná de Castro e Denis Cosgrove, esse último no que se refere a
interação cultura e poder. Castro (2010) em “Geografia Política” traz algumas
definições de poder, que apresento:
(b) Para Weber (1982:43), “Poder significa a probabilidade de impor a
própria vontade dentro de uma relação social, mesmo contra a
resistência e qualquer que seja o fundamento desta probabilidade
(...). (c) Bertrand Russel (1979:24) diz que “o poder pode ser definido
como a produção de resultados pretendidos”. (d) Para Lasswell
(1979:12), “o poder é, especificamente, um valor de referência: ter
poder é ser levado em conta nos atos (políticos) dos outros”. (e) Já
para Bachrach (1970:22), “Existe poder quando há conflitos de
interesses ou valores entre duas ou mais pessoas ou grupos. Tal
divergência é condição necessária, porém insuficiente, do poder.
Uma relação de poder se diferencia da influência pela possibilidade
de uma das partes para invocar sanções” (CASTRO, 2010, p.97)

Para a autora, o poder está absolutamente ligado à ação, só existe na
prática, nas atitudes, nas ações que produzem e provocam mudanças de
atitude, de pensamento. “Mas o poder está também circunscrito ao campo das
vontades e inclui-se no universo dos valores sociais, que definem uma vontade
comum, ou seja, tudo aquilo que é socialmente aceito e valorizado”. (CASTRO,
2010, p.99).
Se o poder só existe na ação, ele então só se realiza na relação com o
outro, em relações assimétricas. Para Foucault existem relações de poder, não
atreladas pura e simplesmente ao Estado e às instituições, e nem tão pouco
enquanto herança, dádiva. Este não é estático, e não está em lugar
determinado. Para o autor, e nesta pesquisa, o poder como um exercício
dentro de relações indefinidas, é dinâmico, é um instrumento de diálogo entre
os indivíduos de uma sociedade:
Quando fala-se de poder, as pessoas pensam imediatamente a uma
estrutura política, um governo, uma classe social dominante, o mestre
frente ao escravo, etc. isto não é de nenhum modo aquilo que eu
penso quando falo de relações de poder. Eu quero dizer que, nas
relações humanas, qualquer que sejam - que trate de comunicar
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verbalmente, como fazemo-lo agora, ou que trate-se de relações
amorosas, institucionais ou econômicas -, o poder continua presente :
eu quero dizer a relação na qual um quer tentar de dirigir a conduta
do outro. Estas são, por conseguinte, relações que pode-se encontrar
em diversos níveis, sob diferentes formas; estas relações de poder
são relações móveis, ou seja elas podem alterar-se, elas não são
dadas de uma vez para sempre (FOUCAULT, 2001, apud MARINHO,
2008, p.14).

Marinho (2008), no artigo “As relações de poder segundo Michel
Foucault” chama atenção para a relação entre liberdade e poder que Foucault
estabelece:
Entender as relações de poder em Foucault, é preciso partir do
conceito que ele tem de liberdade. A liberdade para ele é como uma
arma de proteção. Arma porque constitui um instrumento natural de
luta do ser humano e proteção porque, segundo ele, ninguém
consegue manipular a liberdade de ninguém. Quando algo ou alguém
atinge nossa liberdade é porque damos o pleno consentimento. Para
sustentar sua noção de liberdade, Foucault deveria, obrigatoriamente,
ter proposto outra noção de poder, pois a mentalidade da época era
que o poder eliminava a prática da liberdade, mas ele estava
convencido do contrário, ou seja, nenhum discurso é capaz de atingir
sua liberdade, pois cada indivíduo é senhor da liberdade e,
consequentemente, pode administrá-la como desejar. (MARINHO,
2008, p. 10)

O poder como categoria de análise nesta pesquisa é, portanto, um
elemento chave na aproximação com as culturas urbanas. Busquei entender
essa relação de poder estabelecida pelos graffiteiros e pixadores com a
sociedade, ao riscarem os patrimônios públicos e privados. Que diálogo é esse
que estabelecem os agentes? Quais são as transformações provocadas por
esses grafismos urbanos?
Portanto, cultura e poder têm rebatimento na paisagem, porém só se
pode compreendê-los se se conhece e reconhece seus símbolos, ou seja, é
imprescindível o contato com a linguagem cultural, identificando os signos e
seus significados. Toda paisagem é repleta de simbolismo, pois é apropriada
por grupos humanos, que empregam suas marcas, desejos, memórias,
conflitos e anseios na paisagem.
Com o propósito de alcançar os objetivos e operacionalizar a presente
pesquisa alguns pressupostos metodológicos foram necessários. Entendo que
conhecimento popular e conhecimento científico são duas formas diferentes de
compreender e explicar o mundo, destarte foi essencial a essa pesquisa a
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articulação desses dois conhecimentos sem hierarquizá-los. Ângelo Serpa
discute essa articulação e coloca que “Se o conhecimento acadêmico não é
melhor e nem pior que o conhecimento popular, então não há porque pensar
atividades de pesquisa e ensino que não busquem incessantemente a
interação com o conhecimento popular como objeto” (2007, p.137).
Da mesma forma, a experiência e a vivência foram fundamentais no
decorrer da pesquisa, deflagrando os trabalhos de campo na busca da
observação participante. A pesquisa qualitativa tem preocupação com a
questão humana, relacionando a pesquisa com a esperança, as necessidades,
os objetivos e a busca de uma sociedade livre. “É uma atividade situada que
localiza o observador no mundo. Consiste em um conjunto de práticas
materiais e interpretativa que dão visibilidade ao mundo.” (DENZIN e LINCOLN,
2006, p.17). Esse conjunto de práticas envolve a utilização de diferentes
métodos, como afirma Flick (1998): “O foco da pesquisa qualitativa possui
inerentemente uma multiplicidade de métodos” (apud DENZIN e LINCOLN,
2006, p. 19).
Essa multiplicidade se justifica na busca para encontrar e utilizar as
melhores ferramentas para analisar e entrar em contato com o fenômeno,
criando um espaço de diálogo com seu objeto, e não transformando o outro no
objeto do olhar, mas de trocas incessantes de saberes, criando uma íntima
relação entre a pesquisadora e o que é pesquisado.
Não posso negar a questão ética e política implícitas na pesquisa
qualitativa, que questiona para quem estamos produzindo conhecimento? A
resposta está diretamente relacionada à forma como a pesquisa é realizada,
minha produção do conhecimento é coletiva e reconhece o saber popular como
uma forma de conhecimento. Em acordo quis ouvir as vozes dos sujeitos
marginalizados por sua prática, condição social, etnia e lugar de moradia. Dei
ouvidos e espaço para ecoar essa voz que veio da rua, do muro pixado, da
parede grafitada. Meu propósito foi o de ir contra a colonialidade6 do pensar, foi

6

Sobre o conceito consultar A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais: Perspectivas
latino-americanas, organizado por Edgardo Lander. Disponível em:
http://www.geografia.fflch.usp.br/graduacao/apoio/Apoio/Apoio_Tonico/2s2012/Texto_1.pdf
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construir um pensamento autóctone, buscando a descolonização do pensar,
olhando o fenômeno com novas lentes.
Partindo desses pressupostos, fui para o campo, vivenciei esses
grafismos urbanos na cidade. Segundo Minayo o trabalho de campo “permite a
aproximação do pesquisador da realidade sobre a qual formulou uma pergunta,
mas também estabelece uma interação com os ‘atores’ que conformam a
realidade e, assim, constrói um conhecimento empírico importantíssimo para
quem faz pesquisa social.”(1993, p.61)
No contexto do trabalho de campo estão inseridos dois instrumentos: a
entrevista e a observação. A entrevista sendo um método de coleta de
informação direta, cuja subjetividade, memória e história de cada individuo são
valorizadas, ainda que a história do indivíduo seja uma construção social, cada
indivíduo é único. As entrevistas foram semiestruturadas “possibilitando ao
entrevistado discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação
formulada.”(MINAYO, 2011, p.64)
A observação participante foi fundamental para compreender o subtexto
das falas dos diversos sujeitos entrevistados. Segundo Mann (1970 apud
LAKATO e MARCONI, 1999, p.93), a observação participante “é uma tentativa
de colocar o observador e observado do mesmo lado, tornando-se o
observador um membro do grupo de molde a vivenciar o que eles vivenciam e
trabalhar dentro do sistema de referencias deles.”
Essa questão foi importante para trabalhar com os grafiteiros e
principalmente os pixadores, tendo em vista que a prática do pixo e do graffiti
sem autorização é crime ambiental como vimos acima. Foi essencial para
pesquisa a confiança dos sujeitos entrevistados em mim (a pesquisadora), de
forma que puderam compartilhar suas ideias e pensamentos.
Outro procedimento realizado foi um levantamento iconográfico,
seguindo a argumentação de Loizos (2002), são três razões que fundamentam
sua importância:
A primeira, é a que a imagem, com ou sem acompanhamento de
som, oferece um registro restrito mais poderoso das ações temporais
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e dos acontecimentos reais – concretos, materiais.(...) A segunda
razão é que embora a pesquisa social esteja tipicamente a serviços
de complexas questões teóricas e abstratas, ela pode empregar,
como dados primários, informação visual que não precisa ser nem em
forma de palavras escritas, nem forma de números (...). A terceira
razão é o que o mundo em que vivemos é crescentemente
influenciado pelos meios de comunicação, cujos resultados, muitas
vezes, depende de elementos visuais. (LOIZOS, 2002, p.137, 138)

Compreendendo a relevância da imagem como texto, foram fotografados
alguns graffitis e pixações existentes na cidade de Natal. Busquei captar as
paisagens urbanas e o local onde estão inseridas essas artes. Também foram
filmadas as entrevistas, assim como as atividades vivenciadas pela
pesquisadora relacionada ao graffiti e à pixação, quando possível. As
impressões e narrativas da

pesquisadora,

também foram fontes de

informações, relacionadas à observação e descrição do campo. Portanto a
experiência tornou-se fundante da pesquisa.
A interpretação e a análise dos materiais empíricos seguiram a
pluralidade metodológica mantendo-se o critério primordial da análise crítica
dos dados. A transcrição das entrevistas, foi realizada respeitando-se fielmente
o conteúdo das mesmas; e em seguida, os termos e ideias comuns às
entrevistas foram sistematizados e analisados.
Assim, essa pesquisa foi conduzida de modo livre e criativo, deixei em
aberto todas as possibilidades para investigar essas artes. Fui livre e apostei
na criatividade para desenvolver a pesquisa, e seus resultados são fieis aos
seus protagonistas e a sua prática.
No quadro 1, temos a síntese dos procedimentos metodológicos desta
pesquisa.

Quadro 1- PESQUISA QUALITATIVA

Elaborado por: Julia Monteiro, 2013.
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Capítulo I
_______________________________________________________________

Trilhas Geograficas: Primeiras Trajetorias
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A cidade contemporânea carrega em suas formas e funções um
complexo emaranhado de relações e intenções que faz dela o lugar do
encontro, da diversidade. Nesse espaço, sabemos que existem tramas que
segregam a cidade, fragmentando, ao mesmo tempo que, articulam seus
fragmentos. A cidade não é a mesma para todos os cidadãos, seu conteúdo,
função e forma mudam, conforme mudam as classes sociais, as etnias e as
culturas. Destarte essa multipliCIDADE está inscrita e escrita na paisagem
urbana, ou melhor seria, nas diversas paisagens urbanas espalhadas pela
cidade.
As paisagens urbanas são textos que versam sobre a cidade, resultado
do acúmulo de tempo e as transformações contemporâneas da cidade, reflexo
das relações do homem com a natureza. Podemos ler na paisagem formas de
diferentes tempos, como exemplo um casarão da época do Brasil colônia e um
pixo feito ontem, essas formas coexistem, sendo objetos de diferentes tempos
presentes na mesma paisagem. Milton Santos caracterizou as paisagens como
sendo transtemporais (2006, p.67), pela capacidade de remeter ao passado e
ao presente através de seus objetos.
Entender a paisagem como texto (Cosgrove, 1998) é fundamental para
aproximar-me do fenômeno que estou analisando, pois as pixações e graffitis
são escrituras nas paisagens urbanas. A dimensão que a vista abarca é uma
dimensão da paisagem, mas ao mesmo tempo, ver uma paisagem, descrevêla, ou mesmo analisá-la, como é o caso pretendido, é uma maneira de ver o
mundo, como afirma Cosgrove (1998), uma ação que a mente humana pode
realizar. Sabemos que na cidade são muitos os signos e simbolismos
implantados na paisagem urbana e esse universo simbólico tem por trás de si
culturas diversas que dão significados e significação aos símbolos, e à medida
que conhecemos essas culturas podemos compreender seus sentidos.
Recordo-me de um amigo saído do interior da Bahia, que foi para a
capital Paulista e ficou deslumbrado com os viadutos, pontes e rodoanéis de
São Paulo, e não compreendia muito bem como tudo aquilo estava ali, assim
como não entendia muitas vezes sua função. Porém ao passar a morar na
cidade, aquilo que outrora se destacou na paisagem pela singularidade e total
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diferença da paisagem de sua cidade natal, passou a ser mais um elemento da
paisagem sem grande destaque. Ou seja, seu cotidiano na cidade,
apreendendo a cultura e a dinâmica paulistana possibilitou identificar aqueles
objetos da capital paulista e atribuir a eles significado e ou funcionalidade.
Pretendo analisar a paisagem da cidade de Natal a partir das pixações e
graffitis não a partir de manifestação da cultura dominante, essa que tantas
cicatrizes deixa pela cidade, meu desafio é entender os símbolos gerados
pelos sujeitos e atores chamados por Santos de baixos, personagens que
constroem a cidade partindo dos ímpetos de criação, da ação e da cultura.
Cosgrove utiliza, quando fala da relação de poder e cultura, a tipologia
das culturas como dominantes ou alternativas (residuais, emergentes e
excluídas). Dentro dessa lógica busco trabalhar as culturas alternativas, pois
como bem colocou o autor, “as culturas alternativas são menos visíveis na
paisagem do que as dominantes, apesar de que, com a mudança na escala
de observação, pode parecer dominante uma cultura subordinada ou
alternativa.” (1998, p.116, grifo meu). São inúmeros os significados destas
culturas que se transcrevem nas paisagens urbanas, cabendo nessa
investigação compreender esse conjunto de significações que traduzem os
sujeitos e suas culturas. O próprio Cosgrove chama atenção para a
necessidade de se entender a cultura excluída do graffiti/pixação, “que estão
codificados na paisagem da vida cotidiana e aguardam estudos geográficos”
(1998, p.121).
Escolho assim como objeto de análise o cotidiano, pois este carrega a
dimensão da existência (SANTOS, 2006 ), do espaço vivido, das emoções, da
relação com outro e com as coisas que lhe cercam (objetos e ações) e que
projetam suas vidas no espaço. Seria possível olhar para a cidade
contemporânea e não ver as marcas e impressões deixadas pelas mãos dos
grafiteiros e pixadores? Partindo do cotidiano, ou seja, das relações que se
estabelecem diariamente com os lugares, ignorar a existência de uma cultura
que se projeta nas paredes, muros, viadutos e outro suporte da arte de rua, é
negar a cidade e sua paisagem. Ao mesmo tempo, que o discurso do urbano, o
conteúdo urbano e sua representação estão extremamente relacionados com
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essas culturas, que podemos ver utilizadas em propagandas, novelas, filmes,
cartazes, e na moda de vestuários, para remeter ou relacionar ao conteúdo
urbano.
Natal, a capital potiguar, com aproximadamente 854 mil habitantes
(IBGE, 2013), é uma cidade em processo de transformação, passando pelo
processo de verticalização em algumas áreas da cidade. É uma cidade dividida
pelo Rio Potenji que a separa em duas regiões, norte e sul. Essa separação
entre a zona norte e a zona sul, não é apenas física, mas também sóciocultural, pois na zona norte vivem predominantemente a população de baixa
renda e na zona sul, área mais valorizada, moram principalmente as classes
potiguares média e a mais abastada. Apesar desta divisão genérica, as
populações carentes também ocupam áreas valorizadas da zona sul (ex.
Comunidade de Mãe Luiza, Vila de Ponta Negra), assim como a população de
maior poder aquisitivo tem casa beirando o mar da zona Norte. Vale a pena
observar que essa pesquisa ultrapassa os limites do município de Natal,
estabelecendo contatos com os municípios vizinhos como Parnamirim,
Macaíba e outros que porventura estabeleçam conexão com a pesquisa.
Para elaboração deste capítulo, foram realizados vários trabalhos de
campo, sistematizados no quadro abaixo (Quadro-2). A base dessa pesquisa é
o campo, não me limitando apenas a ele, mas entende-se que sem a
observação in loco minha proposta de análise do fenômeno pesquisado não se
sustenta. Como grafiteira atuante minha prática também está vinculada e
diretamente relacionada à pesquisa.
Desse modo as pesquisas teórica e empírica realizadas estão
articuladas com os conceitos trabalhados (paisagem, cultura e poder), ao
mesmo tempo que consideram a amplitude das experiências vividas no campo.
Serpa (2006) ressalta a coerência de utilizar o conceito de paisagem quando se
está realizando o trabalho de campo, argumentando sobre a vantagem de este
ser, o mais operacional dos conceitos.
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Quadro 2- Trabalhos de Campo Realizados.

Fonte: Julia Monteiro.
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1.1 Praia de Cotovelo – Uma sereia e um conflito.
Estava a menos de uma semana na cidade de Natal, na verdade no
distrito de Pium - Parnamirim, e súbita vontade incitou-me a pintar um muro na
praia de Cotovelo, primeira praia que conheci no litoral potiguar. O muro
escolhido pertencia a uma área do exército brasileiro (Figura 1), que impede o
acesso a uma parte da praia conhecida como a Barreira do Inferno. O muro
cinza era aos meus olhos uma espécie de tela branca a ser colorida e assim,
numa segunda-feira à tarde, fui cumprir meu objetivo.
O contexto e o conflito gerado por minha grafitagem, é o que interessa a
essa investigação, pois, como será narrado, houve um conflito e um
“conservadorismo” relacionado a prática do graffiti.

Figura 1- Primeiro muro escolhido para grafitar.

Foto: Googlemaps, 2013

Estava na casa de um conhecido, que me acompanhou à praia, entrei
primeiro no mar e depois pretendia fazer o graffiti. Entretanto alunos desse
conhecido (que chamarei de Onor) foram à praia jogar futebol e quando fui
grafitar o muro, Onor de forma intolerante em relação a arte do graffiti,
utilizando palavrões para definir e se referir ao graffiti, se pronunciou
“proibindo” a ação, argumentando que a “comunidade” local (e seus alunos),
não gostariam e que poderiam se revoltar com meu ato, o que traria muita
confusão. Contra argumentei, falando das minhas experiências com graffiti e os
meus motivos para fazê-lo ali, da importância para mim de demarcar minha
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nova cidade, das cores e da necessidade da arte pública. No entanto, diante da
hostilidade e para não criar um problema e desgaste maior esperei até Onor
partir e escolhi outro muro para fazer o graffiti (Figura 2) na praia do cotovelo; o
muro escolhido cercava um terreno baldio de propriedade privada.
Foi nesse muro em que minhas tintas pela primeira vez marcaram as
terras potiguares, fui abordada apenas uma vez durante a grafitagem por um
jovem que passou por mim e estabelecendo diálogo, elogiou o trabalho e
observou por algum tempo a ação, instigado para saber mais sobre o graffiti.
Figura 2 - Fotografia do graffiti da sereia em Pium já desgastado, grafitado em
fevereiro de 2013.

Foto: Marina Soares, 2014.
Diante do fato alguns questionamentos foram gerados: Estaria eu,
invadindo o lugar do Onor? Ou a inserção do graffiti seria alguma forma de
ruptura e de conflito com o a dinâmica do lugar? A intensão não é julgar os
sujeitos, mas entender por quais motivos essa prática, nas ruas, causa
desconforto e forte tentativa ou o próprio ato da repressão (não apenas
considerando a polícia, mas também a sociedade em geral).
Minha opinião é a de que eu não estava invadindo o lugar, mas sim
ocupando minha nova cidade de moradia; quem tem a vida cigana, sabe da
necessidade de territorializar-se e criar laços com o lugar. Intervir, marcando a
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paisagem, me parece uma estratégia muito significativa para criar laços, pois
quando passo por aquele lugar e olho a paisagem belíssima do mar de
Cotovelo com minha sereia desenhada no muro, sinto-me pertencente ao lugar,
e vivo a força infinita da experiência paisagística (BESSE, 2006). Humboldt,
em Cosmo citado por Besse diz:
Seja uma planície monótona de amplo horizonte, onde plantas de
uma mesma espécie cobrem o solo, seja onde as ondas do mar
banham a costa e fazem reconhecer seus traços pelas estritas
verdejantes de ulvas e de conjunto de algas flutuantes, o sentimento
da natureza, grande e livre, arrebata nossa alma e nos revela, como
por uma misteriosa inspiração, que existe leis que regulam as forças
do universo.(...)O que essas impressões tem de grave e solene, elas
o apreende do pressentimento da ordem e das leis, que nasce sem
nosso consentimento, ao simples contato com a natureza; elas o
apreendem do contraste que oferecem os limites estreitos do nosso
ser com essa imagem de infinito que se revela em toda parte, na
abobada estrelada do céu, numa planície que se estende a perde de
vista, no horizonte brumoso do oceano.(apud BESSE, 2006, p.IX,
grifo meu)

Nesta perspectiva além da paisagem ser texto, como no momento que
grafitei minha sereia, ela exprime vida, a existência, mesmo que todos esses
significados sejam relevantes apenas para o sujeito-autor. De qualquer modo,
como escrita, ela marca e expressa algo que todos os que passarem por
aquele muro poderão ler, ainda que cada um a seu modo, subjetivamente.

1.2 - África- Uma comunidade na Zona Norte-ZN.
A ZN da cidade de Natal concentrando boa parte da população
natalense, carrega muitos estigmas sociais e seus habitantes são de certo
modo marginalizados e desprivilegiados no que tocam as ações do Estado, que
está presente principalmente pela ausência de políticas e serviços públicos.
Na música Zona Norte, Zona Sul , a cantora potiguar Khrystal Saraiva
expressa bem esse preconceito geográfico com a ZN.7
7

Transcrevo a musica para não perder a poesia da sua letra. É possível ouvir a música no

endereço eletrônico: http://www.youtube.com/watch?v=_uIQS-YUI60)
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Zona Norte, Zona Sul
Eu quero ir
Da zona norte a zona sul
Quero atravessar a ponte e me sentir num só lugar
Quero tomar banho de rio
Quero tomar banho de mar
Quero saúde e respeito
Pro povo em todo lugar
Pajuçara, igapó
Potengi, o meu Gramoré
Do lado que eu quero morar
Se vive na base da fé
Santa Catarina abençoa
Panatis e Santarém
E a Itapetinga nos leva
As fronteiras da nova Natal
Não tape o sol com a peneira
Maquiando o cartão postal
Me olhe dentro dos olhos
Me trate de igual pra igual
De que lado mora o seu preconceito
Atravesse a ponte que eu vou lhe mostrar
E de que lado mora
O seu preconceito
Atravesse a ponte que eu vou...
Atravesse a ponte que eu vou lhe mostrar
Atravesse a ponte que eu vou lhe mostrar
Salve a galera da avenida Pompéia
Por onde eu passo bem cedo toda semana
Pra pedir a benção da minha mãe, dona Maria
E agora quero estender meu alô pra rapazeada do Pajuçara, Cidade praia, Parque dos
Coqueiros, galera de Santa Rita, Alvorada, Vale Dourado, Parque das Dunas, Brasil novo, Vila
Verde, alô alô Gramorezinho! São Gonçalo do Amarante,
Planalto, toda rapazeada do Sarney, Golandim, Sopapo, Alto da Torre, África...
De que lado mora o seu preconceito?
De que lado mora?
O seu preconceito?
De que lado mora?
De que lado mora o seu preconceito?

Em 16 de março de 2013, atravessei a ponte sentido ZS- ZN e fui
conhecer a “Comunidade África”, convidada pelo Carcará da Viagem grafiteiro,
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rapper, e presidente da CUFA-RN (Centra Única da Favela) juntamente com
outros grafiteiros, Japa, Eco, Rasta, Talison e o fotógrafo Junior Palhares, para
fazer um mural coletivo de graffiti na comunidade.
A paisagem nessa comunidade tem muito do conteúdo rural, mesmo que
seja considerada urbana, pois as ruas são de terra, as casas são de materiais
reutilizados, madeiras, lonas, palhas, apesar de encontrarmos também casas
de alvenaria. Ouve-se galos e galinhas, vê-se patos e plantações, um ritmo
desacelerado; diferente daquele do centro da cidade. Vê-se muito verde e um
rio, onde as crianças brincam nas águas, a mesma que recebe o esgoto das
casas. A infra-estrutura básica, de saneamento e moradia parece ineficiente.
Em sua dissertação de mestrado Rachel Melo (2006) fala da condição de
segregação social da qual essa comunidade passa, e também do processo de
favelização que é crescente na área.
Realizar uma intervenção na paisagem desta comunidade, representa a
inserção de novos símbolos num cotidiano marcado pela exclusão. Levar arte
de rua a um espaço considerado por muitos como “invisível” na cidade, é
buscar interagir e proporcionar uma nova experiência sensível para aquela
população.
Quando falo de invisível, deve-se questionar para quem? Invisível para o
Estado, para uma parcela que não vive naquele lugar, porque para seus
moradores, pra mim, e para os outros grafiteiros, a “comunidade África” é um
lugar VISÍVEL. Há de se pensar sobre os invisíveis e a invisibilidade dado aos
agentes e a lugares não hegemônicos, que escapam a muitas pesquisas. A
condição invisível/ visível é um par dialético que revela para onde estão
voltadas as atenções, a geografia marginal, subversiva procura enxergar e
tornar visíveis esses ignorados socialmente, como fez Joseli Maria Silva(2009),
no livro Geografias Subversivas, chamando atenção para a herança de uma
concepção científica europeia, branca e masculina que a geografia brasileira se
vê atolada.
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Figura 3 - Grafitagem na comunidade África, do outro lado do rio doce, com Carcara da
Viagem, Japa, Eco, Rasta, Talison, Eu

. Foto: Junior Palhares, 2013.

Assim, quando realizamos os graffitis nos canos de esgoto dessa
comunidade (Figura 3), mais visível ela se torna para os grafiteiros que ali
deixaram suas marcas, como também para os próprios moradores que muitas
vezes imersos num cotidiano alienado pelas obrigações e trabalho, passam por
aquele caminho sem prestar atenção a paisagem, e o graffiti como um novo
elemento da paisagem chama a atenção para aquele lugar. A ideia dada pelo
grafiteiro Pedro Ivo, em entrevista, sobre os lugares de preferência para grafitar
afirma essa potencialidade do graffiti:
De preferência lugares que não despertem sentido algum, porque
quando o graffiti chega ele desperta um sentido. São lugares
obsoletos, demolidos, quadras desativadas, bombas de água e luz
desativadas, no ir e vir das pessoas, placas, túneis, lugares que você
vai e vem todos os dias e se tornam passivos na sua passagem, um
dia tem uma coisa e você olha, e você reacostuma à olhar, e aquilo
vira uma marca no tempo, tal ano eu prestei atenção que tinha aquilo
ali, tal ano depois não tinha mais.( PEDRO IVO entrevista realizada
em 5 de setembro de 2013, em sua casa)

Essa fala de Pedro, reafirma o pensamento de Rita Ribeiro (2009) sobre
roteiros de visibilidade e invisibilidade na cidade:
A cidade e suas especificidades tornam-se opacas dentro da lógica
da vida cotidiana. A possibilidade de escape de tal situação ocorre
nos momentos em que a ordem cotidiana se rompe. Nos momentos
em que o padrão de normalidade da vida urbana suspende-se.
Nesses instantes rompe-se a condição de invisibilidade, porque os
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papéis pré-determinados sofrem uma mudança brusca. O roteiro da
cidade se altera, muda o ângulo de visão e novos atores se
descortinam aos olhos do espectador. (2009, p. 186)

Atravessar a ponte e caminhar por um espaço urbano-rural sem os
limites determinados, mas como níveis de urbano e rural, e conhecer a riqueza
e a simplicidade que se vive nessa parte da cidade, é conhecer uma
comunidade chamada África, que recebeu esse nome devido aos primeiros
moradores serem negros e remeterem a sua ancestralidade africana (MELO,
2006). Foi uma rica experiência apreciar a cidade e extrapolar os limites
imaginários de uma geografia da exclusão, pois para além de atravessar,
demarcar, riscar, deixamos uma arte que ali ficou para todos que passarem
por aquela terra, modificando a paisagem que recebeu outras marcas que não
a da segregação e do preconceito.

1.3 Comunidade do Mosquito: Entre o mangue e o trilho
Depois de atravessar a ponte Newton Navarro, aproximei-me da ponte
do Igapó para conhecer a comunidade do Mosquito, localizada antes da
travessia da ponte no sentido sul-norte, cercada pelo mangue e limitada pelos
trilhos, um bairro periférico com os problemas da falta de infraestrutura, mas
rico em vidas, histórias e solidariedade. Fui até a comunidade no dia
internacional do Graffiti, 27 de março de 2013, para participar do evento
organizado pela CUFA-RN, sob a responsabilidade de Carcará da Viagem, o
evento se caracterizou como uma espécie de mutirão com a presença de
muitos grafiteiros.
A comunidade do Mosquito ganhou um painel de graffiti com mais de 5
metros de extensão, produzido por diferentes grafiteiros com técnicas distintas:
mão livre, stencil8, bombs9, personas10. Muitas cores e formas foram impressas
no muro de contenção por onde passam os trilhos do trem.

8

Ver glossário.
Ver glossário.
10
Ver glossário.
9
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Essa ação foi patrocinada pela loja Conjol e pela fabrica de tintas Iquine
como podemos ver no cartaz que anunciou o evento (Figura 4), o que demostra
a organização e a articulação que esse mutirão demandou, pois para receber
patrocínios e apoios fez-se necessário a elaboração de projetos para
realização do evento. Nas palavras de Carcará “um corre danado”.

Os

graffiteiros convidados, Pardal, Bones, e coletivo de Graffiti da ZN, e outros
graffiteiros que compareceram no dia, como foi o meu caso, receberam
aproximadamente 10 à 12 latas de tintas spray para pintar, tinta latex para
fazer a base (figura 5), além de uma refeição. Ou seja, esse mutirão teve um
custo que foi arcado pelos patrocinadores do evento.
Figuras 4 e 5 – Respectivamente: Cartaz do Mutirão; Preparação do muro para ser grafitado
na Comunidade do Mosquito.

Fonte: CUFA-RN, 2013.

Os

jovens,

as

crianças

e

os

mais

velhos

da

comunidade

(aproximadamente 30 a 40 pessoas transitando) assistiram o processo de
criação do painel de graffitis (Figura 6), e esse processo foi um evento cultural
na comunidade. Mais uma vez, essa expressão artística se adentra em
território invisível ao Estado, possibilitando vivências e observação artísticas
aos moradores. Para o grafiteiro Shellder o graffiti é uma forma de trabalho
social, em suas palavras:
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Eu acho importante o graffiti porque a cidade é tão cinza, tão
estressante, que quando a gente passa no ônibus tem aquele
segundo do dia colorido, né!? É importante e é divertido, graffiti é
gostoso de fazer, é gostoso de ver, mesmo que você veja o graffiti
todos os dias, é massa ver diferente. É uma forma da gente ate fazer
um trampo social, se um dia a gente vai ser recompensado ou não,
não sei, mas é a forma que a gente tem de doar alegria. (SHELLDER,
entrevista realizada em 13 de outubro de 2013, Macaíba)

Além de ter sido um evento para comunidade, virou notícia do Jornal
Regional segunda edição da TV Cabugi, filiada da rede Globo no Rio Grande
do Norte, a reportagem deu visibilidade para a comunidade e para arte do
graffiti em Natal (Figura 7). Qual a intensão da mídia hegemônica em notificar
essa ação? Até que ponto essa cultura de resistência tem sido aceita?
Para refletir sobre essas questões recorro à ideia desenvolvida por
Stuart Hall (2008) sobre o processo dialético de resistência e cooptação, Hall
aponta para o interesse do capitalismo pela cultura popular no sentido de
controlar e cooptar tais práticas para seu processo de hegemonização. Sabese que algumas manifestações culturais se assumem como incorporação,
distorção, resistência, negociação, recuperação (HALL, 2008). Se há uma
tentativa de cooptação dos meios de comunicação hegemônicos sobre essa
cultura de rua, há também um processo de resistência dos seus elaboradores
(artivista) e um receio de se utilizar dos canais hegemônicos para divulgar e dar
visibilidade a sua arte.
Ao mesmo tempo não podemos cair na dicotomia cooptação ou
resistência como alerta Hall: “permanecer dentro delas é cair na armadilha da
eterna divisão ou/ou, ou vitória total ou total cooptação, o que quase nunca
acontece na política cultural, mas como os críticos culturais se reconfortam.”
(2008, p. 320).
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Figura 6 e 7 – Respectivamente: Crianças observando a elaboração do painel na comunidade
do mosquito; Equipe da TV Cabugi ao centro(a mulher com o microfone, e o homem com a
filmadora), do lado esquerdo MC Preguiça, morador da comunidade, do lado direito graffiteiro
Mengão;

Fonte: CUFA-RN

Fonte: CUFA-RN, 2013.

Continua Hall,
Reconheço que os espaço conquistados para a diferença
são poucos e dispersos e cuidadosamente policiados e regulados.
Acredito que sejam limitados. Sei que eles são absurdamente
subfinanciados, que existe sempre um preço de cooptação a ser pago
quando o lado cortante da diferença e da transgressão perde o fio na
espetacularização. Eu sei que o que substitui a invisibilidade é uma
espécie de visibilidade cuidadosamente regulada e segregada. Mas
simplesmente menosprezá-la, chamando-a de ‘o mesmo’, não
adianta. Depreciá-la desse modo reflete meramente o modelo
específico das políticas culturais ao qual continuamos atados,
precisamente o jogo da inversão - nosso modelo substituindo o
modelo deles, nossas identidades em lugar das suas - a que Antônio
Gramsci chamava de cultura como "guerra de manobra" de uma vez
por todas, quando, de fato, o único jogo corrente que vale a pena
jogar é o das "guerras de posição" culturais. (2008, p.321, grifo meu)

É intrigante pensar nessas guerras de posição, pois a todo o tempo
podemos situar o graffiti e a pixação nesse contexto. Os grafismos urbanos ora
atacados como vandalismo, ora exaltado como arte e expressão cultural estão
nessas guerras de posição buscando se estabelecer e sair da sua situação de
invisibilidade, num jogo permanente de forças. Esse jogo é intencional, de
modo que a escolha por graffitar ou pixar está diretamente relacionada ao
lugar.
No contexto da arte do graffiti existem diferente tipos de graffiti, de forma
que a pixação é uma variação do graffiti. Contudo a pixação no contexto das
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“guerras de posição”, está muito mais afastado do status de “belas artes” da
arte de mercado do que o graffiti que vem sendo de certa maneira mais aceito.
Durante o evento aconteceu um conflito entre dois participantes do Mutirão, o
Carcará da Viagem e o Eco. O ocorrido foi que ECO, como de costume fez um
bomb, (enquadrado mais como pixação) próximo ao painel coletivo e essa ação
foi

reprovada

pelo

organizador

do

evento,

Carcará,

que

tem

um

posicionamento contrário à prática da pixação. Num diálogo caloroso sobre
pixação e graffiti, a guerra de posições estava posta. É claro que, como é da
natureza humana, as emoções entraram em jogo, e não houve uma conciliação
entre as partes, mas quem participou como ouvinte(eu), pode analisar os
argumentos das duas partes.
ECO, como um bom calígrafo urbano deixou no muro da comunidade do
Mosquito sua tag11, em forma de bomb12, marcando a paisagem e registrando
sua participação e presença naquele lugar. Não há para ele uma distinção
entre graffiti e pixação, em sua opinião os dois são a mesma coisa. Esse
mesmo pensamento é compartilhado por muitos praticantes da arte de rua.
Como conta Shellder (grafiteiro e pixador):
Eu vejo como uma mesma coisa. Tem o graffiti 3D, o bomb, e tem a
pixação também. Como uma variante do graffiti. O cara é grafiteiro
também, só aqui na América Latina que tem essas ondas, a gente
tenta combater, mas é quase impossível, mas é a mesma coisa, eu
vejo como parte distintas de uma mesma coisa (SHELLDER,
entrevista realizada em 13 de outubro de 2013, Macaíba)

Carcará, ao contrário, não entende a pixação como uma forma de
graffiti. Ele argumenta que faz muitos graffitis na cidade, graffiti comercial, para
prevenir que os muros sejam pixados. Ele acha que deve deixar os lugares
“mais bonitos”, e que a pixação não dialoga com a sociedade, sendo uma
linguagem restrita ao grupo de pixadores, além disso, a pixação carrega um
estigma social, do qual ele tenta fugir. Militante ativo do Movimento Hip Hop,
Carcará vê nesta cultura uma possibilidade de transformação social e uma
linguagem educativa para os jovens e crianças das periferias.

11
12

Ver glossário
Ver glossário
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Nesta perspectiva Leandro Tartaglia tece considerações sobre o papel
dos mutirões nas comunidades:
A concepção dos mutirões está ligada à revitalização paisagística de
espaços populares, quase sempre considerados degradados,
abandonados ou pouco valorizados. Diferentemente do bombardeio,
que tem a característica de marcar a paisagem dos bairros e
localidades da cidade formal como cicatrizes em suas formas
urbanísticas, as pinturas realizadas através dos mutirões produzem
outras concepções estéticas especialmente sobre as favelas. Nessas
ações os grafiteiros produzem sua arte buscando uma interação
direta com a população local, na qual é desenvolvida a proposta de
utilizar o graffiti como elemento de revitalização da paisagem e da
cultura.(2010, p.136)

Existe uma relação dos grafiteiros com as pessoas da comunidade. Na
comunidade do Mosquito nós grafiteiros fomos muito bem recebidos, as
crianças queriam participar da graffitagem, e no meu graffiti elas ajudaram a
preencher as cores da saia da mulher desenhada (Figura 8). No caso do meu
graffiti, que ficou em frente ao muro da casa da Senhora Lucia, este foi
dedicado a esta já que ela se sentiu representada pelo desenho, recebendo a
dedicação do trabalho(figura 9).
Figura 8 - Eu e as crianças que ajudaram a pintar a saia da do meu graffiti na comunidade do
Mosquito.

Foto: CUFA-RN,2013.
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Figura 9 - Eu e meu graffiti na comunidade do Mosquito.

Fotos: CUFA-RN, 2013.

Além dessa participação, a comunidade servia água, conversava e
elogiava os trabalhos feitos (Figura 10). Essa revitalização estética da
paisagem, feita em concordância com e para a comunidade, se revelou como
outra forma de intervenção no lugar, não uma intervenção planejada de cima
pra baixo, higienista, como feita muitas vezes pelos órgãos públicos, mas uma
revitalização horizontal que considera o lugar e as pessoas que ali vivem. No
graffiti de Carcará, por exemplo o mangue foi representado (Figura 11), esse
ecossistema que é tão presente na vida e no cotidiano da comunidade.
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Figura 10- Moradores e grafiteiros sentados trocando ideias.

Figura 11- O grafiteiro Carcará e seu graffiti com temática do mangue e do nordestino

Fotos: CUFA-RN, 2013.

1.4 - Isso não é um graffiti: Primeiro Graffiti Expo-Natal.
Não é de hoje, que o graffiti tem ocupado as galerias, os museus, os
espaços “consagrados” para a arte dita maior. Mais fortemente na última
década, essa arte que tem como essência a rua, tem sido exposta nas galerias.
Como já falamos acima sobre as guerras de oposição, segundo Hall, não cabe
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ficarmos na dicotomia cooptação X resistência, mas entender como esse
processo modifica e interfere nesta arte de rua.
A 1° Graffiti Expo Natal, 2013, começou no dia internacional do graffiti,
na galeria da Fundação Cultural Capitania das Artes. A exposição era composta
por quadros, telas, maderites, fotos e intervenções livres com sprays, tintas,
estêncil, areografia entre outros materiais característicos da arte urbana. Com a
participação de 16 graffiteiros e artistas plásticos (Bia Rocha, Bones , Bruno
Otávio, Bruno Haddes, C.M CHiV@, Daniel Nec, Doce, FB, Pardal, Pedro Ivo,
POK, Raom Benarez, Rodrigo Fernandes, TôLigadoBoe e Andruchak). Na
abertura teve apresentação de rappers, dança dos B.Boys e B.Girls, portanto, os
elementos da cultura Hip Hop estavam presente.
Alguns pontos desta vivência chamaram atenção: O primeiro refere-se ao
público predominantemente elitizado presente na abertura da exposição; o
segundo é a apropriação de novos espaços pela arte de rua; outro ponto é a
valorização e aceitação social que essa iniciativa pode gerar; e por fim a
negação do graffiti, quando entra em espaços fechados, já que sua essência é a
rua, como dizia uma obra exposta: “Isso não é Graffiti”, parafraseando e fazendo
referência à famosa obra de René Magritte.
Sabemos quem são os frequentadores dos espaços burocratizados para
a arte, na ocasião havia uma parcela deles presentes, uma elite alternativa, que
não encontramos em outras atividades de graffiti na rua. Porém estavam
naquela noite apreciando a arte de rua nas paredes da galeria, e de certo modo,
isso proporciona o encontro de diferentes classes no mesmo espaço. Arte de rua
reunindo independentemente das diferenças, também os grafiteiros das
“quebradas”13, o que é interessante, porque a prática possibilita que os mais
diferentes grupos sociais ocupem esses espaços que segregam os mais pobres,
pelo valor do ingresso, ou pela falta de informação, já que os meios de
divulgação de exposição são voltados a um público especifico. O que não
podemos ignorar é que esse processo da entrada do graffiti nas galerias, pode
provocar o deslocamento da arte de rua para o contexto mercantilista, elitizado,

13

Gíria para referir aos moradores dos bairros populares.
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cabendo aos grafiteiros não deixar que essa arte se limite às paredes fechadas
dos museus e galerias.
O filme EXIT: through the gift shop (BANKSY, 2010), discute essa
expansão da arte de rua, para exposições em lugares fechados, e a valorização
das obras de grafiteiros no mercado da arte. Banksy argumenta que sua arte não
foi feita para a galeria e para movimentar dinheiro, mas essa valorização foi um
resultado da visibilidade alcançada pelos seus graffitis nas grandes capitais e em
lugares polêmicos, como no muro que separa a Palestina de Israel. Hoje um
museu de arte contemporânea se não tiver uma obra de graffiti está incompleta,
afirma de Banksy. Neste filme é mostrado um leilão de arte e o valor de 30 mil
dólares da obra de Banksy.
Anne Cauquelin, ao escrever sobre a arte contemporânea e todo o
mercado que envolve a arte (“burrocratizada”), do circuito fechado de
circulação, da venda e consumo, dos agentes envolvidos, afirma que “a arte
será regida pelas leis de mercados dos produtores, será um produto como
qualquer outro.”(2005, p.107). Deve-se prestar atenção sobre a mercantilização
da arte de rua, mesmo compreendendo que os artistas necessitam sobreviver.
Há um grupo de grafiteiros que tem o graffiti como profissão, e muitas vezes
eles consideram como graffiti comercial, mas não deixam de fazer seus riscos
nas ruas.
Me parece interessante considerar que a arte dita marginalizada pode
hoje ocupar lugares que lhe foram negados inicialmente. Faço um paralelo com
as universidades, que historicamente foram destinadas a uma elite branca do
nosso país, mas que nas últimas décadas propuseram uma abertura e uma
maior inserção das camadas populares. Seria uma conquista a arte de rua estar
nos museus e galerias? Sim e Não! Sim, porque as galerias além de serem
espaços do capital, da arte mercantilizada, são espaços de conhecimento e de
novas vivências, um lugar que reúne diferentes obras, criando um microuniverso
artístico.
Há de se considerar a importância das bienais nacionais e internacionais
de graffiti que ocorrem no Brasil, como a Segunda Bienal Internacional de Graffiti
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que aconteceu no MuBE-SP em 2013

que reuniu mais de 50 grafiteiros,

brasileiros e estrangeiros e que contou com a presença de 2 graffiteiros
potiguares: Sinhá e Sola. Esses eventos promovem a visibilidade e a construção
do graffiti como uma arte reconhecida e aceita socialmente. Paulo C. C. Gomes,
no livro O Lugar do Olhar: Elementos para uma geografia da visibilidade (2013),
ao desenvolver o termo exposição, que é definida pela situação no espaço
coloca:
Há uma delimitação que estabelece o que deve ser visto e o que não
deve e isso é o resultado de uma classificação relacionada ao espaço,
é uma questão de posição. Lugares de exposição são lugares de
grande e legítima visibilidade. O que ali se coloca
tem um
comprometimento fundamenta com a ideia de que deve ser visto,
olhado, observado, apreciado, julgado. Isso também significa dizer que
socialmente estabelecemos lugares onde essa visibilidade deve ser
praticada, segundo complexas escalas de valores e significados.
(GOMES, 2013, p.23)

Se o graffiti, cultura de rua, começa a entrar nesses espaços de
visibilidade, é porque há uma intenção de ser mostrado, de dar evidência a esse
tipo de expressão, que se coloca nas ruas de forma tão espontânea. Isso
também é conquista dos sujeitos que praticam essa cultura e através dessa
prática e os impactos que suas obras provocam na paisagem da cidade, agem
sobre os olhares que determinam o regime de visibilidade.
Por outro lado, há uma contradição, pois cada vez que o graffiti entra na
galeria seu potencial de contravenção, contestação, subversão é reduzido.
Assim o que inicialmente era a gênese da arte de rua, sua subversão às regras,
seus “nãos” ao muro branco, fica negado, submisso e limitado no contrato do
espaço determinado. Também devemos considerar que quem entra na galeria é
um grupo restrito de grafiteiros, e que esse espaço não é democrático, não são
todos que podem expor seus graffitis nas galerias. Assim a própria galeria é um
espaço segregador, sendo contraditória a prática do graffiti em seu espaço. O
graffiti é uma arte pública e posta nos espaços públicos da cidade. O potencial
de intervenção na paisagem urbana não é explorado quando essa se tranca em
quatro paredes. A arte que faz das paisagens urbanas, fundos para seus murais,
que faz parte da cultura urbana, se descaracteriza quando entra em espaços
fechado. Ironicamente havia uma obra na Primeira Expo-Graffiti Natal, 2013,
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dizendo: “Isso não é graffiti”, o que demostra certa criticidade à própria
exposição.
Contudo, mesmo que no momento em que essa arte entra na galeria e
deixa de ser graffiti, mas talvez uma “representação do graffiti”, os sujeitos que a
fazem são em sua maioria grafiteiros e suas práticas são fortalecidas e
reconhecidas na rua. O fato de que num momento determinado e por um tempo
determinado entram nos lugares de visibilidade social, representando a prática
de seu cotidiano, não nega, a priori, nem tira sua essência de grafiteiros das
ruas.
Compreendendo a representação entre o vivido e o concebido, na
mediação entre o que fazemos no mundo e a comunicação humana. As
representações não assumem a priori nem status de verdadeiro e nem de
falso, mas como uma atividade reflexiva, que analisa as condições de
existência de quem o faz (LEFEBVRE, 2006). Como

resultante de uma

atividade, ou da vivência singular de indivíduos, de um grupo, num contexto
específico.
As relações das representações entre si provêm de seus suportes;
dos “sujeitos” falantes e atuantes, dos grupos e classes em relações
conflitivas (relações sociais). As representações não são simples
atos, nem resultados compreensíveis por suas causas nem simples
efeitos. São atos de palavras (ou se preferir de discurso) e de prática
14
social. (LEFEBVRE, 2006, p.104, tradução nossa).

Esses novos lugares

adentrados pelos graffitis e que seus sujeitos

ocupam por instantes são lugares de visibilidade. Isso é um fato que vem se
desabrochando na cultura de rua, e temos que considerar e compreender a
importância e os perigos apresentados por esse novo lugar, negá-lo seria ignorar
a expansão e o crescimento que essa cultura de rua vem tendo na sociedade,
aceitá-lo puro e simplesmente seria esquecer a trajetória e a essência da cultura
de rua.

14

Las relaciones de las representaciones entre sí provienen de sus soportes: de los "sujetos" hablantes y
actuantes, de los grupos y clases en relaciones conflictivas (relaciones sociales). Las representaciones no
son simples hechos, ni resultados comprensibles por sus causa ni simples efectos. Son hechos de palabra
(o si prefiere de discurso) y de práctica social.
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1.5 - Redinha: A mulher e um diálogo na parede.
Era domingo de manhã de 15 de setembro de 2013 e outro mutirão
acontecia na Zona Norte, agora no bairro da Redinha, organizado por Carcará,
com objetivo de consagrar e por em prática os ensinamentos das aulas de
graffiti ministradas por ele na comunidade da Redinha. Muitos dos grafiteiros e
grafiteiras presentes eram seus alunos. Mas o fato que tornou essa vivência
importante para esse trabalho, está relacionado com o graffiti e o muro, como
lugar de debate, o graffiti como forma de dialogar. A intervenção nos muros
também promoveu uma revitalização na paisagem, assim como deu mais vida
e cor aos muros da Redinha.
Quando cheguei no mutirão a maioria dos graffitis já estavam prontos,
um em especial me chamou atenção: era uma imagem de um menino
pensando: Ainda bem que no mar não tem piranha, só dá sereia (Figura 12).
Perto desse graffiti havia outro graffiti de uma sereia (figura 13). Assim que
avistei a frase, fiquei pensando e questionando sobre quão repressor aquela
frase reverberava. É sabido que vivemos numa sociedade machista, e a mulher
muito tem lutado para alcançar seus direitos e liberdade. Eu, enquanto mulher,
graffiteira, me sentí ofendida com aquele escrito, e minha resposta foi através
do graffiti: desenhei uma mulher nua; respondi ao “insulto” com a seguinte
frase: Respeite a mulher não importa o que ela é (Figura 17).
O mesmo grafiteiro, Carcará, fez no muro um outro graffiti com o
desenho da sereia dizendo: “A beleza da pérola tá nos olhos de quem a ver...
Sereia tem em qualquer praia.”(Figura 16). Já com uma frase de valorização da
mulher, e relativizando a beleza que se encontra nos olhos de quem vê, e não
num padrão preestabelecido.
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Figura 12- Graffiti com frase machista- Redinha.

Figura 13- Graffiti de valorização das mulheres na foto Carcará.

Figura 14- Meu graffiti de valorização das mulheres- Redinha.

Fotos: Junior Palhares, 2013.
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Outro graffiti no muro, era o de um rapaz fumando um baseado15,
colocando em pauta a legalização da Cannabis, tema tão caro à sociedade que
trata do uso de substâncias psicoativas como uma verdadeira guerra, já que o
Estado tem como política a repressão policial ao uso da cannabis. Combates
entre o Estado e os traficantes de drogas de varejo tornam a questão de
segurança publica, em vez de tratarem como questão de saúde e ou cultural
como defendido pelos estudiosos do assunto. O muro também foi colorido com
a palavra PAZ e outros personagens, construindo um “livro” no muro, escrito e
ilustrado por diferentes mãos. Olhar para esse muro é receber estímulos para o
pensar e questionar, é receber diferentes mensagens que discordam e
dialogam, na busca de um discurso libertador das opressões e preconceitos
sociais, ditados pela monocultura da mente. Há de se considerar que o grupo
de grafiteiros é heterogêneo, com múltiplas visões do mundo, refletindo nos
diferentes discursos embutidos nos graffitis.
As representações grafadas nos muros são reflexos diretos desta
heterogeneidade dos grafiteiros, que de alguma forma, estabelecem nexos e
ligações entre elas, na construção de um discurso/diálogo insurgente as
normas e padrões da sociedade. Quando questionei os grafiteiros Shellder e
Pedro Ivo sobre o que grafitavam, eles responderam:
Eu gosto muito de representar à reflexão, à crítica, o humano
pensando a sua realidade, eu não gosto da beleza angelicais, de
situação de favorecimento humano, os super-heróis, eu não gosto
disso na arte, eu gosto da fragilidade humana, que o humano olhe e
si toque ali, eu tento isso, mas não é toda a vida que a pessoa
consegue, mas eu estou nesse enfoque(PEDRO IVO, entrevista
realizada em 5 de setembro de 2013, em sua casa)
Eu gosto de retratar coisa que machucam assim, entendeu?! Eu faço
só árvores, mas, a sua maior parte são arvores contorcidas, porque
as voltas indicam um novo começo, uma nova rota, eu estudo muito
assim os traços do Bossai, entendeu!? É isso que me inspira
bastante, as curvas que as árvores fazem, para alcançar a luz do sol .
Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de raio de sol para ser
alcançado. (SHELLDER, entrevista realizada em 13 de outubro de
2013, Macaíba)

15

Nome dado ao cigarro de cânhamo, cujo o uso é proibido, há de mencionar o movimento crescente
para legalização desta planta.
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1.6 Uma pausa reflexiva da trajetória.
A geografia que tenho feito, percorrendo as trilhas dos graffitis na cidade
de Natal, parte do olhar de perto/de dentro, abandonando uma visão de
sobrevoo, do olhar de cima. De perto é possível sentir os cheiros, os sons e as
cores do lugar (Souza, 2011).

Essa trajetória percorrida amparada pela

experiência, me levou a conhecer mais sobre as paisagens de Natal, mais
especificamente, como o graffiti e a pixação se inserem nessas paisagens e
criam significados.
Busquei nestas paisagens o vivido e o simbólico, como experiência
integrada da percepção do corpo, onde os lugares concretos estão
impregnados de subjetividade e diversas cadências temporais (NABOZNY,
2011, p. 34). Cada intervenção direta na paisagem, diz de uma prática
espacial, que modifica e se relaciona com outros elementos da paisagem. De
modo que a cidade interfere também nos grafiteiros. A grafiteira Sheep, por
exemplo, fala sobre essa interferência da cidade no processo criativo: Não esta
só comigo o processo criativo, também a cidade contribui para isso acontecer.
Então, tipo, quando se faz uma arte na rua é a consequência da cidade
contribuindo com esse tipo de criação e expressão. (SHEEP, entrevista
realizada em 10 de setembro de 2013 )
O graffiti como forma de marcar o lugar, gerando vínculo e afetividade,
como fiz na praia do Cotovelo, mostra as diferentes relações com as quais os
sujeitos se utilizam da cultura de rua nos espaços.
Para além da representação, mas sem negá-la, a existência de quem faz
graffiti se transborda nas paisagens da cidade. Os riscos de cada grafiteiro
enriquece a cidade de significados, rebela-se contra o espaço norma. Desta
forma a paisagem que essas mãos ajudam a construir, se tornam verdadeiras
conchas de retalhos, com muitas imagens, texturas e discursos, fazendo do
lugar um espaço de negociação, diálogo e política.
Transitar pela cidade, atravessar pontes e barreiras levando tintas e
desenhos é criar outras marcas visuais. Cruz já alertava que “a experiência da
metrópole, se caracteriza por uma preponderância do visual frente os outros
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sentidos.” (CRUZ, 2008, p. 177). Sendo o visual o sentido mais estimulado nas
grandes cidades, fazer parte da criação das imagens é fundamental. O que
move a minha ação e de outros grafiteiros é a vontade de marcar os lugares,
transbordar as tintas pelos muros possibilitando outras imagens na cidade, que
não sejam as do consumo.
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Capítulo II
________________________________

SUJEITOS INSURGENTES
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Após um ano e meio vivendo na cidade de Natal, conhecendo as ruas
passei a conhecer quem dos muros fazes seus cadernos, encontrei muitos
grafiteiros e pixadores. Com uns realizei entrevistas sistematizadas, com outros
somente conversas informais ou apenas visualizei suas tags na cidade.
Formando uma rede social, onde todos se conhecem ou reconhecem um
amigo em comum, esta rede de grafiteiros e pixadores é formada por sujeitos
de diferentes classes econômica, social, étnica, escolaridades, provenientes de
diversas regiões, com pensamentos e ideologias distintas.

É improvável

pensar em homogeneidade dentro dessa rede.
Entrevistei, entre grafiteiros(as) e pixadores(as), 13 sujeitos. No quadro 3
é possível identificar quem são eles:
Quadro 3 - Perfil dos entrevistados (as).
Tag/ Crew

Idade

Tempo no
grafismo /
quando iniciou.

Sheep

23

3anos/ 2011

Pé de Urso/
Pedro Ivo

27

10 anos/ 2004

NEC

27

Leitoa

22

1 ano/ 2014

Os dois

CAOS

22

1 anos/ 2013

Pixação

FB/ OSMO
Mago ZN
/V.E.P
Marcelo
Borges
PaZciência

19

6 anos /2009

Os dois

Nova Parnamirim/
Zona sul
Petrópolis/ Zona
Leste
Lagoa Nova/
Zona Sul
São Gonçalo do
Amarante/ Zona
Norte
*/Zona Sul

19

4 anos/ 2010

Pixação

*/Zona Norte

35

11anos/2003

Grafite

Curió

17

2 anos/2012

pixação

Altanir
Novato/MLC

29
16

15 anos/ 2000
2 anos/2012

Os dois
Pixação

Shellder

21

17anos/1998

Os dois

23

10 anos/2004

3 anos/ 2011

Faz Grafite ou
pixação?
Mais Grafite,
pixa mais não
muito.
Os dois, mais
Grafite
Os dois

Os dois

Bairro
Moradia.

de

Nova Parnamirim/
Zona Sul.

Passo da
Pátria/Zona Leste
Nova Parnamirim
Cidade da
Esperança/ Zona
Oeste
Igapó/ Zona Norte
*
Pina/Recife Ex.
morador de Natal.

Sexo

F
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M

*Entrevistado não informou lugar de moradia.

No quadro 3, é possível identificar características referentes à idade,
sexo e local de moradia dos grafiteiros e pixadores. A faixa etária varia entre 16
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e 35 anos, evidenciando o quanto o movimento é relativamente novo e, por
este motivo, a juventude tem papel principal nesse campo, traduzindo em
forma de lazer, cultura e protesto, o grafismo com uma forma de dialogo com
os demais membros da sociedade.
Percebemos, assim, que mesmo no contexto político atual, de um
conformismo generalizado (CASTORIADES, 1993), o grupo de jovens faz do
seu tempo uma ação comunitária e criativa e traz, inerente, uma crítica social.
Ações estas cada vez mais escassas, na sociedade em que vivemos que
valoriza o consumo, o individualismo e a normatização e que pouco ou nada
estimula a criatividade, mas sim a cópia e a reprodução dos pensares e
fazeres.
Quando digo que a crítica social é inerente ao graffiti e à pixação, me
refiro ao questionamento imediato que essas artes suscitam na sociedade,
questionando a propriedade privada e a normatização dos espaços, ao
inserirem nas paisagens elementos visuais não autorizados (em sua maioria)
pelo Estado ou pelo proprietário do imóvel, rompendo, assim, o padrão
monocromático dos muros e paredes por meio de uma ação essencialmente
transgressora.
Frases como “muro seu, tinta minha”, “Eu pixo, você pinta, vamos ver
quem tem mais tinta” (figura 15) revelam estas transgressões inscritas nas
pixações. Ora, se o muro serve para dividir o espaço privado do público, o que
é propriedade particular do que é coletivo, ao usar como suporte de sua arte
essa barreira, o muro, o artista rompe com o que este suspostamente
representa, tornando-o público, se não o muro, ao menos o seu uso. Uso este
prioritariamente entendido como privado, servindo à segregação, com este tipo
de intervenção, passa a integrar uma arte pública, traduzida, muito bem, pela
pixação da figura 16, “Se o mundo a deus pertence, muros e paredes há quem
bem entenda”. Os muros passam a ser telas para quem ousar, com suas cores
e tintas, quebrar a monotonia impregnada nas paisagens.
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Figura 15- Parede do DEART. Com a pixação de Chokito,”Noís Pixa, você pinta, vamo ver
quem tem mais tinta”

Figura 16 – Muro na Av. Sen. Salgado Filho. Com a pixação de NEC, “Se o mundo a Deus
pertence, paredes e muros há quem bem entende”

Fotos: Julia Monteiro, 2014.

As potencialidades crítica/políticas dos grafismos urbanos e seus papéis
serão devidamente abordados no próximo capítulo. Fiquemos aqui, por ora,
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com uma questão de evidente valor: Quem são esses sujeitos que praticam a
cultura de rua?
2.1 Protagonistas dos Grafismos Urbanos
Pensar nos grafiteiros e pixadores como protagonistas, é reconhecer sua
capacidade de pensar e agir no espaço, é retirar o monopólio do Estado e do
capital sobre a produção e organização do espaço. É conferir aos grafiteiros e
pixadores a potencialidade transformadora do agir e do criar (RODRIGUES,
2004).
Quem são esses protagonistas na capital potiguar? São múltiplos e
formam um grupo heterogêneo, composto essencialmente por jovens, em sua
maioria do sexo masculino. Aqui a questão de gênero se torna evidente e uma
reflexão sobre este fato faz-se necessária.
As poucas mulheres grafiteiras têm consciência de seu papel: ser mulher
fazendo graffiti e pixação. Apesar do baixo numero de mulheres participantes,
dentre os precursores de Natal, tem uma mulher, conhecida como Doce ou
Docinho, se destaca e é citada em quase todas entrevistas sobre a história dos
grafismos urbanos em Natal. Não consegui realizar entrevista com Doce, pois,
atualmente, ela reside na África do Sul.
Doce não é a única grafiteira potiguar, consegui entrevistar 3 dela:
CAOS, SHEEP e LEITOA. Nas entrevistas foram citadas mais algumas como:
Pamela, Viviane, Amora, Amuá, Ativa, Elefante. Houve menção ainda à
existência de uma CREW de mulheres, a FDX- Feministas do Xarpi e um grupo
de mulheres universitárias, anarquistas e libertárias que estão fazendo pixos na
cidade, como fala CAOS:
16

Meu irmão tem as boyzinhas da ZN que é...,As tags não sei, eu sei
a crew FDX- feministas do Xarpi. E tem outras meninas pixando que
são desse meio aqui(UFRN) que estão envolvidas com o anarquismo,
o feminismo não sei o que. Como a pixação esta sendo muito
comentada, essas meninas estão entrando nisso aqui em Natal,
porque quando eu fazia não tinham muitas, não encontrava nenhum
menina que fizesse tanto. (CAOS, entrevista realizada em 4 de
setembro de 2014, no Setor II, da UFRN)

16

Boyzinhas- gíria que significa mulheres, meninas.
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A pixadora CAOS faz referência ao universo da pixação no qual se
insere. No graffiti apesar das mulheres serem minoria, existem personalidades
femininas bastante conhecidas, como a Doce (já mencionada), a Flor (grafiteira
reconhecida nacionalmente) e a Sheep, entrevistada que nos conta um pouco
sobre as mulheres no cenário potiguar de graffiti:
Acho que está crescendo, assim... hoje ainda tem poucas, mas ainda
tem muito mais que tinha a 3 anos. Quando eu comecei tinha, DOCE,
FLOR, que pintava bastante e eu ainda nem sabia o que era isso,
POLIN que não está mais aqui agora, tá viajando, mas mora aqui, ai
tem as pessoas da UFRN que tem, mas eu não sei o nome. Mas tem
muitas mulheres pintando as paredes, embora não exerça com tanta
frequência, mas tá acontecendo de chegar na parede as pessoas que
já fazem, já produzem alguma coisa e ai vão para esse suporte de
rua. Tem Pamela.(SHEEP, entrevista realizada em 10 de setembro
de 2013, na casa da entrevistada)

Cada grafiteira e pixadora tem uma trajetória nos grafismos urbanos;
Caos começou na pixação motivada pela inexistência de mulheres no meio, ela
nos conta:
17

Eu queria quebra a ideia dos bixos , porque quando eu comecei a
18
pixar os boys não botavam fé em mim, não dizia que..., tirava uma
onda comigo como se eu fosse só um objeto sexual, como se eu
fosse alguém que pudesse servir de paquerinha pra eles, não me
viam como uma mulher capaz de pixar. Tirava onda e dizia: vamos
pixar comigo e tal, só nos dois na madruga. Ai eu dizia: a então vou
chamar uma pessoa para ir com a gente. Ah pra que, vamos só nos
dois mesmo e tal. Um bixo já chegou a me dizer isso e tal. E outros já
ficavam dando em cima e tal. E um bicho imbecil do grafite, POK,
bote botar essa parte que ele é imbecil, pegou e perguntou o que eu
fazia de noite na rua, perguntou se eu faço programa, por facebook,
ficou tirando onda dizendo que eu não era pixadora, que uma mulher
na rua só poderia fazer programa e não pixação. E outras coisas do
tipo, eu queria quebrar essa ideia, e colocar coisas do tipo, como as
frases que eu botava, e eu queria ser uma mulher e ultrapassar todo
mundo, todos os pixadores, todos os caras, eu queria ser a maior
pixadora daqui. (CAOS, entrevista realizada em 4 de setembro de
2014, no Setor II, da UFRN)

Questionada sobre a meta de se tornar “a maior” pixadora de Natal, ela
respondeu:
Parada porque eu engravidei e não posso mais sair pixando, estou
respondendo processo também, ai é duplamente embaçado, porque
se eu for pega pixando eu vou ser presa de verdade, vou pra cadeia
mesmo, eu não posso correr e nem fugir da policia também, nem

17
18

Bixos - Gíria que significa homens, meninos.
Boy - Gíria que significa homens, meninos.
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tomar baculejo e nem porra nenhuma. Tá embaçado! (CAOS,
entrevista realizada em 4 de setembro de 2014, no Setor II, da UFRN)

Uma condição feminina, a gravidez, também se apresenta como
inibidora da atividade feminina no pixo. LEITOA, outra entrevistada, também
estava grávida quando conversamos, e deixou de grafitar pelo mesmo motivo:
“Ultimamente estou parada porque estou grávida.” (LEITOA em entrevista
realizada em 13 de agosto de 2014, no IFRN, campus Cidade Alta). Mas
alguns meses depois, observei pixos da CAOS com a frase: “Gata
Buxuda”(figura 17), ocupando seus espaço nas ruas e a utilizando para expor
suas demandas.
Figura 17 - Muro em Ponta Negra com a Tag de Caos junto a frase “Gata Buxuda” e outras
tags.

Foto: Julia Monteiro, 2014.

Algumas mulheres iniciaram sua ação como graffiteiras e pixadoras, por
estímulos de seus companheiros que já estavam inseridos no meio. É o caso
de SHEEP, que é casada com o grafiteiro Pedro Ivo. Sheep fala como
começou: “Foi porque na UFRN tinha Pedro Ivo.e outras pessoas que faziam

19

Baculejo- Giría que significa ser revistado pela policia
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stencil na rua, e foi por isso que comecei.”(SHEEP, entrevista realizada em 10
de setembro de 2013, na casa da entrevistada)
A grafiteira Leitoa veio das artes plásticas para rua: “sou artista plástica
desde menininha, como todo artista plástico, a gente tem sempre o desejo de
pintar na parede, e surgiu a oportunidade de eu pintar na rua, meti as caras e
fui, gostei e é isso.” (LEITOA, entrevista realizada 13 de agosto de 2014, no
IFRN campus cidade Alta).
Esse recorte de gênero se fez necessário, para entendermos a
peculiaridades que cercam o universo feminino e mesmo sendo a maioria dos
protagonistas do sexo masculino, as mulheres começam a praticar a arte e
colocar suas subjetividades e ideias nos muros da cidade. Agora são elas que
se representam no muro.
Figura 18 - Graffiti de Sheep na Av. Eng. Roberto Freire.

Fonte: Bia Rocha, 2012.

Mas o que leva esses sujeitos, homens e mulheres, a riscarem os muros
nas ruas? Como disse o grupo é bastante heterogêneo e cada pessoa teve
seus motivos e oportunidades individuais no início, mas observamos algumas
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influências comuns aos entrevistados: assistiram a documentários sobre graffiti;
pertenciam a grupos de amigos que já faziam graffitis e pixações ou;
pertenciam a torcidas organizadas que praticam a demarcação territorial por
tag. Inclusive, foi desse modo que começou a história da pixação em Natal: nas
escolas com pixações de torcidas em carteiras e caderninhos.
A partir de algumas falas dos entrevistados podemos observar como
essas influências comuns e particulares motivaram a inserção desses jovens
na cultura de rua:
A pixação começou pra mim mais ou menos em 2009, 2010, eu ia
para as festas e via aquela turma assim com spray na mão, tintas. Eu
sempre gostei daquele movimento, daquela turma que ia para festa
mas não para curtir a festa, namorar, azara as meninas, não, os boys
queriam ir para riscar a cidade, um ponto de encontro. Com aquela
galera ali eu saciei, achei um lugar na sociedade andando com os
pixadores. 2010 foi mesmo o ano que eu entrei para pixação, a
escalar, correr da policia, fazer o vandal mesmo. Porque dai qual é o
conceito da pixação, pra mim pixação é meu jeito de se expressar,
assim para a sociedade. Eu não me vejo na sociedade sem ser com a
pixação. Eu com a pixação é como, muita gente faz protesto contra o
aumento da passagem, alto negocio ai que eu não vejo futuro nisso, é
a forma de eu expor o sistema, fazer minha parte, a pixação para
mim. Isso que eu vejo na pixação é oprimir o sistema. (MAGO ZN,
entrevistado em 24 de setembro de 2014, na praça dos
escravizados).

Para MAGO ZN, foi na pixação que ele encontrou seu lugar na
sociedade, quando sentiu que pertencia a um coletivo e tinha uma função
social. Seu reconhecimento como pixador, ( é um dos pixadores com mais tags
na cidade), é o que o tem motivado, criar novas sociabilidades e novas formas
de encarar a própria pixação; como ele afirma:
Vixi ..., no tempo que eu comecei a pixar eu só queria saber de pixar
torcida organizada, não sabia daquele movimento das crews, das
famílias, ai eu conheci um moleque que era desse mundo, que
pixava, ai ele passou pra mim essa família VEP- Viciados em
Pixação, ai ele disse pra mim: - ai Moleque para de pixar esse
20
negocio de TGA , torcida organizada que só vai arrumar inimigo,
vamos fazer essa família ai crescer de novo, a gente ta desde 2002
fazendo nome em Natal, agora a gente tá parado e precisando de
uma força ai, junta os moleques que você acha que é de responsa,
21
para fazer o baguio e vamos por esse nome na rua. Com isso eu já
comecei a pegar o VEP. (MAGO ZN, entrevistado em 24 de setembro
de 2014, na praça dos escravizados).

20
21

TGA- Torcida Gang Alvinegra.
Gíria - sinônimo de coisa.
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No mesmo contexto de torcida organizada, o grafiteiro e pixador FB, da
crew OSMO, sigla para “Os mais odiados”, se sentiu atraído pela cultura de
rua. Ele faz referencia a crew VEP no inicio da pixação em Natal:
Meu nome é Fábio, tenho 19 anos, mas conhecido como FB no
grafite, no movimento da rua, comecei na pixação no ano de 2009,
mas já conhecia há um tempo atrás, quando eu saquei esses roles de
pixação foi na época... há muito tempo atrás, acho que 2002 por aí,
foi quando eu comecei a sacar a galera de torcida organizada, esses
rolés, sabe!? A galera que começou a riscar por aí pela cidade, onde
começou o movimento de pixação em Natal foi daí de 2002 por aí a
de torcida... a galera que começou a riscar. Mas também já tinha uma
galera que não é daqui né?! Que riscou, tem registro acho que de 98
por aí dos caras MAGO D.E- Dependente da Erva, O SKANK, é de
Fortaleza.. A galera de fortaleza, o SKANK também, que eu acho que
poucos caras aqui conheceram,, acho que o FELIX, chegou a
conhecer ele ainda. É um cara que riscou, e a galera saca ele porque
viu os nomes deles assim... bem antigamente, ainda tem nome dele
por ai, espalhado pela cidade, tá ligado!?
O MAGO D.E, MASK também, o cara que era da zona oeste, cidade
da esperança pixava pela torcida organizada, pixava Mafia. Ai, das
antigas também ele. Tempão... O CHAPA da VEP, esse cara
representou antigamente. (FB, entrevista realizada em 8 de setembro
de 2014, Deart-UFRN.)

FB conta dos seus sentimentos com a pixação, estabelecendo uma
afetividade direta e fundamental para sua existência:
Orra, é um negocio que.. é um baguio que eu gosto, tá ligado!? Eu
amo, pixação é um baguio que eu amo. Eu viajo, viajo mesmo. Não
tem como explicar não. Uma adrenalina louca, ta ligado!? Uma
sensação boa no seu corpo, uma prazer, um baguio que é fora do
normal. (FB, entrevista realizada em 8 de setembro de 2014, DeartUFRN.)

Essa sensação de prazer e adrenalina é comentada por muitos dos que
praticam a pixação e se apropriam da cidade também pela percepção corpórea
no momento de sua prática. Comenta o Pixador Novato da Crew MLCMoleques Chapados: “Porque a pixação é aquela arte que é proibida, isso que
eu acho que motiva mais a galera pixar, porque é um negocio proibido,
adrenalina no seu corpo, é isso ai.”(NOVATO em entrevista no dia 23 de março
de 2014, praia de Ponta Negra.)
O calígrafo urbano Daniel NEC conta de sua primeira experiência:
Não lembro direito, lembro que a primeira vez que eu pixei tinha
menos que 14 anos e eu pixei CÉU, é foi na praça das flores, aqui,
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não lembro direito porque, lembro que eu achei uma lata na rua, um
spray no chão, tinha um pouquinho de tinta, estava com o meu primo,
eu falei vou escreve aqui um negocio. Talvez eu tivesse contato com
o graffiti via tv ou alguma coisa assim, mas nada diretamente, algo de
relance que a pessoa absorve. Nessa época eu ouvia rap, esses
baratos, meio que se confundiam, depois fui ouvir Planet Hemp, não
sei o que, aquela coisa, no final dos anos 90, 2000, talvez, 2002, mas
nada que fosse valendo assim. Quando eu comecei a fazer
conhecendo a cultura de CREW’s, de galera, isso foi em 2004, 2005,
foi a GFL(Galados For Life), que era Raom, Hai Hai, Pedro que
assinava Vulto, o Rodrigo que assinava Coé, era só pixação. A gente
só pixava. Depois venho o advento de internet com lan house, né , no
intervalo de um jogo, entrei num fotolog e no fotolog eu descobri um
bocado de coisa sobre o graffiti, bomb, ai disso que foi.(NEC,
entrevista realizada 4 de junho de 2014, na Loja LEE Boards

As experiências narradas pelos entrevistados mostram que existe uma
integrante sociabilidade na prática de riscar as ruas, mesmo quando a ação é,
em alguns momentos, praticada por uma única pessoa, sua organização e
aprendizado vêm da coletividade.

2.2 Conflitos nas ruas
A organização dos grafiteiros e principalmente dos pixadores por crew’s,
ou “famílias” como dizem os pixadores, representa um movimento estruturado
a seu modo, calcado na coletividade e no respeito. É claro que essa
coletividade não é puramente harmônica e existem conflitos entre crew’s,
pixadores e grafiteiros. Esses conflitos são gerados muitas vezes, pela questão
espacial, ou seja, pelo “atropelo” de uma tag, conta Mago ZN falando das
crews de Natal:
Aqui tem VEP, LKS, VIRUS, ARTE CRIMINAL, tem ERROS, tem um
bocado. No meio da pixação também tem intrigas. Brigas... a gente
que é do VEP, já não cola com os moleques da zona sul, com
nenhum.. com poucos a gente fala sim. Já passou uma perninha em
cima do meu. Uma vez os caras lá da Zona Sul pegou um dos meus
nas áreas deles lá cheio de tinta na bolsa, e ai deram no boy,
pegaram as tintas dele, e isso não rola não. E ai os boys vieram pra
Ribeira, que é nosso lugar aqui no centro e ai a gente teve que fazer
isso com eles, rolou um atraso pra eles, se fosse unida a galera da
pixação. Porque é melhor a pessoa ter amigos do que inimigos, eu
vejo assim. E no meio da pixação, já que Natal não tem muitos
pixadores, ficar arrumando intriga era para a galera mais e mais se
unir. Ninguém quer saber disso, só quer saber de fazer nome e
intriga, intriga e intriga. (MAGO ZN, entrevistado em 24 de setembro
de 2014, na praça dos escravizados).
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Para o grafiteiro e pixador Altanir, esses conflitos existem, mas estão
reduzindo:
22

Já teve muito conflito, assim de fita de atropelo, de um bixo atropelo
23
o outro. As vezes as tretas são pessoais mesmo, assim os bixo não
gosta um do outro e tal e rola uma treta. Hoje em dia é mais suave...
já teve treta de crew contra crew. Rolava pau. Mas hoje em dia
parece que existe mais uma aproximação e tipo..a galera também
tretava muito nesse negocio do pixo e do graffiti. As vezes o grafiteiro
acha que é melhor que o pichador, tá ligado!? E ambos são arte.
(Altanir, entrevista realizada em 11 de abril de 2014, Setor II –
UFRN).

Na rua, tenta-se manter uma relação de respeito e há certa “lei da paz”
acordada entre os sujeitos, como fala FB:
Uma vez ou outra a galera se estranha assim e tal. Mas nada que
chegue a morte não. Aqui em Natal, não. Em outros estados tem a
galera que briga e tal e se mata por isso, aqui em Natal a gente prega
a lei da paz. Mas sempre que um atropela o outro rola uma cobrança
né!? O outro vai e atropela as vezes rola umas brigas e tal com a
galera mas nada que seja demais não, pela questão do respeito né.
Que na rua você tem que ter respeito, que se você não tiver o
respeito você não é nada. (FB, entrevista realizada em 8 de setembro
de 2014, Deart-UFRN)

O grafiteiro Pedro Ivo também conversa sobre essa questão do respeito
e relata um conflito:
Há uma organização movimentada pelo respeito da atuação, se
preserva as pinturas dos outros, não se apaga, não se atropela, pela
consideração que se quer ter também, a gente zela muito por isso,
todos né. Não temos nenhum grupo ou crew com problema quanto a
isso. Já tivemos problema entre zonas de pixadores, que um foi pixar,
graffitar e acabou apagando o pixe do outro, mas isso foi no passado
e foi resolvido, entre as pessoas, porem isso significou muito na
época, não motivou mais as pessoas da zona sul ir na zona norte pra
fazer arte lá, ficou um pouco meio uma sabotagem , mas tudo meio
pensado assim, não foi, não repercutiu tanto, todo mundo sacou o
que estava acontecendo e meio que não deu evidencia, entendeu a
galera que foi prejudicada e a galera que prejudicou. Passou um
tempo a galera que prejudicou se redimiu, pediu desculpa e tal e
pronto, isso honestidade, ninguém foi abraçar ninguém e tal, estão
amigo, não. A organização é muito pelo respeito, não tem
associação, as crews são na maioria de pixadores. (Pedro Ivo,
entrevista realizada em 5 de setembro de 2013, em sua casa, grifo
meu)

22
23

Fita - gíria que significa uma determinada situação.
Treta - gíria que significa briga, conflito.

78

As intrigas relatadas têm um caráter territorial muito forte como é
possível observar nas falas destaque por exemplos: “boys da Zona Sul”, “suas
áreas” que dão indicações geográficas relacionadas aos conflitos. Para o
pixador Curió, as parcerias e conflitos têm seu contexto na proximidade e
distanciamento geográfico:
Acho que tem muito haver com a separação..., do isolamento. Eu sou
da Z.O. e da pra colar com os boys da Z.N. muito mais fácil que com
os boys da Zona Sul. Mas porque, é uma questão geográfica de
deslocamento, de presença, de tipo de contato ou por alguma
questão... Acho que são varias questões... Eu vejo muito mais os
boys da ZN na rua do que os boys da zona sul, tá ligado!? Quando eu
vou pro role, quando eu vou pra Ribeira eu encontro um monte de
pixador lá e a gente sai pra pixar tá ligado !? Mas eu não vejo os boys
da zona sul tá lá presente com a galera. Eu acho mais difícil
encontrar eles... eu não consigo, eu não consigo trocar ideia com
eles. (Curió, entrevista realizada em 11 de abril de 2014, Setor IIUFRN)

Outro ponto gerador de conflito na cultura de rua, é a questão do
atropelo, do graffiti na pixação e vice-versa. Segundo NEC há uma regra que
hierarquiza os tipos de grafismo, que pode atropelar o outro, fundamentada nos
estilos e tempo gasto para fazer o graffiti, ou seja, um graffiti mais trabalhado
pode atropelar uma tag mais simples. Essa relação leva à diferenciação do
graffiti da pixação:
Assim se for diferenciar por apetrecho técnico com se diferencia
impressionismo de expressionismo, ok da para diferenciar, mas como
expressão não, eles ficam se equivalendo, porém existem um
conjunto de regras do graffiti dessa cultura, do graffiti hip hop, etc,
que diz que a pixação pode ser coberta por um bomb, por exemplo,
quem pode atropelar quem, quem pode passar por cima de quem, é
como se fosse isso. Se tiver uma graffiti muito bem feito você não vai
passar por cima, são convenções que eu costumo seguir um pouco .
Se tiver uma pixação eu cubro com alguma coisa, se tiver um negocio
bem feita, ai eu não sei, só se for fazer algo mais bem feito ainda, é
muito arbitrário quem tá fazendo, sei lá. Mas eu não costumo
diferenciar não, ate porque eu pixo mais que..., hoje eu pixo mais que
faço graffiti assim. Quando eu faço eu faço com cuidado, faço como
um jogo, para me divertir com uma brincadeira, mas eu prefiro pixar.
(NEC, entrevista realizada 4 de junho de 2014, na Loja LEE Boards )

Esse conjunto de regras citado por NEC, apareceu em outras
entrevistas, e na entrevista do Pixador Mago ZN. Este confessou “atropelar”,
mas disse que também não se importa de ter trabalhos seus cobertos por
graffitis, desde que antecipadamente ocorra uma comunicação, um aviso:
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Eu não vou dizer que eu não atropelo não. Tem muitas famílias na
zona sul, que eu não posso ver na rua que eu atropelo mesmo,
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atropelo, passo lixa, faço em cima, eu pego um FAT e faço por cima
mesmo, porque os boys não respeita a gente. Porque nas áreas
deles, de vez os caras acolher, abrir os braços, não, os boys gritam,
quer ser o que não é, por isso quando chega nas áreas da gente, não
ta nem ai a gente atropela. Mas eu apoio assim, por exemplo esse
muro, todo muro pixado, se vier um moleque e dizer: Eai Mago vou
pintar nas suas áreas tem um trabalho seu! Ai de boa mano pode
pintar la sem miséria. Mas se for para atropelar um pixo por cima de
outro pixo meu, ai já é motivo para intriga, eu acho.
“Tem que ter a humildade de falar” comenta outro pixador o PANICO.
Eu vou pintar ali tem um trampo seu lá, tem um nome seu que você
deixou lá, eu vou pintar lá e mandar um alô. De boa vai e faz. Mas
tem muitos boys que nem avisa dai a gente passa –la e diz: vixe não
tinha um trampo meu ali, agora não tem nada e tal. O cara fica
fascinado com isso. (MAGO ZN entrevistado em 24 de setembro de
2014 na praça dos escravizados)

Nesse horizonte surgem os graffitis encomendados para cobrir pixação,
como um lado profissional do graffiti. O dono do muro contrata grafiteiros como
forma de conter as pixações, essa estratégia é muito utilizada e se aproveita
das regras de respeito que são acordadas na cultura de rua, conforme conta
FB:
Eu acho que quem chegou primeiro no lugar o outro tem que procurar
outro espaço, assim né, você tem que respeitar o lado do pixador,
que tem que procura entender que o graffiti às vezes... porra se o
dono do estabelecimento não gostou do que tá lá no muro, ele tem o
direito também de chegar e mandar remover o graffiti, se o baguio é
dele tá ligado, a pixação tem que respeitar também isso, tá ligado?! E
não chegar e querer brigar por causa disso aí não, mas também não
apoio a ideia, de você chegar e fazer um graffiti por cima duma
pixação não, porque tem muita gente que não gosta, varia de pessoa
pra pessoa e dai você tem que entrar em um acordo chegar e fazer o
graffiti, trocar uma ideia, ou mandar um alô pro cara, sabe se não
tiver como se comunicar com o cara, acho que um alô basta. Eu já
tive esse pensamento também de brigar muito por causa de pixação,
mas eu acho que pixação, já é um povo que sofre muito com a
repressão da sociedade e da polícia, e a gente não precisa ficar
brigando entre nós mesmo, que tamos fazendo a mesma arte e
sofremos pelas mesmas coisas. Se é pra gente brigar, vamos brigar
contra quem tá reprimindo a gente , né!? (FB, entrevista realizada em
8 de setembro de 2014, Deart-UFRN)

Mas essa regra, como outras, não é aceita ou seguida por todos. Há
quem considere desrespeito ter uma pixação apagada por um graffiti comercial,
como problematiza a pixadora CAOS, questionando o caráter mercadológico
do graffiti:
24

FAT- Cap de traço grosso.
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Meu irmão... fazer pixação para ser visível é uma coisa, você fazer
grafite para ser visível e ganhar dinheiro é outra, entendeu? é uma
relação com dinheiro muito forte que tem, não é só visibilidade de
nome não, que nem é o xarpi, xarpi a pessoa vai ganhar dinheiro em
que? Você perde ou roubando tinta ou comprando tinta, não ganha
dinheiro. No graffiti você faz e ganha tinta ganha status, ganha fama
de artista, pintando só coisa bonitinha. Que nem o bixo postou hoje
no facebook, Miguel Carcara, postou dizendo que tinha muito pixador
atropelando grafiteiro e os graffitis em Natal, que não tem respeito
nos muros, enquanto os grafiteiros atropelam os pixadores e não tem
nenhum respeito pelos pixadores. Eles sabem os pixadores e
grafiteiros o que é um atropelo, e mesmo assim a galera que faz
graffiti atropela a pixação e acham que fazer um trampo comercial e
vai ganhar um dinheiro e ele se acha no direito de atropelar, de
passar por cima daquilo de desrespeitar uma coisa porque é um
trabalho comercial.(CAOS, entrevista realizada em 4 de setembro de
2014, no Setor II, da UFRN)

Apesar dos conflitos existentes, há certa união entre pixadores e
grafiteiros, até porque muitos sujeitos praticam ambos os estilos. Muitos
grafiteiros começaram na pixação e passaram para o graffiti posteriormente,
outros levam os dois estilos, utilizando-os sempre em oportuna situação. Um
ponto que influencia o fazer graffiti é o alto custo de investimento que essa arte
necessita. O valor de um spray varia entre R$ 15,00 e R$ 22,00 reais,
conforme a marca. Para fazer um graffiti rico em cores são utilizadas muitas
latas. Assim nos fala MAGO ZN sobre sua relação com o graffiti:
Estou aprendendo agora, porque para grafitar a pessoa tem que ter
tintas, dinheiro, um graffiti, para gente pintar um muro como esse, tem
que ter muita tinta, a gente vem com uma tala, duas tala, vixiii pixa o
muro todinho e vai se embora... Mas se a gente tiver condições de...,
verba para grafitar, a gente grafitava sim, porque a gente não tem
condições de estar comprando muita tala, e aqui em natal ninguém
não ta nem ai para esse mundo que a gente vive. (...) Oh, eu vejo que
a maioria dos grafiteiros foram pixadores no começo, eu vejo o graffiti
como uma forma de expressão, é arte, como pixação pra mim é arte
também, porque muita gente vê isso como se fosse errado. Mas o
graffiti pra mim, eu tenho muita vontade de fazer um curso e aprender
a trabalhar mais com tinta. (MAGO ZN, entrevistado em 24 de
setembro de 2014, na praça dos escravizados)

A fala de MAGO ZN expressa a demanda por uma política pública
cultural, voltada para esses sujeitos-artistas, que muitas vezes por falta de
recursos não desenvolvem outros estilos de grafismos. Não desejo aqui
legitimar o discurso de que a prevenção da pixação é o graffiti, mas é fato que
alguns pixadores, ao começarem a grafitar pararam de pixar. Isso se deveu,

81

não só pela tentativa de aguardar material para grafitar, mas também pelo valor
social que tal expressão traz para o artista. Esse é o caso de Marcelo Borges,
grafiteiro residente no Passo da Pátria:
Comecei a grafitar em 2003, 2004, através de um filme que assisti na
companhia de um amigo, mas eu não lembro o nome. Mas eu já
pixava. Mas quando eu vi esse filme que fala de graffiti, o que
aconteceu: eu me apaixonei, foi a primeira vez que eu vi um mural
grande, ai eu pensei vixi ao invés de gastar spray pixando e sujando
a parede eu vou fazer arte. Eu parei de pixar, ate porque pra mim é
um desperdiço de material, porque invés de embelezar você suja a
cidade, se você fizer um bom trabalho você é bem visto pela
sociedade e não é criticado pela polícia. (MARCELO BORGES,
entrevista realizada 13 de agosto de 2014)

Casos de sujeitos que ao iniciarem no graffiti deixaram a pixação não é
uma regra, mesmo porque cresce o número de artistas visuais que adotam a
pixação como mais uma forma de expressar sua criatividade e suas ideias, por
entender as especificidades e potencialidades que a pixação tem enquanto
arte. Alguns grafiteiros optam por exercerem as duas modalidades.
Faço graffiti também, a partir da pixação eu comecei a conhecer o
graffiti também. Por um tempo eu me envolvi mais pelo graffiti, passei
um bom tempo bastante envolvido no graffiti, mas nunca abandonei a
pixação. Desde sempre os dois caminham lado a lado. Do graffiti... a
evolução. Comecei a pintar em 2010 , mas já conhecia a pixação, né?
Ai quando comecei a pintar, ai gostei, achei massa a ideia do cara
fazer uma coisa mais trabalhada. (FB, entrevista realizada em 8 de
setembro de 2014, Deart-UFRN)

Penso que a questão não é estabelecer uma dicotomia entre essas duas
formas de grafismos urbanos, mas entender que cada forma tem seu lugar,
momento e intencionalidade, e que muitas vezes se confunde e se imbricam.
Shellder fala dessa “dicotomia”: “O cara é grafiteiro também, só aqui na
américa latina que tem essa onda, a gente tenta combater, mas é quase
impossível, mas é a mesma coisa eu vejo, como parte distintas de uma mesma
coisa.”

Essas duas práticas que permeiam a ilegalidade e legalidade são

realizadas em concordâncias pelos seus sujeitos, segundo Campos(2007):
O graffiti originalmente subversivo permite, em simultâneo, o
desenvolvimento de uma faceta institucional. É um movimento com
dupla personalidade, possibilitando a formação de um circuito de
condição ilegal (com writers que se dedicam ao bombing em larga
escala) e, igualmente, um campo de incorporação e aceitação pública
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(que se constrói em espaços legais, através da realização de
mostras, concursos, exposições, encomendas, etc.). Grande parte
dos writers possui este duplo envolvimento, apesar de situar
claramente as suas preferências e aptidões, gerindo facilmente esta
duplicidade só aparentemente inconciliável.(CAMPOS, 2007, p. 264)

Essa conciliação é visível quando ocorre um evento de graffiti aprovado
pelas autoridades, pois os muros autorizados recebem os graffitis, mas o lugar
que sedia o evento é bombardeada por tags. Vivenciei essa experiência no
Primeiro Encontro de Graffiti de Macaíba, O BAOBARTE, que ocorreu nos dias
12 e 13 de outubro de 2013, com a presença de grafiteiros de cinco estados
brasileiros: Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará.
As imagens 22 e 23 apresentam o cartaz de divulgação do evento com os
grafiteiros convidados e as atrações programadas. O evento contou com mais
de 30 Grafiteiros convidados, além dos grafiteiros do próprio estado que
compareceram para grafitar, e foram pintados mais de 200 metros de muro em
dois dias de evento.
Figuras 19 e 20- Cartazes do 1° Encontro de Graffiti de Macaíba/RN.

Fonte: Coletivo Baobarte, 2013.

Os muros autorizados foram pintados, mas observei que outras partes
da cidade foram ocupadas pelas tintas dos visitantes que deixaram suas
marcas em faixadas e muros não autorizados por toda a cidade. Na sequência
de imagens abaixo (figuras de 24 a 32) apresento fotos dos graffitis autorizados
e não autorizados na cidade.
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Figura 22 e 23 - Respectivamente graffiteiro Jão preparando a tinta para fazer a base do muro.
E caixa de caps e sprays.

Fotos: Julia Monteiro, 2014.

Figura 24- Primeiro dia do Baobarte, grafiteiros preparando o muro com fundo branco de tinta
latex.

Foto: Julia Monteiro, 2014.
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Figura 25- Primeiro dia do Baobarte , mutirão de graffiti nos muros, e no chão pixações com as
tags dos grafiteiros/pixadores.

Figura 26- Primeiro dia do Baobarte, Macaíba.

Fotos: Julia Monteiro, 2014.
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Figura 27 e 28- Grafiteiros fazendo Bombs em muro não autorizado.

.

Figura 29- Pixações da tag Menor em porta de loja no centro de Macaíba.

.

Figura 30- Fachada de casa com as tags de Menor, FB, Cigano, Jão e Flip.

Fotos: Julia Monteiro, 2014, Macaíba.

86

Um conflito ocorrido neste evento chamou bastante a atenção. Foi a
polêmica que a pintura de Leitoa causou, sendo o seu graffiti (figura 33)
modificado por outro grafiteiro. A pintura chocou os moradores residentes em
frente ao muro, que entenderam como uma afronta a temática de pintura,
revelando, assim os pudores e preconceitos de alguns moradores que
solicitaram a retirada ou intervenção no graffiti.
Figura 31- Graffiti de Leitoa antes e depois da intervenção.

Foto: Clicknos.com, Marcelo Veni e Pedro Henrique, 2013.

Entrevistada

por

Maxson

Savelle

para

um

site

local,

cidadaomacaibense.com.br, Leitoa fala sobre sua arte e dos tabus que tenta
quebrar:
"Trabalho com imagens figurativas de anatomia humana com o
propósito de reflexão. A questão do corpo feminino e sua
sexualidade, que quase em sua totalidade são auto retrato. E o meu
trabalho em Macaíba é livre de titulo e de nome.() ele tem o
propósito e reflexão mesmo, ou seja, como ele foi feito em um
espaço público, ele pode ser manipulado, censurado, copiado,
apagado e atropelado. A questão do corpo da mulher ser visto como
um tabu quando ele é tão lindo e livre. São mulheres que tem querer,
vontades e elas não tem vergonha disso por mais que exista a
censura, a calcinha ou o sutiã. Elas vão continuar aparecendo pela
cidade nuas livres com o sorriso nos olhos e muito desejo!" (LEITOA,
Entrevistada
por
Maxson
Savelle
no
http://www.cidadaomacaibense.com.br/2013_10_13_archive.html)
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2.3 A cidade dos artivistas25.
A cidade é o lugar das ações dos grafiteiros e pixadores que buscam na
luta simbólica a ressignificação dos espaços urbanos, por meio de seus riscos,
cores e formas. Cada artivista compreende de uma forma a cidade e a vivência
de suas práticas, reconhecendo cada canto, criando referenciais, mapeando a
cidade pelos grafismos urbanos. Seu ativismo social é pela luta simbólica do
espaço urbano e a produção de representações, significados, discursos que se
apropriam da cidade através da subjetividade e de uma percepção estética e
corpórea (RODRIGUES, 2009).
Partindo desta percepção, esses sujeitos constroem suas ideias sobre a
cidade, levando em conta seus questionamentos e experiências, como
veremos nas próximas linhas, acompanhando a visão de Pedro Ivo:
A cidade é uma maquete, é uma construção hipotética de uma
realidade concreta, humana no caso, nos tínhamos a pouco tempo
em menos de 100, 200 anos uma realidade vegetal, natural moldada
por milhões e milhões de anos, então vem a cidade é um lugar, por
mais que isso pareça contraditório é um lugar desumano , conflitante.
Eu vejo a cidade como um lugar conflitante e neste caso gera a
minha arte, a vontade de riscar as paredes deste lugar. Eu parto
desse principio. (Pedro Ivo. entrevista realizada em 5 de setembro de
2013, em sua casa, grifo meu)

Em sua fala, Pedro Ivo, evidencia o papel que a cidade tem como
influência de sua arte. Para a grafiteira Sheep:
a cidade que é uma coisa assim muito caótica e aglomerada, e um
monte de coisas que eu pelo menos não queria que estivesse ali,
problemas em cima de problemas, assim as coisas andam, andam
sempre a trancos e barrancos, nunca... Ela tá fluindo a cidade mas
tem muitos problemas, e o fluxo é todo problemático, a moradia .e ai
tem as coisas que são inseridas na cidade, nesse aglomerado, ai tem
os graffitis também, tem essas coisas que saem do guetos, dos
lugares que ficam ali os problemas sempre rolando e tal. Pra mim a
cidade sai disso assim. (SHEEP, entrevista realizada em 10 de
setembro de 2013, na casa da entrevistada).

A ideia de Sheep ao falar que o graffiti se insere na cidade e sai do
gueto, demostra em que grau a arte urbana assume o papel de resistência das
periferias, se apropriando e reproduzindo a cidade a partir de novos valores e
25

Artivistas – artistas mais ativistas
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recursos, no caso o graffiti. Shellder, antigo residente da cidade de Natal, e
atualmente residente na comunidade Pina, em Recife, bairro popular com
muitas casas de palafitas, vê a cidade como:
Eu vejo a cidade como uma grande gaiola, a gaiola do hamster, que
alguém colocou a gente ali dentro, e se vira, a gente só esta fazendo
essa gaiolinha ficar mais barato do que já é, já tem tanta coisa ruim,
né, por ai pela cidade e a gente for expressar tudo isso, sai tanta
coisa ruim, graffiti é uma arma quando a criança passa ela veja que
existe uma cor, mesmo que isso fique lá no fundo do subconsciente,
ela vai guarda aquela imagem, aquela mensagem, mesmo que ela
não entende e interprete da forma dela, sempre há uma
interpretação, nunca vai sai só com uma interrogação. Eu acho bem
interessante. (Shellder, entrevista realizada em 13 de outubro de
2013, Macaíba)

Shellder coloca o graffiti como uma potencialidade criadora inversa à
lógica cinzenta da cidade, democratizando a arte em lugares desprovidos de
infraestruturas. Na mesma linha de pensamento Leitoa assume o desafio que é
pintar a cidade e fala do contra ponto que os grafismos urbanos fazem à lógica
hegemônica de produção dos espaços urbanos com grandes empreendimentos
de concreto, verdadeiros símbolos fálicos26 de um poder autoritário,
antidemocrático e excludente:
A cidade pra mim, Natal é uma cidade muito quente e tem um sol
muito forte, é um desafio você pintar na rua, não sei se vocês já
viram? Mas é um prazer grande porque a gente tem uma cidade
muito bonita, que esta sendo muito acinzentada, com as construções
agora dos elevados e... Eu acho tudo uma tristeza, quando você vê
os muros em brancos, muros tudo cinza. Eu sou a favor da pixação,
sou a favor do graffiti, porque eu acho que da um colorido na cidade,
tem gente que diz que é sujo, eu não acho sujo, porque sujeira visual
mesmo são construções invasivas, que eu acho que são irregulares,
são construções gigantescas que grandes empresas fazem, que o
próprio município faz, desses elevados, desses ambientes cinzas,
aquilo pra mim que é sujo.(Leitoa, entrevistas realizada em 13 de
agosto de 2014)

Com um olhar voltado para prática do graffiti e da pixação FB vê a
cidade como:
um conjunto de telas, a cidades pra mim é isso. Um conjunto de
cantos a serem embelezados. Vejo um baguio que foi feito pra
decorar, a cidade como um bagulho irado, uma arquitetura bem
massa, sabe!? Apesar de problemas, né!? Tem uma arquitetura louca
26

- “Hoje, as torres dedicadas aos negócios e ao dinheiro representem um símbolo ateu, profano, fálico e
triunfante, um culto ao aumento do poder num desprezo, numa exaltação ao homem, expressão do
sucesso e do poder econômico em toda sua crueza.” (KUCHPIL, 2008, p.35)

89
que da pra gente explorar e fazer a casa da gente nessa cidade aí.
(FB, entrevista realizada em 8 de setembro de 2014, Deart-UFRN.)

Para NEC, sua relação com a cidade é conflitante entre a afetividade e a
repulsa:
A cidade tá muito... eu ando de skate também, ando de bicicleta, sei
lá é tipo um lego gigante, aquele brinquedo de lego, só que as peças
tão ai... sei não, eu tenho uma relação de amor e ódio com essa
cidade muito estranha. Às vezes fica meio esquizofrênico, o lugar
aperta o coração, já morei no Norte no Amapá, então eu ate fico na
pilha de voltar e morar no meio da terra. É um amontoado de EGO,
cimento, muita gente. Mas de alguma forma eu tento acompanha-la
assim, percebe-la também não só consumi-la. Todo mundo quer
consumir a cidade, mas, não querem entende-la. Eu também acho
que o grafiteiro como artista, o artista de rua faz, conseguir absorve-la
e depois botar para fora. (NEC, entrevista realizada 4 de junho de
2014, na Loja LEE Boards)

Em cada relação com a cidade há uma busca por transformá-la em um
lugar melhor, não somente consumi-la, mas percebê-la e absorvê-la criando
dessas interações algo novo que revele essa relação. A visão que o grafiteiro
tem da cidade não é passiva, mas propositiva, partindo da realidade que a
cidade oferece na construção de novos significados e representações.
Entendendo a produção da cidade, para então criá-la enquanto obra, como
dizia Henri Lefebvre, a cidade é a mediação das mediações, entre as ordens
próximas (dos grafiteiros) e ordens distantes. Assim a cidade como obra dos
grafiteiros e pixadores, não remete puramente a produção de objetos, é uma
produção e reprodução dos seres humanos por seres humanos (LEFEBVRE,
1991). Esse pensamento de Lefebvre dialoga muito bem com que pensa NEC,
Pedro Ivo e Leitoa sobre a cidade. Segundo Lefebvre:
se considerarmos a cidade como obra de certos agentes históricos e
sociais, isto leva a distinguir a ação e o resultado, o grupo (ou os
grupos) e seu produto sem com isso separá-los. Não há obra sem
uma sucessão regulamentada de atos e ações, de decisões e de
condutas, sem mensagens e sem códigos. Tampouco a obra sem
coisas, sem uma matéria a ser modelada, sem uma realidade prático
sensível, sem um lugar, uma natureza, um campo e um meio. As
relações sociais são atingidas a partir do sensível; elas não se
reduzem a esse mundo sensível e, no entanto, não flutuam no ar, não
fogem na transcendência. Se a realidade social implica formas e
relações, se ela não pode ser concebida de maneira homóloga ao
objeto isolado, sensível ou técnico, ela não subsiste sem ligações,
sem se apegar aos objetos, às coisas (LEFEBVRE, 1991, p.48-49).
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O lado perverso da cidade está intrínseco na compreensão destes
sujeitos, que identificam as problemáticas sociais pulsantes na cidade; Marcelo
Borges afirma: “A cidade, aqui ela é muito preconceituosa, até porque para
mim Natal é uma província, é preconceituosa com tudo se você tatua, se você
é tatuado, se você grafita.”. O pixador Mago ZN, expressa as demandas sociais
emergentes da cidade, e fala da falta de oportunidade que o levou a prática da
pixação:
A tipo assim, eu vejo a cidade tá muito violenta, como vcs podem ver,
eu queria que mudasse um pouco essa rotina aí, que tivesse mais
escolas, pros jovens estudar, hospitais bons, mais vagas para
trabalho, se eu tivesse um trabalho digno, eu sai dessa vida, ou
nunca tinha entrado nela mesmo, mas depois que a pessoas se vicia
é foda. Tá no sangue (...)A rua pra mim é uma galeria, mais ainda de
noite quando a gente sai assim, eu vejo a rua como uma galeria, qual
quer canto pra mim, é um motivo para fazer pixação sendo no alto eu
tô fazendo. (Mago ZN, entrevistado em 24 de setembro de 2014, na
praça dos escravizados)

Esse depoimento é interessante na medida em que revela a pixação
enquanto fala dos invisibilizados, a “agressão estética” (como é compreendido
por muitos) que a pixação gera, é fruto de um sistema opressor, de uma
agressão social que atinge a juventude de baixa renda, que tem seus direitos
usurpados, na falta de acesso aos serviços fundamentais (saúde, educação,
cultura, lazer). Quando Mago ZN, disse que se tivesse tido oportunidade, não
teria entrado na pixação, demonstra que a pixação é uma válvula de escape, e
subversão da opressão de uma sociedade excludente Por isso, Novato,
entende que a cidade não deveria mais existir:
Um lugar que não precisa ter mais é a cidade, um lugar que precisa
mais de cultura, tá ligado! Quanto mais graffiti tiver melhor, porque a
cidade sem nada é muito sem graça, cada cidade tem que ter uma
pintura, tipo graffiti, você passa num cidade uma pessoa que não é
daqui, vê e acha legal e tal.(NOVATO em entrevista no dia 23 de
março de 2014, na praia de Ponta Negra.)

Na fala de Novato, a função do graffiti subverte a cidade perversa,
dando-lhe graça e vida. Assim, a cidade da monstrópole27, passa a ter outra
cara com as cores dos graffitis. É evidente, no entanto, que não deixam de ser
monstruosas as construções e o cotidiano na cidade, mas algumas “brechas”
27

Monstrópoles - metáfora desenvolvida por Ruy Moreira no IV Seminário Nacional Metrópole: Governo,
sociedade e Território: Metrópoles dos invisíveis e ação social: tempo, espaço e movimento, III Colóquio
Internacional Metrópole em Perspectivas: Contradições do desenvolvimento brasileiro no contexto da
América Latina, que caracteriza as metrópoles brasileiras com verdadeiros monstros.
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são criadas, gerando lapsos de outras subjetividades mais suaves, permitindo
aos seus habitantes vivência estéticas diferenciadas das construções duras da
cidade de concreto.
2. 4 O pixador como um Flanêur
A vida na cidade contemporânea segue em velocidade acelerada, o
tempo contabilizado pelo relógio define nossos passos, a chegada e a saída e
nosso caminhar pelas ruas das cidades são direcionados pelos deslocamentos
necessários para cumprimento das demandas diárias de trabalho, estudo,
mercado e mesmo de lazer. A atenção dos transeuntes é invocada pelas
propagandas que inundam a paisagem urbana com anúncios de produtos e
serviços para serem consumidos. A cada dia a cidade perde mais o verde, a
cada árvore derrubada e a cada novo edifício erguido modifica-se de forma
drástica a percepção dos lugares.
O aumento da violência urbana e a política do medo alardeada pela
grande mídia, criam uma atmosfera de perigo constante para os habitantes da
cidade. Que acreditam que a qualquer hora estão expostos a violência urbana.
À noite, o medo é tão grande, que são poucas as pessoas que caminham pelas
ruas, esvaziando os lugares. As condições: de medo e de tempo acelerado,
moldam o cotidiano e castram as forças do viver, reduzindo as experiências
urbanas. Com as bolsas presas entre os braços e o caminhar apressado, em
constante estado de alerta, as pessoas caminham entre multidões de
desconhecidos e possíveis suspeitos, sem perceber a prisão causada pelo
medo em que vivem.
Digo prisão, pois cada vez mais somos limitados, trancafiados em
nossas residências, em nossos automóveis, tomados por um cotidiano
repetitivo e alienante, vivendo o regime do isolamento. A falta de reflexão sobre
este cotidiano, faz com que essa prisão “invisível” passe desapercebida por
muitos e ainda que os limites sejam imaginários, as barreiras postas por ela
são concretas. Já comentei da questão da zona norte de Natal e de outras
áreas da cidade estigmatizadas como violentas e perigosas.
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O regime do isolamento faz com que as pessoas vivam em multidões,
mutiladas de coletividade, Raul Vaneigen, em sua obra “A arte de viver para as
novas gerações” discute profundamente a questão do isolamento, segundo o
autor:
Adaptar-se ao mundo é um jogo de cara ou coroa no qual a priori se
decide que o negativo se torna positivo e que a impossibilidade de
viver é uma pré-condição essencial da vida. Nunca a alienação se
incrusta tão bem como quando se faz passar por um bem inalienável.
Transformada em positividade, a consciência do isolamento não pe
mais que a consciência privada, esse pedaço de individualismo
inacessível que as boas pessoas arrastam com ela como propriedade
sua, incomoda e cara. É uma espécie de prazer-angústia que ao
mesmo tempo impede que nos fixemos para sempre na comunidade
de ilusão e que permaneçamos presos nos porões do
isolamento.(VANEIGEN, 2002, p.48)

É possível identificar as muitas prisões em que vivemos na sociedade
capitalista, prisões que limitam e podam novas experiências urbanas, prisões já
estudadas por vários autores FOUCAULT (1989), VANEIGEM (2002), SANTOS
(2001, 2006), SOUZA (2006).
Nesta perspectiva o pixador e o grafiteiro, subvertem essa lógica da
experiência urbana, já que vivenciam de outra forma a cidade. A cidade para o
pixador é um “caderno” aberto para escrever suas anotações, estas variam
entre tag, mensagens políticas, recados de amor, poesias, insultos e reflexões.
O pixador é um verdadeiro flanêur, como defende Walter Benjamin, ele
caminha na cidade sem as preocupações cotidianas, ele observa cada detalhe
da paisagem urbana, na busca de melhores telas, enxergando beleza nas
linhas retas da arquitetura, nas casas abandonadas, nos terrenos baldios, nos
(e)difícios inacabados. Os escritores de ruas caminham noite adentro, sem
nóia28. A maioria dos pixos são feitos durante a noite, por ter menor
policiamento.

Para Cruz amparado em Benjamin “O flanêur questiona a

distinção entre publico e privado fazendo da rua a sua casa: a rua se torna
moradia para o flanêur, que, entre as fachadas dos prédios, sente-se tão em
casa tanto quanto um burguês entre quatro paredes. (...); muros são a
escrivaninhas onde apoia seus apontamentos,” (BENJAMIN, apud, Cruz, 2008,
p178).
28

Nóia- gíria que significa medo, angustia, estado de perturbação, usa-se também para referir quando
uma pessoas está sobre o efeito de psicoativos, principalmente do crack.
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Estas palavras poderiam descrever parte das ações dos escritores de
rua, MAGO ZN conta do seu gosto de apreciar a cidade:
Quando eu estou na rua eu vejo, quando eu subo num pico com um
29
parceiro, numa escalada, dai a gente vê de lá de cima, reiose , é
irado isso, aí eu me lembro daquele dia. Quando tá tudo pixado, eu
volto e levo minha namorada, para gente passar a noite ali, e ela ver
a sensação, que é irado estar ali, a sensação que eu tive em 15
minutos, e levo minha namorada e passar a noite todinha lá. E não
vai riscar, vai só..., se arriscar, apreciar a cidade. Eu gosto muito de
ver a cidade de cima, eu me sinto bem. (MAGO ZN, entrevistado em
24 de setembro de 2014, na praça dos escravizados).

Questionei FB, sobre o que este sentia ao caminhar na cidade e sua
relação com os lugares grafitados e pixados, ele respondeu:
É um baguio loco que eu sinto, eu fico doido. Ando na cidade
observando cada pingo de tinta que cai nela. Cada cor que muda,
observo toda cidade. Tenho uma mapa da cidade de todas as
pixações que tem em boa parte. Principalmente na zona sul. Na zona
sul, a maioria dos nomes assim eu já saquei , fitei e sei, ta ligado ??
Um pico que eu vou menos, acho que é zona norte. Mas mesmo
assim eu sei o que é novo o que é velho, assim como o que veio
depois que eu passei lá vejo tudo reconheço tudo que você bota na
minha cidade se não tiver lá um dia, no dia que eu passar eu sei se
foi lá se aquilo tinha ou não seu registro. Acho que dá galera todinha
que tá dentro da pixação é isso. Você se comunicar com outro. Tem
pixador que não se conhece mas, conhece o nome do outro, saca já
viu, orra quem é aquele cara ? (FB, entrevista realizada em 8 de
setembro de 2014, Deart-UFRN).

Nesta mesma perspectiva Shellder fala dessa relação entre os lugares
grifados e os pixadores e grafiteiros, o reconhecimento do outro, a partir de sua
tag, o risco demarcando a presença do sujeito naquele lugar:
A gente tem também a tag, que é aquela marca, pô esse cara rodou
Recife todo, Natal todo, o que ele quer fazer com essa forma? Ele
quer dizer que ele esteve lá presente, tá entendendo, aquele lugar
que você acostuma passar, ele também passou, ele também esteve
ali naquele lugar, não foi só uma entrevista na Tv que ele viu, ele
passou por ai, ele viu a necessidade daquele lugar, seja ele um bairro
nobre, seja ele uma favela, ele passou, o pixador tem que andar,
nenhum pixador quer que o outro coloque o nome, ele tem que está
naquele rolé, se ele está no mais alto do prédio, ou se ele, como tem
um monte, coloca dentro do esgoto, o importante é que ele foi lá. Tem
esse lance do cara que está lá! Entendeu?! Fazendo o role dele.
(Shellder, entrevista realizada em 13 de outubro de 2013, Macaíba)

29

Reiose, expressão de maravilha, espanto, felicidade.
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Estas falas evidenciam a necessidade do pixador de caminhar pela
cidade, de “estar no rolé”, de ocupar os lugares por onde passam com seus
riscos. A grafiteira Sheep ressalta o “estar dos escritores de rua”, como um
reflexo do pensar a cidade, em suas palavras:
Eu acho que é um reflexo muito massa, de quem está pensando a
cidade, em ocupar os lugares, porque a cidade é muito modificada,
no sentido de ter asfalto, de ter poste, carros, muitas viagens que
seriam a uns anos, ficção cientifica , então eu acho que os desenhos
refletem isso de alguma forma, as pessoas estão pensando e ai
produzem e o suporte é a cidade para o graffiti, é a tipo o lugar que
todo mundo passa, eu acho que essa é a importância máxima, as
pessoas que não tem a ideia de fazer isso, não tem vontade, não tem
incentivo, não sei, elas acham legal por isso, veem coisas diferentes,
não esperadas. Passam assim e tá lá o desenho é uma coisa que eu
acho massa. E é muito livre o processo, das pessoas que começam,
acho que hoje em dia principalmente, está mais livre do que nunca as
pessoas poderem se expressar. É uma expressão pessoal mais está
ali publicamente para todo mundo ver. (SHEEP, entrevista realizada
em 10 de setembro de 2013, em sua casa).

O caminhar na cidade, observando suas paisagens, é uma necessidade
dos calígrafos urbanos e muitas vezes é um estimulo à própria prática como
falou Altanir:
Eu instiguei mesmo no pixo, foi quando eu conheci um maluco. Ele
chamava Maledito, hoje ele mora no Rio e era de uma banda. O bixo
30
tinha uma vibe de andar na cidade. Andava a cidade todinha a pé.
E a gente foi pixar a ponte Milton Navarro, de um lado ao outro da
ponte. Boy, doideira assim, tá ligado? Foi massa fodido. Galera! A
gente encontrou altos bixos pixando. (Altanir, entrevistado em 11 de
abril de 2014, Setor II – UFRN.)

Pensar os escritores da rua, como flanêur, é entender que esses sujeitos
ocupam a cidade de forma diferenciada e que ao transgredir os lugares fazem
dessas experiências registros, demarcando suas existências. A cidade por
assim dizer, percorrida pelos grafiteiros e pixadoras, são mais que moradia, é
vista como suporte de sua expressão. Dessa forma criam uma identificação
coletiva, uma linguagem comum, que compartilha de vários símbolos e
significados e muitas vezes só são compreendidas por essa coletividade.
O prazer em pixar e grafitar, carrega no seu âmago o prazer de estar na
cidade, de andar pelas ruas noturnas, sozinho ou em grupo, arriscando-se e
30

Vibe- gíria significa energia
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riscando os concretos. A possibilidade gerada pela relação pixador-cidade, é a
criação de brechas e evidências espaciais de outras racionalidades presentes
na cidade, o que contrapõe os valores estéticos e comportamentais
hegemônicos, difundidos pela sociedade. Analisar essas grafias e sujeitos, com
o olhar geográfico é ir além dos códigos expressos nas pinturas, é investigar
uma geografia marginal que é construída, produzida por eles, com mapas
afetivos e referências efêmeras. Sim, essas artes efêmeras são fixadas por
alguns momentos e ilustram a expressão do indivíduo que ali o deixou, são
passíveis de mudanças e de inexistir.
Ocorre, no entanto, que a cada dia essas expressões ganham força e
adeptos que na fuga de seu cotidiano, acabam por marcar a cidade. Desde que
iniciei essa pesquisa novos grafiteiros e pixadores se revelaram, não tendo
essa atividade com principal, como é o caso da maioria dos entrevistados, mas
tendo ativas participações como escritores urbanos do cotidiano da cidade;
tornando-a uma exposição mutante de imagens, expressões e frases.
Nestes anos de pesquisa pude registrar algumas manifestações poéticas
que repetidamente ocuparam Natal. Entre elas a frase “Amar elo Cura” (figura
20), registrada em mais de 30 pixações, nas zonas sul, oeste e centro da
cidade, e de autoria desconhecida; “Rosa Buceta Flor”, encontradas em
diferentes bairros de autoria da poetisa Amúa, que também escreve poemas e
os espalha pela cidade, e frases emblemáticas como: “A pó-lícia cheira pó”,
“Uniforme do inferno é gravata e terno”; A própria tag do grafiteiro PAZciência,
que mistura duas palavras: Paz e Paciência, tão necessárias e escassas na
vida acelerada da pós modernidade; A pixação “Exu Parede”, que dá
visibilidade a uma divindade das religiões afro-brasileiras, quee está
relacionado com a rua.

2.5 - Os lugares escolhidos.

O caminhar pela cidade é uma característica dos escritores de rua, por
conseguinte conhecem o espaço urbano, criando mapas dos lugares grafitados
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e de lugares que poderão ser grafitados. Dentre esses lugares alguns se
destacam pela localização e visibilidade. É certo que todo lugar é possível de
ser riscado, como defende Pazciência e Altanir ao dizerem que “qualquer lugar
é lugar” e continua Altanir, “O que vai fazer do lugar um ponto pixavél é o local
onde ele está localizado”. Essa fala nos faz crer que há localizações
preferenciais na escolha dos muros e paredes a serem pixados. Nas
entrevistas os lugares de preferencias são: Lugares Altos; Vias de grande
circulação; Parede de pedra; Lugares abandonados; Bairro de moradia.
Esta lógica de lugares está mais relacionada ao pixo, mas vale para o
graffiti também. Contanto que os lugares sejam seguros, e sem possibilidade
evidente de interrupção durante a grafitagem, visto que o graffiti leva mais
tempo para ser concluído. Bem como a consciência de embelezar a periferia, o
que leva os grafiteiros fazerem mais graffitis nas comunidades e pixações nos
bairros nobres, havendo uma distinção espacial para cada ação, como diz
Shellder:
Tem lugares que merecem ficar feio e lugares que merecem
ficar bonito. Tem tantos lugares que merecem ser feios. Eu acho
bacana quando o pessoal dos tumultos fica aparecendo. A gente
assistiu no telejornal, eu vejo aqueles protestos em alguns lugares
assim, na maioria das vezes nos palácios, a gente vê que eles
gastam uma fortuna para levantar o luxo para a galera engravatada,
e na verdade esquecem de coisas que são ate básicas, esses
lugares precisam ser feios, precisam ser destruídos. E a gente
procura mais é embelezar a nossa quebrada, existe tanta coisa
ruim, que pelo menos uma parede, o que a gente puder fazer a
gente faz. (SHELLDER, entrevistado em 14 de outubro de 2013,
grifo meu)

Essa preocupação em embelezar as periferias apareceu em outras
entrevistas, bem como a diferenciação espacial entre fazer pixação e fazer
graffiti como fala FB:
Pra mim a pixação, acho que são as principais (avenidas). Eu gosto
de pixar na zona sul, né?! Que é a minha casa, onde eu moro, onde
eu cresci, e sou reconhecido, na minha área, no meu setor. Eu prefiro
pintar nas quebradas, o lugar mais pobre que tiver, mais humilde e
carente que é onde precisa receber a arte. Eu chego lá e faço, é o
que eu gosto, porque eu me sinto em casa na periferia. Faço também
graffitis nas principais, acho que a periferia necessita mais de arte do
que a cidade, e a pixação não, a cidade mesmo, o centro, as
principais, onde tá a galera é que é onde precisa tá as pixações. O
graffiti fica massa no centro, chama atenção, né? Tem esse lado aí
também, mas na periferia é onde a galera necessita de ver arte,
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conhecer, assim até pra se afastar da criminalidade. (FB, entrevista
realizada em 8 de setembro de 2014, Deart-UFRN).

O Grafiteiro Marcelo Borges também faz a diferenciação entre o graffiti
na periferia e nos bairros nobres para ele:
Gosto de fazer nas comunidades pobres, periferias, na rua por que
modifica a cabeça do menino, que fica pensando em se drogar.
Assim eu dou palestras, oficinas e curto muito, é diferente de dá pra a
31
playboyzada . Pra a playboyzada geralmente faço graffiti
encomendado, ganho minha grana você sabe né? Quando dão uma
parede branca, lisinha e spray, o grafiteiro não resiste, e me pagam!
(MARCELO BORGES, entrevista realizada 13 de agosto de 2014,
IFRN- Cidade Alta.)

Dentre as características elencadas acima, cada artista apresenta sua
justificativa para a escolha dos lugares:
Lugares Altos: chamados também de pico, são altamente visados, tanto pela
dificuldade de acesso, que se faz por meio de escalada, geralmente por fora,
mas houve casos de pixadores que entraram arrombando cadeados para ter
acesso ao terraço do prédio. Como também o status associado a esses lugares
o que provoca a admiração entre os pixadores que considera de valor aqueles
que arriscam suas vidas. Assim como pelo tempo que permanece o pixo,
devido a dificuldade de remoção. O pixador Mago ZN, conta de um acidente
que teve escalando e de sua preferência pelas alturas:
Vixe... quando eu quebrei o braço em 2012, eu tive uma fratura
exposta nesse braço, botei pino, platina de ferro, ai eu parei de visar
embaixo, só encima eu não tenho força nesse braço não, só no
vandal mesmo, só com um braço e as pernas. A gente entra por fora
mesmo, sem fazer zoada, pixa toda a varanda a marquise, em cima,
pega tudo sem fazer zoada, e se for preciso a gente usa corda, vai...
a gente faz altas aventuras mesmo para subir no prédio. Teve um lá
na via costeira, uns 7 andares, mas ontem mesmo eu subi num pico
de uns 30 metros, numa torre. (MAGO ZN, entrevistado em 24 de
setembro de 2014, na praça dos escravizados).

A questão do reconhecimento do pixador que risca os picos e a
adrenalina que sentem são evidentes nas falas dos entrevistados:
Ai galera começou a se juntar em crew, a pixar os picos. Ai vai se
instigando na atitude em detrimento de quebrar o paradigma, que
aquela parede tem que ser daquele jeito.(...) As vezes quando é um
lugar massa de mostrar pros parceiros que você chegou lá, quando é
um pico alto, bem localizado e tal. Que tem a questão de óóóóó: Vou
31

Playboyzada – gíria dos jovens com maior poder aquisitivo, filhos das classes média alta e alta
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pixar aqui que os parceiros já me conhecem e vão ver: Olha, onde
esse bixo foi! É quantas pessoas vão passar por ali. Se bem que o
cara pixa em altos lugares e às vezes, passa pouca gente. Se bem
que esses lugares bem movimentados, dá uma adrenalina pelo risco,
né? Tem a questão do individuo se sentir bem no processo de
adrenalina de tá ali na rua.(Altanir, entrevista realizada em 11 de abril
de 2014, Setor II – UFRN)
Exatamente. Essa questão da adrenalina foi o que me levou a pixar.
Eu saia, no começo era pela adrenalina mesmo. Era eu e um amigo,
e a gente ia de bike, pô! E no começo, a gente ia de chinelo levava
caderno na mão. Também tem o lance de ser o primeiro a pegar o
pico. Quando você vê aquele pico e diz: Meu irmão, ali nunca
apareceu um pixo, eu vou lá. Tipo ali em cima do mercado de
Petrópolis, boy. Eu fiquei numa instigada tão grande.(Curió, entrevista
realizada em 11 de abril de 2014, Setor II- UFRN)

FB ressalta a questão da dificuldade de remoção:
A altura também o cara não vai subir lá em cima muitas vezes pra
remover um negócio, porque a gente subiu num canto que já é
arriscado demais dele subir... isso ai é mais complicado pra ele... mas
também é possível. Se a gente chegou lá, ele também pode chegar
um dia.(FB, entrevista realizada em 8 de setembro de 2014, DeartUFRN.)
Figuras 32 e 33 - Pixação em pico.

Fotos: Julia Monteiro, 2014.
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Vias de grande circulação: esses lugares são escolhidos pela alta
visibilidade, já que são avenidas onde circulam muitas pessoas, sendo notado
tanto pela população em geral como pelos pixadores.
Parede de pedra: estas são preferidas pela dificuldade de remoção da
pixação, que só é removida com polimento ou lixando. Essa característica dá
ao pixo uma durabilidade e o dá o um caráter registro histórico. Muito visado
por pixadores, todavia rejeitada por grafiteiros porque a pedra absorve muita
tinta e gasta muito material.

O FB, fala de suas preferências por essas

paredes:
Eu não gosto muito de parede branca não, as brancas são mais
fáceis de remover, gosto das pedrinhas, que demora mais um tempo
pra galera remover ou pra sair, porque também o clima e o sol
removem elas. As pedras é massa. A história que ia contar, é que o
cara passa por ali, tem muitas pixações das antigas, são geralmente
em pedras, em lugares abandonados onde o proprietário não vai se
importar com aquilo ou não consiga remover, acho que.. não seria
fácil de remover. (FB, entrevista realizada em 8de setembro de 2014,
Deart-UFRN)

Figuras 34 e 35 – respectivamente Tag da crew OSMO feita por FB; E tag de Menoe e de FB.

Fotos: Julia Monteiro, 2015.

Lugares abandonados: por serem lugares sem interesse por parte do
proprietário ou do Estado, ninguém se importa com os graffitis e pixações,
assim, o calígrafo urbano tem tempo para fazer sua arte sem preocupar-se com
a polícia ou interrupções do proprietário. Além disso não será removido tão
depressa. Esses lugares interessam tanto aos pixadores quanto aos grafiteiros.
A grafiteira SHEEP diz:
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Acho que lugares mais esquecidos pela cidade, e lugares que estão
aparente mentes sem donos, podem ate ter dono mas estão sem no
momento ou muros convenientes, brechas assim no meio da cidade,
fendas perdidas, que estão meio esquecidas . nem sempre é isso
não, mas é o alvo, ruinas, coisas abandonadas essas coisa são mais
o alvo. (SHEEP, entrevista realizada em 10 de setembro de 2013, na
casa da entrevistada)
Figura 36 - Graffitis de (da esquerda para a direita) Pé de Urso. Galo e Sheep, casa
abandonada na rua R. Antônio Lopes Filho, Neópolis.

Foto: Bia Rocha, 2013.

Bairro de moradia: Nos bairros, a lógica da demarcação territorial impera,
partindo do laço de afetividade com o lugar de moradia e da facilidade de
deslocamento, além do maior conhecimento dos muros e proprietários, que a
convivência no bairro permite. FB expõe essa preferência:
É o meu bairro, né! Eu tenho que representar assim como toda galera
cada um começa no bairro né! Onde você nasceu, se criou descobre
isso e você quer demarcar. Tipo, não que seja uma briga de território
que tem espaço pra todo mundo, são varias telas na cidade todas pra
você decorar. Mas sua quebrada você tem que representar também,
né? Mas nada contra pintar o dos caras, acho até massa. É massa! O
cara fazer uma invasão em outro bairro dando rolé a galera sacar que
o cara foi lá e tal. Vão comenta , né.. eita você veio aqui na minhas
áreas e tal. (FB, entrevista realizada em 8 de setembro de 2014,
Deart-UFRN.)
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Mesmo com essas preferências e lógicas para pixar, como bem nos
lembra NOVATO “Vixii todo o canto que o moleque me chamar para pixar, a
gente vai, todo o canto, avenida, altura se puder, em cima de prédio.” A
Pixadora CAOS, também fala de uma distinção entre os lugares para pixar,
mas com o tempo, o interesse tornou-se todos os lugares, já que a finalidade
era confrontar:
No meu caso o que eu entendi sempre dos lugares que eu pixava
sempre para confrontar , confrontar o canto que eu estava pixando,
eu sempre tive essa ideia que você falou naquele dia, que o bicho
disse lá falou no evento de macaíbas, pixar lugares como esse, como
a zona sul, que é cheio de prédios e de burguesia e nos lugares mais
periféricos tentar passar uma mensagem. Só que depois eu quebrei
essa ideia comecei a pixar em todo o canto lugar onde eu vivia, na
ZN, em qualquer canto.(CAOS, entrevista realizada em 4 de
setembro de 2014, no Setor II, da UFRN)

A distinção que faz o escritor urbano, está relacionada ao valor simbólico
do suporte, como fala o grafiteiro “Eu acho assim, que se é um muro, se é uma
casa, ou uma instituição, se é um órgão público, isso é o que menos importa. O
que importa é onde ele está, é o simbólico.” (PAZCIÊNCIA, entrevista realizada
em 11 de abril de 2014, Setor II- UFRN).
Outra característica que observei durante a pesquisa, foi que um muro
pode permanecer algum tempo intocado, mas quando recebe uma primeira
intervenção, novas intervenções vão aparecendo gradualmente. Como se o
primeiro pixador estimulasse e legitimasse a ação para os demais calígrafos
urbanos. Nas figuras 37 e 38, o mesmo muro em momentos diferentes.
Figuras 37 e 38- Muro na Rota do Sol respectivamente no ano 2013 e 2015 ..

Foto: Googlemaps, 2015.
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Capítulo III

A Politica DA CULTURA DE RUA
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Castoriadis se refere ao nosso tempo como o do conformismo
generalizado. Que se alastra em diversos seguimentos da sociedade, dos
artistas aos intelectuais, “que abandonaram sua função crítica e aderem com
entusiasmo ao que está ali, simplesmente porque está ali.” (CASTORIADIS,
1993, p.3). Hoje são raras as ações que buscam autonomia como modo de
vida, propondo-se, de modo criativo, a arquitetar um caminho pela igualdade,
não caindo nas falácias teóricas, ao contrário “Se regozijam com as
charlatanices da moda sobre o “pluralismo” e o “respeito à diferença”,
emparelha à glorificação do ecletismo, o revestimento da esterilidade, (...)”
(CASTORIADIS, 1993, p.3).
Na

era

do

conformismo

generalizado

há

de

se

buscar

a

desconformidade do pensamento único, das ideias liberais, faz-se necessária à
transgressão da ordem, para que do caos se faça uma organização. Nesta
perspectiva olho os grafismos urbanos como uma ação de desconformidade,
sem romantizar seus sujeitos como emancipados de toda opressão.
Reconheço suas limitações e conformismos, mas vislumbro em sua ação,
como escritores de rua, uma potencialidade política emancipatória.

3.1 - Legalidade, legitimidade e ilegalidade.
A legalidade na nossa sociedade está intrinsicamente relacionada aos
valores burgueses e capitalistas. Nossa lei é carregada de uma moral
machista, sexista e branca, ao dizer isso quero explicitar que a legislação ao
qual estamos subordinados segue uma ideologia que deve ser repensada e
questionada. É certo que nas últimas décadas houve uma revisão em algumas
leis que regem o país, fruto das lutas das minorias que organizadas em
movimentos sociais conseguiram implantar leis que fogem dessa moral,
garantindo o direito dos oprimidos, reconhecendo as diversidades e
particularidades de cada movimento. Alguns exemplos que merecem destaque
são: o Movimento das Mulheres que conquistou a criação da Lei Maria da
Penha (LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006); o Movimento Negro que
conseguiu aprovar a lei do ensino da história e da cultura Afro-Brasileira (LEI
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conquistando o direito matrimonial (RESOLUÇÃO Nº 175, DE 14 DE MAIO DE
2013), o movimento da legalização da Cannabis e Antiproibicionismo que
conseguiu modificar a pena para o usuário para advertência, prestação de
serviços à comunidade e medida educativa, não mais de reclusão, detenção ou
multa (LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006. ).
No entanto nem tudo que é legal é legítimo e nem tudo que é legítimo é
legal. A diferença entre legitimidade e legalidade, que trago para a discussão
permeia a política, ultrapassando a interpretação tradicional do direito jurídico,
que muitas vezes ignora tal diferença trabalhando os dois conceitos como
sinônimos que estruturam o poder estatal.
Baseado nas ideias de WOLKMER (1994), o conceito de legalidade está
relacionado às estruturas normativas, à existência de leis, formal e
tecnicamente impostas:
Como afirma Angel S. de la Torre a legalidade projeta-se
concretamente “como a esfera normativa contida em expressões dos
deveres e direitos dos sujeitos da atividade social, subjetivamente
como fidelidade dos sujeitos sociais ao cumprimento de suas
atividades dentro da ondem estabelecida necessariamente no grupo
humano a que pertencem.” De outra feita Paulo Bonavides lembra
que a legalidade refere-se ao procedimento da autoridade em
consonância estrita com o Direito estabelecido (...) movendo-se em
consonância com os preceitos jurídicos vigentes ou respeitados
rigorosamente a hierarquia das normas, que vão dos regulamentos,
decretos e leis ordinárias até a lei máxima e superior, que é a
Constituição. O poder legal representa por consequência o poder em
harmonia cm os princípios jurídico, que servem de esteio à ordem
estatal. ”(WOLKMER, 1994, p.180)

Já a legitimidade perpassa pela consensualidade das ideais, ideologias,
fundamentos e crenças de uma coletividade a além das normas e leis.
Segundo o mesmo autor legitimidade “Implica numa noção substantiva e éticapolítica, cuja existencialidade move-se no espaço de crenças, convicções e
princípios valorativos. Sua força não repousa nas normas e nos integrantes
majoritários de uma dada organização social.” (WOLKMER, 1994, p. 181)
Assim o processo de legitimidade não é fixo, é mutável, está diretamente
relacionado à autonomia dos indivíduos numa coletividade. Afirmar que a
pixação é legítima, é entender que uma coletividade legitima tal ação, mas nem
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por isso é legítima no contexto mais amplo da sociedade. Vale ressaltar que,
na discussão teórica sobre legalidade e legitimidade predomina a ideia de
poder estatal, centralizado, não da ideia de poder que escolhi aqui pensar,
ancorada em Foucault, um poder relacional na esfera da micropolítica.
O primeiro capítulo apresentou a lei 12.408/11 e sua alteração que
criminaliza a pixação e reconhece o graffiti autorizado como arte. De certo
modo essa alteração na legislação acompanha a legitimidade que a arte de rua
tem na sociedade como um todo (generalizando). A pixação, por ser uma arte
que choca, contrapõe valores estéticos atuais e ainda é pouco compreendida
como arte, não tendo, portanto, a mesma legitimidade que o graffiti tem para o
senso comum. A legitimidade muitas vezes depende de uma luta social, que
envolve discussões, debates, informações e quebra de velhos paradigmas,
além de, nem sempre ser a busca pela legalidade. No caso da pixação, não há
interesse dos pixadores de legalizar a prática.
Na figura 39, fotografia tirada na Av. Bernardo Vieira, apresenta uma
paisagem comum nos centros urbanos,: Outdoor, faixa de loja, pôster de
produtos estão expostos aos citadinos com uma intenção clara e objetiva,
voltada para a comercialização do produto. Todas essas propagandas são
legalizadas, e de certo modo legitimada pela sociedade conformista, já que
utilizam dos seus espaços privados para expor suas publicidades, seguindo
uma racionalidade hegemônica da produção da cidade, na logica do Just-intime que expõem Milton Santos (2001).
Figura 39- Bomb de Nec na Parte inferior, na Av. Bernardo Vieira.

Foto: Julia Monteiro, 2014.
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Em contraponto o bomb de NEC (na parte inferior do muro em cor prata)
apresenta outra razão: a de não compactuar com essa lógica, que faz parte do
cotidiano e cria a cidade a partir de sua existência. É imprescindível reconhecer
a legitimidade do bomb de NEC, uma vez que este exemplo destaca a sua
disputa pela produção simbólica da cidade. Vale citar um dos calígrafos
urbanos mais reconhecidos no mundo, Banksy:
Quem realmente desfigura nossos bairros são as empresas
que rabiscam slogans gigantes em prédios e ônibus tentando fazer
com que nos sintamos inadequados se não comprarmos seus
produtos. Elas acreditam ter o direito de gritar sua mensagem na cara
de todo mundo em qualquer superfície disponível, sem que ninguém
tenha o direito de resposta. Bem, elas começaram a briga e a parede
é a arma escolhida para revidar. (BANKSY, 2012, p. 8)

A Figura 40, apresenta uma charge que expressa bem à questão da
legitimidade e legalidade que permeia a cultura de rua. Enquanto as caligrafias
da pixação e do graffiti são tratadas como crime e sujeira, a poluição visual
causada pelas propagandas é ignorada.
Figura 40- Charge de critica a criminalização da pixação.

Fonte: Clay, 1996.
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Segundo Santos (2001) “Já no cotidiano, a razão, isto é, a razão de
viver, é buscada por meio do que, face a essa racionalidade hegemônica, é
considerado como “irracionalidade”, quando na realidade o que se dá são
outras formas de ser racional”. (2001, p.126). Da mesma forma o ato de pixar é
visto como irracional. Ou seja, a legitimidade que aqui busco compreender,
está ancorada em outras razões, que rompe com alienação do pensamento
único.
Mesmo sendo legítimos dentro de outras perspectivas, os escritos
urbanos são práticas ilegais. Esta ilegalidade é um fator estimulante para os
pixadores, pois em seus discursos ressaltam a proibição como algo motivador.
Não existe uma busca por legalizar a pixação, pois esse movimento autônomo,
não procura regulamentar e normatizar, que é uma prática que tem uma
essência livre, que rompe padrões, e que não tem a pretensão de ser
enquadrar em nenhum esquema, de regras, muito menos leis. Como se refere
o pixador Novato “Porque a pixação é aquela arte que é proibida, é isso que eu
acho que motiva mais a galera pixar, porque é um negocio proibido, adrenalina
no seu corpo, é isso ai.” (NOVATO em entrevista no dia 23 de março de 2014,
na praia de Ponta Negra) A Caos também trás em seu discurso o confronto
com algo intrínseco à pixação:
Por que pra mim a pixação era vandal mesmo, subversão, você
inventar, inventar não, de você sair vandalizando tudo, pixando tudo,
sujando a parede que o povo quer que seja bonito, entendeu?! Quer
que seja lindo, belo, bonito e patrimônio. E você invadir aqui e deixar
alguma coisa sua, pra mim a politica vem nesse sentido violar uma
coisa que é dita publica mais não é publica. (CAOS, entrevista
realizada em 4 de setembro de 2014, no Setor II, da UFRN).

A partir das referências supracitadas, é possível compreender a ação
política a qual a cultura de rua se propõe. Ação essa que passa pela violação
da lei, mas não somente, pois propõe outras racionalidades partindo da
negação da ordem do muro branco. Não é uma questão de apologia cega à
criminalidade (que é a pixação), mesmo entendendo que dos crimes, esse é o
menor, e que por outro viés a própria Legislação Brasileira defende o direito à
liberdade de expressão. A intenção não é cair na argumentação legalista, e sim
compreender as razões que legitimam essa prática política.
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3.2 - Protesto em pixo.
Vivemos na época marcada pela acumulação de riquezas e pelas leis do
mercado, na qual pululam, a todo tempo, agentes hegemônicos na busca de
consumidores globais. Estes massacram as diferentes culturas impondo um
pensamento único, uma razão indolente. Esse massacre ocorre por diferentes
meios: TV, rádio, propaganda, cinema, etc. Todo um mercado cultural de
entretenimento é produzido para vender um modo de vida que substitua o
modo ser pelo modo ter de existência (FROMM, 1987).
Este é um dos pontos no qual os pixadores que bombardeiam a cidade
com suas marcas, se diferenciam da maioria dos jovens que ostentam as
marcas de empresas multinacionais. A pesquisadora Ludmilla Zago, no debate
no Café Controverso32, fala “Enquanto muitos jovens estão preocupados com
marcas esportivas, marcas de tênis, de roupa e etc., o pixador está preocupado
com a sua marca, e isso realmente gera muito impacto para as pessoas.”
(2014, min.25’33’’). Ou seja, ao invés de ostentar (ter) um produto, divulgam
sua identidade visual (são). Essa identidade está intimamente ligada à
existência dos pixadores, que associam sua vida ao ato de pixar. Shellder
expressa essa ligação:
Pixação é minha vida, pixação, seu eu para de fazer pixação eu vou
morrer, pixação é tudo, eu já cai, tô ferradão, já tive que mudar de
nome, me mudar, algumas cidades assim eu não posso pan assim...
mas é minha vida. Parar de pixar, ai meu Deus do céu, só no dia que
Ele quiser mesmo. (SHELLDER, entrevista realizada em 13 de
outubro de 2013, Macaíba).

Os sujeitos indignados com os problemas sociais escolhem as ruas para
se manifestarem. Dentre várias formas de protesto, o pixo e o graffiti se
configuram na cidade contemporânea como umas delas. De que modo agem?
Dentre as formas de protesto mais visível, estão às mensagens verbais com
dizeres políticos, com conteúdo ideológico revolucionário que deixam na cidade
mensagens de crítica ao consumo e ao sistema capitalista. Também
encontramos mensagens de autoestima, valorização da mulher, do negro;
“frases de luta” dos movimentos sociais; e frases poéticas que criam uma nova
32

Debate realizado no Espaço do Conhecimento UFMG, Programa Café Controverso no dia 12 de abril
de 2014 entre Ludmila Zago (Cultura de Rua / Cidade & Alteridade / UFMG) e Tiago Fantini (Prefeitura
de Belo Horizonte) disponível em https://www.youtube.com/watch?v=vT16nu062l4.
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subjetividade, mais humanizada. Na cidade de Natal observei diversas frases
políticas, questionadoras e poéticas, dentre as quais apresento algumas na
sequência de fotografias abaixo:
Figura 41- “Manda quem tem $, Logo: Deso...”, Centro.

Figura 42- “Piriguete empoderada não apanha em casa”, centro.

Figura 43 – Pixação a calçada do Mid Wall Mall.

Fotos: Julia Monteiro , 2014
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Figura 44- Eu Aborto, tu abortas, somos todas clandestinas, Muro do jardim da pinacoteca.

Figura 45- “Anarcafeminista na Ativa”. Muro do jardim da pinacoteca.

Figura 46 – Paz no Mundo, rua: Dr. Solam de Miranda Galvão.

FOTOS: Julia monteiro, 2014
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Figura 47- Passe Livre, av. Bernardo Vieira

Figura 48 – Esquerda e Direita- O petróleo é o sangue da Terra.

Figura 49- Não Vote, viva e ame. Av. Bernardo Vieira.

FOTOS: Julia Monteiro, 2014.

Figura 50 - Foda-se a Copa
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Figura 51- Rock melhor que crack. Centro

Figura 52 – Luta contra o aumento da passagem vai ser revolução, Tarifa Zero. Av.Sen.
Salgado Filho

Figura 53- Muro Limpo, povo Calado. Av. Sen. Salgado Filho.

FOTOS: Julia Monteiro, 2014.
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Figura 54- Corrupção nos podemos vencê-la; Tarifa Zero = Direito a cidade, av. Sen. Salgado
Filho.

Figura 55 - A revolução não será televisionada, av. Sen. Salgado Filho.

Figura 56- Nós não pagaremos o passe livre conquistaremos, av. Sen. Salgado Filho.

Fotos: Julia Monteiro, 2014.
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Figura 57- Perto de Urubu só tem carniça, Av. Sen. Salgado Filho.

Figura 58- Autogestão! Autonomia. Av. Senador Salgado Filho.

Figura 59 - Assassino de farda! Av. Sen. Salgado Filho.

Fotos: Julia Monteiro, 2014
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Figura 60- Passe Livre já, Autoridade é mediocre e facista. Av. Sen. Salgado Filho.

Figura 61 - Pixar é encontro com si mesmo. Av. Bernardo Vieira.

Figura 62- Revoltando para viver. Alecrim.

Fotos: Julia Monteiro, 2014.
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Figura 63- O belo Importa, Ribeira.

Figura 64 - Capitalista filho da Puta, Ribeira.

Fotos: Julia Monteiro, 2014.
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Figura 65 - Frases diversas: “Vendo pó-e-sia”; “Transborde amor.”; “Idioma Tupi”; “Gente
hipócrita é uma merda!”; “Anarca feminista tá na rua e tá ativa.” A Arte urbana disfarça a
hipocrisia da sociedade.”; “Sobre aMAR eu viro peixe. Adson” ;“Não entendo o que sou, Não
entendo o que faço, Não entendo a dor e as lagrimas do palhaço.”; “Todo maluco se alegra ao
encontrar outro doido.”; “Zé é zelador, passa a noite toda escutando reggae no seu radinho. Só
assim Zé zela sua dor. (Shock)”, Ribeira.

Figura 66 - Não da para ser sem dor “KXI
não és melhor”. Ribeira

Figura 67- Te esperando pra te ver sorrir
para poder seguir. Ribeira

Fotos: Julia Monteiro , 2014
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Figura 68 – Poema, Ribeira. “Quando a palavra amor sai da minha boca ela tem todo o poder do
mundo. Eu amo como uma criança com gana e só ela sente. Amor existe em mim e que luta pelo seio
da mãe. Eu quero que ele viva, quem sou eu para matar o amor? Ale”;

Figura 69 – Poema, Ribeira, Memorias do hoje pra levar ou as mulheres que o meu corpo sente.
Teresinha de Jesus, Glorinha Oliveira, Iracema Macedo, Nubia Lafayette Michelle Ferret. Alessandra,
Clarissa, Maria Flor, Rozeane, Vinicius, Álvaro, Ananda, Valença, Thiago.

Fotos: Julia Monteiro, 2014.
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Figura 70- “Agradeço esse dia e todas as suas sombras. E o que me tocou como foice. E a face
delicada que mostrei. Agradeço esse dia e todas as suas marcas”. Oração de Iracema Macedo e
memórias de hoje para levar mapa afetivo da Ribeira.

Figura 71- Neste barquinho de papel descobri, que depois de amar nunca mais soube o que é enjoar.
Adson; “as iras (?) jogadas no quintal de minha existência criei: casa, rios, amores e mares” (Adson);
Ribeira.

Fotos: Julia Monteiro, 2014.
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Figura 72 – Poemas nas paredes da Ribeira: “Quero um coração no escuro, quero peito de preto.”;
“Eu escolhi ter medo e hoje... sofro.”; “Se a boca sabe sorrir. Se os olhos sabem chorar, meu coração
só sente que p/ sempre vou te amar. (Évora)”; “A periferia não se cala!” “Invertidas dez almas no
poema de um só homem que as uniu em carne...”.

Figura 73- Nossa Vitória não será por acidente, Ribeira.

Fotos: Julia Monteiro, 2014.
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Essas frases evidenciam os grafismos urbanos como vozes que gritam, e se
colocam politicamente na cidade com um discurso contra hegemônico, que valoriza
as relações humanas acima do capital. O ser político desses sujeitos está em
simbiose com o modo de ser de existência. O calígrafo NEC, fala de seus grafismos
políticos para além de um discurso panfletário e também desta simbiose. Em suas
palavras:
Nesses tempos eu fiz agora um graffiti uma pixação um rabisco lá no
Santos, que sublimemente tinha um apetrecho político, quando fala político
sempre cai nessa coisa de política social e etc., mas mais com algo interno
uma reflexão interna mesmo, pode não ter uma relação para sociedade,
mais eu e eu, eu conte eu, esse graffiti era eu escrevi do lado esquerdo do
outro tinha o logo da manchete, eu rabisquei tudo, só que do lado esquerdo
eu escrevi direita, e do lado direito e escrevi esquerda. No meio escrevi
perdão. [Ver figura 48] Ai cola essas coisas que hoje tem um discurso
totalmente... direita, esquerda, e ate a juventude fica reproduzindo esse
discurso, essa coisa que nem existe. Pode-se dizer que eu tenha um
discurso politico, aqui a cola, mas se for pensar meu discurso é muito mais
religioso e dadaísta, do movimento foda-se, que panfletário politicamente,
mas tem uma frase: medicina é planta; tempo é arte. Umas coisas mais
sucintas assim, que sejam mais avistadas a amplas, e não caiba só
necessariamente no momento, “petróleos da Inglaterra”, essas coisas que
são politicas, que não deixa de ser. (...) Eu brincando de... (gesto com a
mão simulando penteando com a lata) acaba que cria uma identidade, tem
coisas que os caras vem e nem sabe que é meu, eu também não falo,
outros nem, mas a uma relação comigo mesmo, que cria relação com
trechos, espaço e tempo, pra ficar mais situado de como estou
vivenciando isso naquele momento, como se fosse signos que eu
coloco para ficar ligado, magia também vamos dizer assim. Me
pertence, às vezes o cara não sabe lá, mas a energia sutil sabe tudo que
aconteceu, mas é isso que todo mundo sente, não identifica, mas sente.
Quando passar nas áreas, vão ver um monte de coisas minha, talvez nem
saibam que é minha, mas o TEMPO e ESPAÇO sabem. Pra mim é meio
magico tipo um estudo tipológico, ou seja, o que seja. (NEC, entrevista
realizada 4 de junho de 2014, na Loja LEE Boards, grifo meu).

Questionado na entrevista sobre qual era a relação da pixação com a
política, FB respondeu:
a relação entre a política e a pixação, acho que a pixação já surgiu
geralmente com essa, das antigas mesmo a galera fala que a pixação
surgiu dos protestos. Da insatisfação do povo contra a politica, foi uma
forma de se comunicar, de se chegar aquele lugar, de passar uma
mensagem para galera sacar, a galera da política. Que de um jeito ou de
outro a galera leu e vai refletir nessa ideia contra a política neh! Um ato de
protesto da pixação, o lado do protesto da pixação... Às vezes, muitas vezes
eu já usei como protesto. Eu não acho que vou mudar a cabeça de muita
gente por causa de uma pixação. Mudo a minha cabeça, né?! Mas eu não
posso mudar a cabeça dos outros... Posso passar uma mensagem para
esclarecer a cabeça de alguém, e alguém possa refletir naquilo, né?! Saber
se ele vai achar que é verdade ou não, não cabe a mim né? Mas acho que
a pixação é um bagulho interessante pra você poder esclarecer, o que a
política faz no país da gente, mandar a sua ideia pra galera sacar o que tá
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acontecendo, sua insatisfação com o governo. (FB, entrevista realizada em
8 de setembro de 2014, Deart-UFRN.).

O sentido político da pixação e do graffiti permeia as frases políticas e de
reflexão como também provocações poéticas sobre a existência.
Desta forma, pixadores e grafiteiros geram uma resistência às mercadorias
culturais, ao produzirem um universo cultural próprio, muitas vezes anônimo, que
através de palavras e/ou pinturas, deixam na cidade um acervo público associado a
uma contracultura. Para Leitoa a resistência é a principal forma política destas artes:
É a mesma relação que pra mim a arte tem com a política, ela é resistência.
A arte, como o graffiti é arte, a pixação é uma arte, uma anti-arte-arte, ela se
mostra como resistência e há algo mais político que uma resistência? Poder
se expressar a sua maneira e livremente, livremente assim, sem medo de
viver, é claro, que com muitas barreiras, mas é uma liberdade única você
estar na rua, e fazer os corres e você sente aquela... (gesto com a mão) é
pura liberdade é pura resistência. Você está invadindo uma parede que...
Por outro lado tá ocupando aquele espaço que é publico, ou está sujando
aquele espaço que é publico também, é uma interação mutua assim, do tipo
olha você está aqui eu também estou aqui. (LEITOA em entrevista realizada
em 13 de agosto de 2014, no IFRN, campus Cidade Alta).

Leitoa trás em seu discurso a relação com o espaço. Ao fazer as grafias
urbanas e reconhecer a cidade como é, se colocando, na cidade, e para a cidade,
resiste ao modelo de vida propagado, e à racionalidade hegemônica que na lógica
produtivista tentar tornar tudo uma produção que visa o lucro, tornando tudo
negociável. A descoberta aqui é a de que quando pixam não há nada a ser
negociado, o custo do pixo é de quem faz e quem faz, faz por amor, revolta e
resistência. O pixo não gera lucro, é um risco para o pixador e um incômodo para
sociedade conformista (ZAGO, 2014).

3.2.1 Cidade rebelde33: Manifestações de Junho 2013
No ano de 2013, mais especificamente no mês de junho, o Brasil vivenciou
um “terremoto”

34

político provocado por manifestações espalhadas por todo o país.

Essas manifestações iniciaram com o movimento “Passe Livre”, que reivindicava a
redução da tarifa de ônibus, que sofreu reajuste em nível nacional. O movimento
33

Esse subtítulo faz referencia direta ao livro Cidades Rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as
ruas do Brasil.
34
Terremoto político, metáfora utilizada pela autora Rolnik
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Passe Livre, é uma luta de décadas por parte dos estudantes e dos trabalhadores
pela tarifa zero, por transporte público de qualidade, e municipalização do sistema
de transporte, que hoje funciona na maioria das cidades por concessões a empresas
privadas, formando um cartel em todo país. Observa-se que “dados do Instituto de
Pesquisa e Economia Aplicada (IPEA) confirmam que mais de 37 milhões de
brasileiros não podem utilizar o transporte público de forma regular, por absoluta
impossibilidade de pagar a tarifa, o que vem afrontar um dos direitos básicos da
Carta Magna, ou seja, o direito de ir e vir.” (NTU, 2009, p, 2).
Além desse direito básico, que está atrelado ao direito à cidade, “nas ruas o
direito à mobilidade se entrelaçou fortemente com outras pautas e agendas
constitutivas da questão urbana, como o tema dos megaeventos e suas lógicas de
gentrificação e limpeza social” (ROLNIK, 2013, s/p). São muitas as indignações que
a população brasileira acumula contra seus governantes. Para Ruy Braga, se
referindo ás manifestações, “a questão da efetivação e ampliação dos direitos
sociais é chave para interpretarmos a maior revolta popular da história brasileira”
(2013, s/p).
O movimento Passe Livre foi apenas o estopim das manifestações. No
contexto, de inúmeras pautas de demandas e reivindicações sociais, deixadas de
lado por muitos governos, como o direito básico à educação de qualidade, saúde,
reformas políticas, e o próprio direito de expressão, tomaram forma. Multidões foram
às ruas de todo país, e também na capital Potiguar. Para Rolnik, “a voz das ruas não
é uníssona. Trata-se de um concerto dissonante, múltiplo, com elementos
progressistas e de liberdade, mas também de conservadorismo e brutalidade, aliás,
presentes na própria sociedade brasileira.” (2013, p.10). A indignação social se
expandiu e contagiou a todos. As chamadas para as manifestações se expandiram
pelas redes sociais, o que moveu uma multidão, que foi às ruas às vezes motivadas
pela espetacularização dos protestos carregando seus conservadorismos (CHAUÍ,
2013). Nessa conjuntura pixadores foram alvos de violência dos próprios
manifestantes, assim como, partidários identificados foram reprimidos por carregar
os símbolos de seus partidos. O pixador Novato conta sua vivência durante uma
manifestação:
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Tem gente que manda a pixação contra a política, entendeu! Não aos
políticos e tal. De protesto uma forma de protestar entendeu! Eu pixei, foi
protestando mesmo, até as pessoas que estavam lá empolgavam mais
ainda. Protestar pelo que eles estavam lutando, entendeu. Eu vi um cara
jogando uma pedra em cima de dele, e aí queriam pegar ele, mas aí a gente
foi se saindo. Ele foi se saindo, estava com a gente e tal, é Flip da VPN que
é outro grupo e tal, mas é isso aí. A gente sempre sofre preconceito.
(NOVATO em entrevista no dia 23 de março de 2014, na praia de Ponta
Negra).

Os protestos de junho de 2013, uniram nas ruas as mais diferentes classes
sociais e mentalidades do país, demonstrando um descontentamento generalizado
na população. Os pixadores que já fazem da rua seu lugar de protesto, também
participaram das manifestações, marcando as ruas com palavras de ordem e
deixando na paisagem urbana a memória de um “terremoto” político, da força das
ruas.
Figuras 74 e 75 - Pixo na Av. Senador Salgado Filho nos Protestos de Junho, 2013.

Fotos: Catarina Santos, 2013.

Em uma das manifestações, na capital potiguar, eu mesma fui reprimida, pois
ao fazer um pixo nas madeiras que cobriam as obras do estádio Arena das Dunas,
(suporte esse temporário, que seria, e foi removido), criticando os gastos públicos
para o mega evento “futilbolístico”, em detrimento das demandas sociais, recebi da
multidão que caminhavam pelas ruas, a maior vaia da minha vida, seguida da
personificação, em palavras, do conservadorismo. SEM VANDALISMO, SEM
VANDALISMO!
A charge abaixo ajuda a entender por que afirmo serem tais palavras a
personificação do conservadorismo:
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Figura 76- Tira de Adriano Kitano

Fonte: www.pirikart.com.br, acesso em 18/12/2014.

Se as manifestações tiveram tanta repercussão nacional, o fato se deve em
muito por estarem relacionadas aos danos causados aos patrimônios públicos e
principalmente privados, sendo o prejuízo social mínimo. O artigo de Silvia Viana, no
livro Cidades Rebeldes, trás essa discussão da passividade e vandalismo
(sensacionalizado pelas redes hegemônicas de comunicação que buscam a todo
custo a criminalização do protesto) é finalizado com o seguinte parágrafo:
Daí terem assumido o risco maior: atentar contra a “segurança pública” e
contra sua própria segurança pessoal. Além dos carros, eles peitaram a
mesma polícia que mata ordinariamente os jovens que, nascidos e criados
em berço não pacífico, devem ser “pacificados” à bala – e não a de
borracha. O encontro desses dois mundos, em imaginação e fogo, foi o
pontapé para o deslocamento do campo político que, até agora, parecia
invulnerável à política. Pela imposição do conflito real, também eles
precisavam ser “pacificados”, mesmo que as imagens indicassem que “tudo
está calmo”. Aí reside a violência do movimento: não em vitrines e latas de
lixo quebradas, mas no freio brusco de uma ordem fundada, por um lado, no
ir e vir que permanece e, por outro, no genocídio de quem, mesmo com a
economia de vinte centavos, talvez não chegue. (VIANA, 2013, p. 54)

Essa reflexão é importante para que não se caia numa interpretação rasa dos
protestos de junho tendendo a criminalizar as manifestações, descaracterizando-as
de seu valor político. Ademais, sua importância se dá ao entendimento que além do
caos armado nas ruas da cidade durante os protestos, há de se organizar o caos
permanente em que vivem as cidades brasileiras e principalmente as metrópoles.
A cidade é usada como arma para sua própria retomada: sabendo que o
bloqueio de um mero cruzamento compromete toda a circulação, a
população lança contra si mesma o sistema de transporte caótico das
metrópoles, que prioriza o transporte individual e as deixa à beira de um
colapso. Nesse processo, as pessoas assumem coletivamente as
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rédeas da organização de seu próprio cotidiano. (MPL-SP, 2013, p.14,
grifo meu )

Como cantou Chico Science “Posso sair daqui pra me organizar, Posso sair
daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama (...)”.

3.2.2 DEART: Uma okupação35 por cores!
“A volúpia de destruir é ao mesmo tempo uma volúpia criadora”
Bakunin

No mês de novembro de 2013 o Departamento de Artes (DEART) da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), passou por um terremoto
Político/Artístico, que okupou as paredes com cores. Esta okupação que resistiu
durante 14 dias (7/11 á 20/11), defendeu uma série de pautas antigas e novas do
movimento estudantil do departamento de Artes, relacionadas às necessidades
básicas: falta de papel higiênico, falta de água; como também questões estruturais:
falta de um espaço de convivência, sucateamento da estrutura física do prédio; e
acadêmico: revisão na grade curricular.
As informações que apresento neste tópico, têm como fontes: o processo de
sindicância 23077.018494/2014-02, cadastrado em 25/03/2014 na superintendência
de Informática da UFRN, que apresenta depoimentos de professores, funcionários e
estudantes participantes da manifestação; e o blog criado pelo coletivo que okupou o
departamento: http://okupagarden.blogspot.com.br/.
O conteúdo destes documentos é denso, mas limito minha análise a
compreender como as cores nas paredes fizeram parte desse processo político e
quais os discursos gritados nas paredes do DEART. Para contextualizar, a okupa

35

“Okupação com K, se refere aos movimentos squatters também conhecidos como okupas. Entre
eles, o termo "ocupação" é grafado com K para diferenciar suas intervenções das outras, marcando o
caráter políticos de seus atos. A letra remete ainda à cultura punk, que, ao lado do anarquismo,
forneceu as diretrizes básicas do movimento squatter. As ocupações são feitas em regime de
autogestão, sem chefes ou líderes. Para os squatters, a construção de um espaço alternativo
baseado em princípios de solidariedade e respeito mútuo é uma forma de resistir ao pensamento
capitalista, centrado nas noções de propriedade privada e na massificação cultural”.(BELISÁRIO,
2008)
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Garden, como foi denominada a okupação do Deart, este teve como hipocentro a
higienização/desarticulação

do

espaço

Garden36,

ordenado

pelo

chefe

do

departamento, Professor Marcos Andruchark. Segundo postagem do okupagarden,
o espaço foi:
Devastado e saqueado em uma ação deliberada, ordenada pelo próprio
chefe do supracitado departamento, numa tentativa de, a seu gosto
particular, “higienizar” a paisagem do campus. Diversas composições
artísticas, aparatos de trabalho, espaços de debate, anotações e rabiscos
foram simplesmente considerados lixo ou entulho sem serventia, atirados a
esmo ao descarte. (OKUPAGARDEN, 08/11/2013)

Andruchark, em depoimento na sindicância, disse que “a Superintendência de
Infraestrutura da UFRN reclamou (do Garden) e ele solicitou um caminhão para
retirada destes moveis do citado espaço.” (ATA da segunda reunião, 2014, linhas
21-23). Essa ação provocou nos alunos e integrantes do Garden uma insatisfação
que levou à ocupação do Departamento.
Além da okupação física dos corredores e salas do DEART, o okupa
preencheu com uma série de questionamentos, cores, poemas e pinturas as
paredes do departamento, em um ato de protesto, reconhecido pelo próprio chefe do
departamento, como um movimento político, “O professor disse acreditar que havia
certo descontentamento político com o crescimento do DEART, causando essas
manifestações que pareciam ser políticas” (ATA da segunda reunião, 2014, linhas
13-15). Apresentou uma serie de fotografias que serviram como registro das
pixações ocorridas durante o Okupa Garden:

36

“‘O Garden’ insurgiu como espaço de convivência sob as árvores vizinhas ao DEART
(Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte), idealizado por pessoas
ligadas ou não à instituição de ensino, partindo da necessidade de um ambiente para vivência de
leituras, discursões e experimentos – uma vez que o próprio espaço “útil” do departamento não é
suficiente e, muito menos, de livre acesso a todo e qualquer cidadão. O Garden, espaço inter e
transdisciplinar, um composto orgânico onde florescem ideias, criações, recicles, estudos, pesquisas,
músicas, oficinas, artes-artesanatos-artefatos, projeções astrais, diálogos e práticas libertárias,
espaço de cultivo do meio ambiente e de flores e espinhos sociais – reflexo da coletividade que
procura envolver toda e qualquer pessoa, em todo e qualquer tempo. Destinamos todos os encontros
às considerações de uma educação do sujeito à livre articulação do jogo, da brincadeira, da leveza e,
principalmente, à relação crítica sobre o ensino oferecido pela instituição federal que se
autodenomina Universidade. Um espaço de convivência aberto e natural, distante da observação dos
severos academicismos ou hierarquias institucionalizadas e que, por isso mesmo, é tomado como
“fábrica” de confronto à norma e dos valores amplamente difundidos pela estrutura senil do ensino
universitário – pobre e fraco, que compadece sob as pesadas solas das botas
militaristas, capitalógicas, massificadoras e que escorraçaram a vontade e o desejo do sujeito como
modo ético e modo estético de relações entre os indivíduos.” (OKUPAGARDEN, 08/11/2013)
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Figuras 77 e 78 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN

Figuras 79 e 80 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN.

Figuras 79 e 80 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN.

Fotos: Julia Monteiro, 2013.
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Figuras 81 e 82 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN.

Figuras 83 e 84 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN.

Figuras 85 e 86 - Pixações da Okupa Garden no Departamento de artes da UFRN.

Fotos: Julia Monteiro, 2013
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Figuras 87 e 88 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN.

Figuras 89 e 90 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN.

Figuras 91 e 92 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN.

Fotos Julia Monteiro, 2013
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Figuras 93 e 94 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN.

Figuras 95 e 96 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN.

Figura 97 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN.

Fotos: Julia Monteiro, 2013.
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Figuras 98 e 99 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN

Figuras 100 e 101 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN

Figura 102 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN

Fotos Julia Monteiro, 2013
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Figura 103 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN

Figuras 104 e 105 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN

Figura 106 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN

Fotos: Julia Monteiro, 2013.

134

Figura 107 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN

Figuras 108 e 109 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN

Figura 110 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN

Fotos: Julia Monteiro, 2013.
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Figuras 111 e 112 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN

Figura 113 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN.

Fotos: Julia Monteiro, 2013.
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Figura 114 e 115 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN.

Figura 116 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN

Figura 117 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN

Fotos: Julia Monteiro, 2013.
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Figura 118 - Pixações da Okupa Garden no departamento de artes da UFRN

Foto: Julia Monteiro, 2013.
Figura 119 - Entrada do Prédio novo do DEART, com intervenções artísticas do Okupa Garden em
novembro de 2013.

Fonte: Renata Marinho, 2013.
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Luiz Camilo Osório, Diretor do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e
Professor de Estética Filosófica da PUC do RJ, em apoio ao Okupa Garden
escreveu uma carta com o titulo “Sobre percepções de como qualificar intensidade
de uma conjuntura político performática com a dinâmica de um Departamento de
Artes e sua vocação de “formar Artistas”:
Ter uma faculdade de arte, desenvolver uma escola de arte, é abrir-se ao
imponderável e ao risco, assumir um espaço de convivência plural onde a
potência criativa estará sempre irmanada a uma energia que incorpora
excessos e não se delimita pelo impulso da prudência. Criar é imprudente.
É pôr-se no limite do possível e saber o quanto de rigor é necessário para aí
se manter. Há que se ensinar o fracasso, sem ele o possível é repetição
sem diferença. O fracasso está na origem do novo e é superado, sem ser
negado, pelo gesto potente que cria. Fazer uma escola de arte é fazer um
espaço de convivência experimental em que os alunos não temem o
fracasso; só assim saberão do rigor e da força necessária para a arte, para
aquilo que a artista Lygia Clark chamava de Estado de Arte sem Arte.
37
(OSÓRIO, 2013 )

A arte sempre teve momentos de rupturas e decadências, movimentos que
questionaram as ordens e padrões estabelecidos e posteriormente foram entendidos
e reconhecidos em suas potencialidades, como no caso do Dadaísmo, que
provocava escandalizar o público, gerando um verdadeiro choque (BENJAMIN,
1975).
Assim, as mudanças na percepção humana em sua relação com a arte, não
devem ser um problema apenas visual, de contemplação, e sim por uma mudança
de hábitos, de uma crítica ao culto para uma práxis política.
O coletivo de alunos que busca essa mudança, não deixou as tintas brancas
coibirem sua liberdade artística e sua práxis política. Um ano após essa primeira
ocupação em novembro de 2014, uma nova intervenção foi realizada nas paredes
do DEART. E cabe mostrar uma pixação que questiona: 100 mil apaga pixo? Esse
pixo se refere à suposta informação dada pela chefia do departamento para o
orçamento que seria necessário para a pintura das paredes Se referindo ao
montante declarado pela chefia do DEART, gastos para manter as paredes mudas,
brancas (Figura 120).

37

Disponível em: http://okupagarden.blogspot.com.br/2013/11/carta-de-luiz-camilo-osorio-diretor-do.html,
acesso em 05/12/2013
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Figura 120 – 1° andar do prédio velho do DEART-UFRN, com pixações de novembro de 2014.

Fonte: Julia Monteiro, 2015.

3.3 Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza: Política pública anti-pixação.
As tintas nos muros e viadutos são formas artísticas, políticas e modo de
protesto escolhidas pelos escritores de ruas de se fazerem presente a toda a
sociedade. Mas, de que forma o Estado vem tratando as pixações e graffitis na
cidade?
Uma política adotada por muitas prefeituras no Brasil, e também pela
prefeitura de Natal, é a política anti-pixação (anti-arte), que constitue uma luta
onerosa para Estado, já que este traz para si a responsabilidade e o trabalho de
apagar as pixações, pintando tudo de cinza. A música de Marisa Monte “Gentileza”
denunciava essa política pública já no ano 2000. No caso, a prefeitura do Rio de
Janeiro apagou os escritos do poeta Gentileza, hoje um dos símbolos carioca, com o
slogan “gentileza gera gentileza”.
Gentileza
Apagaram tudo
Pintaram tudo de cinza
A palavra no muro
Ficou coberta de tinta
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Apagaram tudo
Pintaram tudo de cinza
Só ficou no muro
Tristeza e tinta fresca
Nós que passamos apressados
Pelas ruas da cidade
Merecemos ler as letras
E as palavras de gentileza
Por isso eu pergunto
A você no mundo
Se é mais inteligente
O livro ou a sabedoria
O mundo é uma escola
A vida é o circo
“Amor: palavra que liberta"
Já dizia o profeta

A letra da música expressa à vontade dos transeuntes da cidade em ver e ler
as palavras do poeta Gentileza, como algo prazeroso diante do cotidiano duro das
cidades e questionando as fontes dos saberes. Apresenta-se como uma voz coletiva
que é contrária á política anti-pixação.
Levanto algumas questões contrárias a essa política: a primeira, é a questão
do dinheiro gasto para apagar as escritas urbanas. A prefeitura de Natal em janeiro
de 2014, gastou meio milhão de reais (R$ 500.000,00), para apagar as pixações nos
viadutos e muros públicos na zona sul de Natal, segundo reportagem da RN TV no
dia 26 de janeiro de 2014. Outras reportagens falam de gastos pontuais para apagar
os gritos urbanos em prédios específicos, como por exemplo, a reportagem do site
G1, sobre as pixações do Museu de Cultura popular (antiga rodoviária), que foi
pintado pela secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) e três dias depois já
estava pixado novamente. Na reportagem fomos informados de que “A pintura terá que
ser refeita e, segundo a Semsur, custará um prejuízo de R$ 3 mil aos cofres públicos.”
(G1 RN, 2014). O lugar é pintado pela prefeitura (com ônus coletivo), e riscado pelos
pixadores (com ônus particular), várias vezes ao ano.
É interessante observar que no ano 2014, (ano de copa) essas ações da
prefeitura, na operação intitulada 'Nossa cidade mais limpa', acorreram principalmente
nas áreas turísticas, mais especificamente na Zona sul, demonstrando uma
preocupação com a imagem da cidade para os turistas.
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Há de se questionar os valores gastos em uma ação sem resultados efetivos,
já que a guerra da tinta já está declarada. Que lógica tem em pintar a mesma
estrutura, gastando recursos públicos se o muro não vai permanecer cinza, já que
dias depois os escritores urbanos aparecerão, e preencherão a cidade de cor, frases
e imagens? Seria mais inteligente investir em políticas culturais de fomento e
formação dos escritores de rua? Por que ao invés de cinza, não pagam os grafiteiros
para colorir e colocarem suas artes nos muros da cidade? Qual é a intenção do
muro cinza? É o povo mudo? É o esvaziamento de sentidos da cidade? É a
normatização?
Outro ponto a se questionar na política anti-pixação, para além dos gastos
públicos, é a questão da invisibilidade das revoltas expressas nos muros. Isto é, a
intenção é apagar as memórias vivas que os graffitis e pixações, deixam na cidade.
Se para o Estado “a cidade limpa, é uma cidade cinza38”, como apresentado no
documentário Cidade Cinza, as intenções do Estado em pintar cobrir graffitis e
pixações, deixando sem memórias artísticas, sem cor, sem arte, a cidade desta
forma é concebida como objeto. Diferentemente, os grafiteiros e pixadores,
concebem a cidade como organismo vivo, uma galeria, um livro aberto a se
desenhar e escrever sentimentos, romances, poemas e insatisfações.
Cabe aqui apresentar a discussão realizada por Felipe Soares e Mariana
Gontijo sobre o discurso jurídico que fundamenta a criminalização da pixação, tendo
em vista que o discurso do Estado é pautado pela ilegalidade, e pelas mesmas
lógicas jurídicas. Segundo os autores, historicamente o discurso jurídico é
embasado no “preconceito da comunidade jurídica contra a pixação; a pixação como
afronta a interesse difuso.” (2013, p.5) Na legislação atual, apresentada no primeiro
capítulo lei 12.408/11, uma primeira contradição encontrada pelos autores é a
pixação ser considerada uma contravenção ao ordenamento urbano, quando na
realidade a ofensa maior é à propriedade:
Aqui já se pode vislumbrar uma séria incongruência. A estética urbana está
associada ao direito ao meio ambiente urbano, que é um interesse difuso,
caracterizado pela indeterminação dos sujeitos, pela indivisibilidade do
objeto, pela intensa conflituosidade interna e pela duração efêmera
(MANCUSO, 2004, p. 93). O direito difuso ao meio ambiente urbano tem
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Ver documentário Cidade Cinza, que mostra a realidade da capital paulista, onde a politica era apagar todos os
graffitis e pixações.
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caráter supra ou metaindividual, ultrapassando os conceitos clássicos de
direito subjetivo. Ademais, em função da indivisibilidade do objeto, há
“espécie de comunhão, tipificada pelo fato de que a satisfação de um só
implica, por força, a satisfação de todos, assim como a lesão de um só
constitui, ipsto facto, lesão da inteira coletividade”. (BARBOSA MOREIRA,
1984, p.1) Por outro lado, como se sabe, a propriedade é um direito
disponível. A pixação ou o grafitti são realizados em muros, edifícios,
janelas, monumentos, em suma, em propriedades. Essas ações atingem o
ordenamento urbano, mas a ofensa maior - a lesão que efetivamente
recrudesce a penalização da pixação - é a ofensa à propriedade, e não ao
ordenamento urbano. (SOARES; GONTIJO, 2013, p.6)

Essa incongruência, apontada pelos autores, demostra que o “discurso
jurídico que fundamenta a criminalização da pixação busca penalizá-la de qualquer
maneira, passando por cima da técnica jurídica e até mesmo de direitos
fundamentais.” (2013, p.7). Da mesma maneira os governantes olham para os
grafismos urbanos, como crime ambiental e poluição visual.
A própria lei diferencia o graffiti da pixação, reconhecendo o graffiti como
manifestação artística, mas cabe aqui questionar se o Estado tem a competência
técnica para diferenciar essas práticas? Soares e Gontijo questionam ainda mais:
Cabe ao Estado legislar sobre estética? (...)
Já se pode adiantar que, caso pixação e graffiti sejam tratados efetivamente
como ofensas a direito difuso, o Estado, ao legislar ampliando a dicotomia
entre os dois, realiza verdadeira defesa de um padrão estético fechado,
permitindo o grafite em situações reguladas pela Lei de Crimes Ambientais
e reforçando ainda mais a proibição da pichação.
Ademais, em relação
ao graffiti, fica perpetuada a dominação do Estado sob sua estética, vez que
se transfere aos agentes públicos- desde a polícia ao juiz - o julgamento
estético das escritas urbanas. (SOARES; GONTIJO, 2013, p.9)

Sobre essa discussão o calígrafo urbano Pazciência complementa:
Hoje em dia você tem uma tentativa de diferenciar. É tipo em manifestação
política, é o militante pacifico e não pacifico. Ai na arte é o grafiteiro e o
pixador, sacou? Como se o pixador fosse um caro nocivo, só que todo
grafiteiro ele foi pixador, ele é pixador. Porque o graffiti é uma pixação,
sacou? É uma expressão, é grafar, é você criar... Ai quem é que vai dizer de
um fulano lá que fez umas letras coloridas, grandes e tal é mais
interessante do que a arte do outro fulano que foi lá e pegou um pretão e
pá, pá, pá e riscou uma letra lá... Quem é que vai medir isso? Quem é que
vai dizer que isso é mais arte do que isso, tá ligado? Porque o graffiti, pelo
contrário já surgiu na ruptura, porque o graffiti não era arte pra muitas
pessoas e os grafiteiros não deixaram de trampar porque a galera dizia que
não era arte. Ah, não é arte pra você, pra gente é arte! Quem é que vai
dizer o que é arte. (PAZCIÊNCIA, entrevista realizada em 11 de abril de
2014, Setor II- UFRN).

A lógica de pintar o muro de cinza é deixar estéril a paisagem urbana, é tentar
dar a ela apenas as simbologias dos agentes hegemônicos, é tentar monopolizar a
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produção de sentidos das paisagens, é a busca pela homogeneização dos corpos
que procuram plantar a monocultura das mentes.
Em contrapartida se faz urgente uma política pública que considere as
diferentes nuanças da questão do pixo e do graffiti, que consiga envolver os
escritores urbanos potencializando suas aptidões e esforços, que invista em
materiais, formação, projetos culturais de valorização da cultura de rua. Nesse
sentido o governo federal, mas especificamente o ministério da cultura, já conseguiu
iniciar essa tarefa quando aprovam editais e projetos voltados para cultura de rua,
desde produções cinematográficas, a exposições e oficinas de graffitis, como
também debates sobre a temática.
Há de se reconhecer que os poucos pesquisadores, juntamente com
grafiteiros e pixadores articulados, já organizaram diversos projetos em níveis local e
nacional. Associa-se ás questões culturais, a necessidade de compreender o papel
social que o graffiti e a pixação desenvolve nos bairros periféricos. Contatei nas
entrevistas, a recorrência de depoimentos que consideram a pixação e o graffiti
salvadores de vidas, afastando os sujeitos dos crimes e das drogas:
Tem esse lado ai também, mas, na periferia é onde a galera necessita de
ver arte conhecer, assim, até pra se afastar da criminalidade. Porque arte
também é uma forma de liberta você do crime. Muitos amigos meu deixaram
de ser bandido pra ser grafiteiro ou até um pixador. Não estou dizendo que
o cara que é pixador tá dentro da lei, né? É a galera que tá fora da lei
mesmo, não tá nem ai pra isso não. Você prefere ter um bandido na sua
cidade ou um pixador? Um cara que vender droga ou um cara que vai
pixar? Um cara que vai roubar ou vai matar ou um cara que vai pixar? (FB,
entrevista realizada em 8 de setembro de 2014, Deart-UFRN.).

Pixação já salvou muito amigo meu, do vicio do crack, se você pergunta
como? A gente não sabe explicar entendeu, mas aquele negócio, o cara vai
querer fazer um rolé melhor, vai querer aperfeiçoar uma letra, vai querer
jogar uma frase que pese, então vai querer ler mais. Tudo que fizer você
trabalhar a sua cabeça, não mantê-la vazia é bom. E pixação salvou a vida
de muitas pessoas, até um parceiro que veio com gente, que está aqui na
combi, o FIEL é um grande exemplo que a gente tem, a pixação salvou Fiel
que veio de uma família já bem pesada assim, entendeu! Pai envolvido com
o tráfico, a mãe de baixa renda, assim como todos nós lá, e a pixação fez
que ele colasse com a gente, conhecesse o graffiti, isso tudo vai fazendo
com que ele conheça novas pessoas, um novo destaque desse ano, tem
um a ideologia, um grupo, tem uma força. Muitas vezes, a gente acha ate
interessante, porque a gente passa o ano todinho sendo taxado nos jornais
como marginal, procurado pela polícia, mas na época de eleição, muitos
deputados e vereadores chegam pra gente e dizem: eu dou tanto para
vocês votar em mim, ai corre para os pixadores, então a gente é uma força,
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a gente representa um lance, tá entendendo, muitas vezes a galera
esconde, mas eles contam com a gente, a gente vê isso nessa época
assim. Pixação é uma força, por isso que muitas vezes salvadora, pode
destruir, mas muitas vezes pode salvar, depende do jeito que você leva o
lance. (SHELLDER, entrevista realizada em 13 de outubro de 2013,
Macaíba).

Compreender que essas artes fazem parte da cultura de rua, é exigir do
Estado sua responsabilidade como investidor cultural. Se o discurso das políticas
culturais agora é de democratização e da junção entre cultura e cidadania, se faz
urgente a destinação de recursos para esse segmento cultural. Marta Porto, teórica
sobre políticas culturais, chama a atenção para essa responsabilidade, “Uma política
cultural que não tenha como principais destinatários artistas e produtores, mas o
povo, não para entretê-lo, mas para criar oportunidade reais de enriquecimento
humano, de acesso ao conhecimento produzindo pela enorme diversidade cultural
(...)” (PORTO, 2009, p.29). Por fim, a busca de novas formas de se tratar o pixo e o
graffiti, para além da política anti-pixação, valorizando e reconhecendo seu potencial
cultural, deve apresentar melhores resultados.

3.4 Ratos de Farda39: Uma Abordagem truculenta.
A polícia na sociedade é o braço do Estado que tem como função vigiar e
assegurar que não ocorra crime, ou caso haja, prender seus sujeitos. Estando
atrelada ao sistema judiciário, a polícia é parte da lógica social que busca vigiar e
punir, como bem escreveu Foucault (1987). Teoricamente seria essa a função deste
braço de ferro do Estado, contudo o cotidiano e as vivências demostram que em
vários casos a polícia faz a justiça pelas próprias mãos. Como carregam em suas
mãos cassetetes, armas e a força bruta, seu modo de fazer justiça, contrariando a
lei, e obedecendo ao Estado, é truculenta.
Assim, os pixadores que legalmente são criminosos, são cruelmente punidos,
e muitas vezes sem julgamentos pelas mãos da polícia, como pode-se observar nas
falas dos entrevistados:

39

Referência direta à música que recebe o mesmo nome do grupo Paradoxina. Também é gíria das ruas para se
referir à polícia.
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Vixi, esse menino aqui, por exemplo, está respondendo um processo aí,
trabalhar de graça, mas graças a deus eu já fui pego pela polícia, mas, vão
fazer 5 a 6 anos de pixação, eu não respondo a nenhum processo. Já
quebrei braço, dormi em delegacia, levei bala. Apanhar, ir para casa todo
pintado isso ai é normal já pra mim. (MAGO ZN)
Polícia, não gosto muito não, não tenho boa recordação de polícia nenhuma
na minha vida. Acho que pra mim polícia são outros... Não que eu apoie a
criminalidade, mas acho que: o que eu faço não é motivo pros caras
botar pra foder não, quebrar, bater, atirar. Que ninguém tem direito de
tirar a vida de ninguém não, é que na pixação tem muitos casos, da galera
que morre tal, que leva tiro por causa da pixação, acho que isso aí não é
certo não. Polícia não é um bicho muito amigável, não. Uns caras que tá ali
pra reprimir o que a gente faz né?! Que muitas vezes não é baguio que é
errado em minha opinião isso não é errado não, você expressar seus
sentimentos numa parede. Acho que isso não chegar a ser causo pra você
apanha não. Apanhar, você ir preso, tirar uma cadeia por causa disso. Aqui
no Brasil também, nunca vi caso de galera que tira cadeia por causa de
pixação, não!? Mas as penas também não aliviam muito não... nunca
40
assinei não... Esse tempo todinho já bati na trave várias vezes, fui pra
41
delegacia mais de seis vezes, bem mais de 6 vezes, fora os enquadros na
rua. Nunca deu nada pra mim graças a deus, mas tem galera que sofre
muito com isso daí. Ultimamente eu tô com uma sortezinha. (FB, entrevista
realizada em 8 de setembro de 2014, Deart-UFRN.).
Muitos, já fui preso, já assinei 90 horas em serviço comunitário, mas, não
paguei tó devendo, foi uma ação... Na época foi responder eu, Artur, da
Free Style Crew, e Preguiça, na época ele brincava de pintar, cada um
pegou sua 90 horas menos a menina que era de menor, deu tumulto, foi a tv
lá. Mas só uma vez, mas já teve vezes que me pegar e me pintaram, me
pixaram. E ai teve uma vez, a primeira vez que eu pixei me pegaram
também, só que minha mãe apareceu na parada. A ultima vez foi na
rodoviária de fortaleza, fiz um desenho na parede e ai levaram minhas
canetas e tudo, bateram em mim, me violentar, tentaram botar terror, mas
no final das contas eu argumentei e limpei, “eu tó limpando, se limpar não
tem mais crime”. Querem que eu pague o crime três vezes, essa é a
justiça, você pinta a parede e é punido como quem matou alguém. A
galera quer assim. (NEC, entrevista realizada 4 de junho de 2014, na Loja
LEE Boards, grifo meu).

Os depoimentos acima comprovam que a maior parte das abordagens
policiais aos pixadores, ferem os direitos humanos, e muitas vezes nem sequer tem
o direito à defesa. No entanto a abordagem truculenta não acontece a todos e todas
da mesma forma. É claro que a polícia tem um perfil preconceituoso de quem “é” ou
“não é” criminoso; relacionado principalmente a cor da pele, seguida das
características sociais e educacionais. Esse perfil preconceituoso é espelho do
racismo estrutural e institucionalizado que o Brasil vivência, como afirma relatório
publicado em setembro de 2014 pela Organização das Nações Unidas (ONU):
Uma das maiores preocupações é a violência perpetrada pelas forças
policiais e de segurança contra jovens afro-brasileiros. (...) A polícia é
40
41

Assinei- gíria que significa responder a um processo judicial.
Enquadros - gíria que significa abordagem policial.
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responsável pela manutenção da segurança pública como afirmado na
Constituição Federal, mas o racismo institucional, discriminação e a cultura
de violência, levam às práticas de discriminação racial, o excesso de
policiamento, a chantagem, tortura, extorsão e humilhação particularmente
contra os afro-brasileiros. (ONU, 2014, parágrafos 75 e 77, tradução
42
nossa )

Dos anos que venho praticando essa arte urbana, só uma vez fui pega pela
polícia. Como estava com livros e carteira de estudante , argumentei sobre a cultura
de rua, e a violência que sofri foi ter sido roubada pelos PMs que levaram minhas
latas, depois de ter jogado tudo no chão as coisas que estavam na mochila. A
pixadora CAOS, também relata suas abordagens pela polícia:
43

Já, eu já tomei baculejo varias vezes, agressividade mesmo, nenhum
nunca tentou me bater fisicamente, mas tipo eu conseguia desdobrar no
papo, eles me pegavam pixando e eu me fazia de louca dava umas
conversas que eles ficavam tipo... Eu ficava viajando dizendo que eu era
universitária, eu fazia uso disso para tirar onda com eles, com a polícia.
Porque eu dizia que era universitária e fazia um curso, e no curso que eu
faço a gente aprende que..., que eles falavam que você tá sujando a cidade,
eu dizia não segundo tal teórico isso não é isso não, eles tiravam onda
porque uma menina inteligente, na universidade fazendo uma atitude
dessas, como é que você explica isso e tal. Eu levei uma carreira uma vez
naquele dia lá. (CAOS, entrevista realizada em 4 de setembro de 2014, no
Setor II, da UFRN).

No Brasil, a polícia é muito violenta e sem preparo, gerando uma verdadeira
guerra entre Estado e sociedade civil, que pode ser evidenciada nos milhões de
homicídios cometidos pela polícia, e que muitos casos nem nos registros constam.
A situação dos afro-brasileiros no sistema de justiça criminal no Brasil
poderia ser muito pior do que os dados indicam. O Instituto de Estudos da
Religião descobriu que os homicídios cometidos por policiais foram duas
vezes maior que oficialmente notificados e que, na maioria dos casos
investigados (64%), as vítimas foram mortas por um tiro nas costas à
queima-roupa – e a maioria dessas vítimas eram afrodescendentes. (ONU,
44
2014, paragrafo 67, tradução nossa )

O mapa de extermínio da juventude (WAISELFISZ, 2013) mostra o aumento
das mortes por homicídios no país, a sociedade ignorando os milhões de mortos
naturaliza a violência. Segundo WAISELFISZ:
42

Versão original- One of the biggest concerns is violence perpetrated by the police and security forces against
young Afro-Brazilian males.(…) The police is responsible for maintaining public security as asserted in the
Federal Constitution, yet institutional racism, discrimination and a culture of violence lead to practices of racial
profiling, over-policing, blackmail, torture, extortion and humiliation particularly against Afro-Brazilians.
43
Baculejo- gíria que significar ser revistado pela polícia.
44
Versão origina l- The situation of Afro-Brazilians in the criminal justice system in Brazil could be far worse
than the data indicate. The Institute for Religious Studies44 found that police homicides were twice as high as
officially reported and that, in the majority of the cases investigated (64%), the victims were shot in the back at
close range - and most of these victims were of African descent
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uma determinada dose de violência - que varia de acordo com a época, o
grupo social e o local - torna-se aceita e até necessária, inclusive por
aquelas pessoas e instituições que teriam a obrigação e responsabilidade
de protegê-los. Nesse sentido, nos aproximamos do conceito de violência
estrutural, formulada por diversos autores, retomada e aprofundada no
Brasil especialmente por Cecília Minayo e Edenilsa de Souza. Parece mais
adequado denominá-la violência estruturante, que estabelece os limites
culturalmente permitidos e tolerados de violência por parte de indivíduos e
instituições: da sociedade civil ou do estado; tolerância que naturaliza e até
justifica a necessidade de uma determinada dose de violência silenciosa e
difusa com os setores vulneráveis da sociedade. (2013, p.98)

Os pixadores se enquadram dentro destes setores vulneráveis a que se refere
o autor, o que força uma reflexão em torno do enquadramento da pixação como
crime, e do tratamento abusivo que polícia dá aos jovens, principalmente os da
periferia (pobres e negros). A opressão sofrida pelos os escritores de ruas pode ser
lida nas ruas, nas pixações que falam da polícia como na imagem 59.

3.5 O Espaço Público: A quem pertencem os muros e as paredes que dão para
a rua45?

A reflexão do espaço público, até aonde o muro é meu mesmo? Eu faço
muro para dividir o que é meu, e o lado de lá é meu também? E a calçada é
minha? E é de quem? O que eu posso fazer? Aquilo que é público eu posso
ir até aonde? Mas em outdoor pode porque tem dinheiro? E ai a gente cai
nesta regulamentação do espaço, o mercado regulamenta, o dinheiro. A
gente tenta botar na prática essas coisas, botar esse paradoxo, pinta a
parede e deixa aberta para galera pintar, eu não vejo problema uma tinta na
parede. Grande problema pintar a parede quando os caras têm uns fuzis
imensos, tem dentro da cabeça, doido para matar, tinta na parede é
besteira, besteira. A galera levanta um prédio sem me pedir autorização,
porque eu vou pedir pra pintar, ninguém perguntou se eu queria. Fica nesse
conflito, na real é uma guerra se você for ver quem tem mais tinta leva.
(NEC, entrevista realizada 4 de junho de 2014, na Loja LEE Boards, grifo
meu).

A quem pertencem os muros e as paredes que dão para a rua? Quais os
limites de uso e apropriação dos espaços públicos? Para iniciar a reflexão cabe
compreender o que é o espaço publico. Para Ângelo Serpa, espaço público é o
espaço da ação política ou, da possibilidade da ação política. Criticamente é
compreendido como mercadoria para o consumo de poucos, na lógica de produção
e reprodução capitalista, mesmo que seja um espaço destinado a todos, poucos

45

Esse título faz referência direta à última questão do artigo de Soares e Gontijo(2014)
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utilizam. Ainda é visto como espaço simbólico de diferentes ideias de cultura, da
intersubjetividade que relaciona sujeitos e percepções na produção dos espaços
banais e cotidianos (SERPA, 2011).
Entender o espaço público, como ação política, é enxergar as diferentes
formas de ocupação e apropriação dos sujeitos, como protagonistas políticos na
produção da cidade. Ainda que esses espaços na cidade sejam planejados e
estruturados com interesses mercadológicos, os diferentes usos revelam outras
lógicas.
Na paisagem a dimensão do espaço público ultrapassa os parques e praças
da cidade, como elementos da paisagem urbana, muros de contenção, muretas que
separam via de avenidas, caixa de fiação, placas são suportes públicos, e bem
queridos pelos pixadores e grafiteiros. A exemplo o grafiteiro POK, que pintou
enumeras caixas de energias e telefonias na cidade (figura 121).
Figura 121- Graffiti de Pok em caixa de telefonia. Av. Bernardo Vieira.

Fonte: Julia Monteiro, 2014.

Esses suportes públicos, às vezes privados, fazem parte da imagem da
cidade, constroem simbolicamente a paisagem, ainda que muitas vezes são
compreendidos como equipamentos neutros, sem interesse de comunicação, e que
nos olhares criativos de grafiteiros e pixadores, tornam-se telas para sua ação
artística. Na figura 121, observa-se três tipos diferentes de apropriação do espaço
público, sendo eles: publicitário, com anúncios de produtos e estabelecimentos,
Artístico obras de artes na cidade, e Placa de sinalização (de trânsito, nome de rua).
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Isso demostra que a paisagem urbana, simbolicamente é composta por
diferentes signos e representações, e que são muitos os agentes que se apropriam
do espaço para deixar suas mensagens. “Espaços públicos são sempre lugares de
exposição, mas há grandes diferenças entre eles, de natureza, de hierarquia, de
alcance.” (GOMES, 2013, p. 268).
Da mesma forma a cidade recebe monumentos, que são muitas vezes, signos
do poder hegemônico, que ocupam lugares de destaque da cidade para contar e
manter viva uma história dos “heróis” e personalidades políticas da cidade. Porém
esses monumentos, não são representações do povo, a história contada nas
esculturas é do opressor, poucas ou nenhuma fazem referências aos povos nativos
e populares (indígenas, quilombolas, sertanejos). De modo que grafiteiros e
pixadores muitas vezes não se veem representados nelas, não tendo respeito pelo
valor artístico e histórico, fazendo destes monumentos suportes para suas artes para
alcançar maior visibilidade como fala FB:
Eu não vou dizer que eu nunca pixei, né! Mas assim, também é uma forma
de você chegar a ter um reconhecimento, de você aparecer na cidade.
Porque monumento histórico geralmente é uma coisa que a cidade olha,
né!? E quem vem de fora olha também, e o mundo todo que passa quer ver,
quer olhar. É um baguio que chama atenção, já sai em capa de jornal por
causa disso ai, e foi massa. Loucura mesmo. (FB, entrevista realizada em 8
de setembro de 2014, Deart-UFRN.).

Muitos podem questionar porque um artista não respeita a arte do outro, se
arte tem sua práxis política, a própria intervenção em monumentos públicos, tem seu
valor político, contando do descontentamento com esses símbolos que não os
representam.
Quando Lefebvre (2006) concebe a cidade como a mediação das mediações,
das ordens próximas e ordens distantes, como já exposto no primeiro capítulo, um
pixo em um monumento, como em qualquer outro elemento urbano, é uma síntese
dessas mediações. As representações dos pixadores em monumentos significa a
vontade de expor suas condições de existências, sendo resultado das atividades
vividas e concebida. Portanto demostram suas atuações como sujeitos falantes e
atuantes de um discurso próprio condizente com sua prática social.
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A pixadora CAOS nos conta essa intenção que a pixação tem em violar como
confronto social, “É de violação como eu disse. É de confronto, não é de fazer uma
pixação para ganhar um dinheiro em cima daquilo, ou de visibilidade em cima
daquilo é pra atacar aquilo é diferente. Pelo menos eu vejo assim.”.
O pixo é feito para contrapor, subverter é um movimento livre, que vive dos
sentimentos de revolta e de amor ao pixo, que não se importam em serem odiados
por quem não se importam com eles, como fala Shellder:
Eu acho perfeito, espero que eles continuem odiando cada vez mais, é isso
que faz com que a missão seja bem sucedida. Um dia quando eu era
moleque eu vi uma entrevista de AKmin que ele fala que “sua atenção
sustenta nosso vicio.” Sua raiva seu ódio, seu amor está sustentando o meu
vicio, pixador busca atenção! Não falta atenção , atenção com certeza não
falta eles estão nos vendo, estão nos documentando de forma errada, é só
olhando um lado, eles estão documentando, eles estão vendo. Isso que é
importante, a gente tá ai! (SHELLDER, entrevista realizada em 13 de
outubro de 2013, Macaíba)

Outra consideração necessária, é evidenciar que uma pixação não modifica a
estrutura física do suporte, apenas altera sua estética, neste ponto o grafiteiro
PAZCIENCIA diz:
Agora assim, sobre essa questão que você falou da propriedade privada, tá
ligado?! Eu penso que: Porque a pixação é considerada uma agressão?
Porque não é um dano ao patrimônio físico, né?! A propriedade privada. É
mais uma agressão visual, aquilo não compromete o muro em nada. O seu
muro não vai deixar de ser muro por causa de uma pixação. Na verdade
aquilo ali é uma afronta ao pensamento legalista, ao pensamento moral
porque tipo, porque que é permitido o cara pinta o nome da loja dele,
“paladar sertanejo” em qualquer muro inclusive em muros de cantos como
CAERN e tal instituições privadas, picos abandonados. Mas se o cara
chegar lá e pintar ele por ele mesmo o nome dele o cara pode ser preso?
Porque isso? Porque a pichação é uma agressão e a publicidade não? Eu
acho que a publicidade é uma atividade criminosa. (PAZCIENCIA, entrevista
realizada em 11 de abril de 2014, Setor II- UFRN).

A fala deste grafiteiro reafirma o que vem sendo discutido aqui; no mundo
contemporâneo em que o fundamentalismo de mercado, dita regras e padrões, a
subversão é essencial para criação de novos fundamentos. A ocupação do espaço
público pelos escritores de ruas, diz que não será exclusividade do capital e do
Estado, a criação desses lugares.

A cidade vive então com a copresença de

diferentes sujeitos, e o espaço normativo é transfigurado por outros caminhos, esses
fortalecidos com a fala, de quem muitas vez, é calado, silenciado. Quando um pixo
grita, um graffiti canta, ouvem-se as vozes de quem vem de baixo, de quem não
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detém os meios de produção e informação. O gueto grita, canta, mas não somente
os que moram nas periferias utilizam do pixo e do graffiti para falar. Como já dito, a
substituição do ser pelo ter, procura conquistar a todos, independe das classes
sócias e étnicas. A ausência do ser e da existência criativa, é uma doença que se
propaga na sociedade, e nas cidades em maior intensidade.
O espaço público como ação política, cruza-se com a pixação e o graffiti, que
simultaneamente coexistem com vários sistemas de visibilidade na cidade
fragmentada. Os muros e paredes da cidade que dão para ruas, pertencem no
sentido legal, ao seu dono, mas a apropriação simbólica, como diria uma pixação:
“Muros e paredes a quem bem entenda.”
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
______________________________________

Mas nao palavras finais
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A paisagem entendida como texto que disserta sobre a cidade, é escrita
também pelas mãos de diferentes grafiteiros, grafiteiras, pixadores e pixadoras que
deixam suas impressões e marcas no espaço urbano. Esses riscos criam
sentimentos de pertencimento e afetividade com os lugares grafados. A relação das
escritas urbanas com a cidade, vai além da contravenção à ordem dos muros
brancos, das paredes cinzas, ela gera novas subjetividades, marcando a paisagem
com sentimentos e cores.
A ação comunitária e social que desenvolve os escritores de ruas, quando
insere conteúdos e cores nos muros dos bairros, proporciona aos moradores a
proximidade com obras artísticas, criando oportunidades de acesso a arte em
bairros periféricos, tendo muitas vezes a função de revitalização da paisagem. Como
também, livrando a arte do enclausuramento das galerias e museus. O graffiti e a
pixação como arte pública, que se utiliza dos espaços públicos e privados, é força de
transformação social. Arte como arma de protesto, na luta simbólica no e pelo
espaço urbano, fazendo dos grafiteiros e pixadores sujeitos protagonistas da cidade
caótica.

Esses artivistas, como os chamo, não estão na busca de lucro para

produzir a cidade. Sua produção está ancorada na vontade de tornar a cidade mais
sua, de serem vistos pelas marcas que deixam na cidade, transformando os lugares.
Os muros da cidade para esses artivistas são lugares de diálogo, sobre as
questões que afligem a cidade e a vida contemporânea, são espaços para
reivindicações de pauta dos movimentos sociais. As tags, identidades visuais,
permitem aos olhos atentos enxergar as vidas que caminham na cidade, que
subvertem a lógica hegemônica dos outdoors, das propagandas de consumos.
Imprimindo a existência, o ser e não o ter. Os sujeitos dos grafismos urbanos são
heterogêneos, ainda que grande parte seja de bairros populares e do sexo
masculino, a rede social dos grafiteiros e pixadores é formada por uma pluralidade.
Constatei que a pixação e o graffiti, são práticas que proporcionam a
sociabilidade e a coletividade, construindo a cultura de rua. Mutirões e encontros,
geram o intercâmbio cultural entre diferentes sujeitos. Assim os grafiteiros e
pixadores encontram seu lugar/função na sociedade. Como subversão a alienação
promovida pelos meios hegemônicos de comunicação e a indústria cultural de
entretenimento.
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As artes urbanas analisadas, fazem parte da cultura de rua, de sujeitos que
vivenciam a rua, “a rua se reconhece”, que cria códigos de respeito, que se
sociabiliza através do graffiti e da pixação, ainda que algumas vezes possam ocorrer
alguns conflitos. Cria pontos de encontro, realizam eventos, fazem mutirão e na
maioria das vezes sem ajuda do Estado, que tem o dever em financiar a cultura.
Grafiteiros e pixadores experimentam a cidade de outras formas, caminham e
observam as paisagens urbanas, têm prazer em estar na cidade, e esta influencia na
produção artística desses sujeitos.
A ação, principalmente do pixadores, não busca a legitimidade social e a
autorização, o pixo feito para contrapor, subverter é um movimento livre, nasce do
sentimento de revolta e de amor ao pixo. A legitimidade dada pelos pixadores a si
próprios, é suficiente para motivar a prática da pixação, sendo a ilegalidade da ação,
um estimulo para quem quer questionar valores e padrões através dos riscos.
Mesmo que a legislação com suas incongruências e preconceitos, tente inibir a ação
destes sujeitos, eles resistem.
Verifiquei que existem lugares de preferencia para pixar e grafitar, sendo eles:
os edifícios altos, vias de grande circulação, parede de pedras, lugares
abandonados, bairro de moradia. A distinção que faz o escritor urbano, ao grafitar ou
pixar um lugar está relacionada ao seu valor simbólico. E a periferia é o lugar de
preferencia para os grafiteiros.
Diante do exposto se faz necessário que o Estado e seu braço de ferro (a
polícia), entendam mais sobre essas práticas, mudando a forma de tratar os seus
sujeitos, com mais cultura e com menos preconceito e violências os que estão fora
da lei, por praticaram um crime que é um grito de liberdade e revolta. Ao se
apropriarem da cidade com suas cores, letras e riscos, subvertendo a apatia social
que a sociedade contemporânea vive na era do conformismo generalizado, a
desconformidade dos pixadores e grafiteiros revela-se como potência a ser
explorada, como exercício de poder na luta simbólica da construção da cidades.
Por fim não se pode negar a ação politica que os grafismos urbanos exercem
no espaço urbano, como vozes que gritam, e se colocam politicamente com um
discurso contra hegemônico, de valorização das relações humanas acima do capital.
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E seu sentido político não está apenas nas frases políticas e de reflexão, mas
também nas provocações poéticas sobre a existência.
Essa deliciosa, e por vezes difícil, mas apaixonante aventura a que me propus
pela geografia marginal no estudo da cultura urbana: graffiti e pixação, revelou uma
paisagem além do concreto, do cimento, de propagandas, revelou uma paisagem
humana, rica em significados, onde pulsam vidas, anseios, mudanças, que grita
dores, e canta lamentos e alegrias.

“PIXA TUDO”
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GLOSSÁRIO
Assinei – gíria que significa responder a um processo judicial.
Baculejo- Giría que significa ser revistado pela policia
Baguio- Gíria para sinônimo de coisa, como também um pouco de cannabis.
Baseado – nome dado ao cigarro de cannabis.
Bixos- Gíria que significa alguma pessoa, homens, meninos.
Bomb (bombardeios) – Um estilo de grafite, de letras gordas com perspectiva de
volume.
Boy- Menino, homem.
Boyzinha- meninas, mulheres
Cap- Válvula que coloca na lata de spray para pintar, existem diferentes tipos.
Crew – Grupo restrito de grafiteiros ou pixadores, os integrante se consideram uma
família.
Enquadro- gíria que significa abordagem policial que ocorre a revista corporal
Fat- um tipo de cap que faz traço grosso.
Fita- gíria que significa uma determinada situação, contexto.
Nóia- gíria que significa medo, angustia, estado de perturbação, usa-se também
para referir quando uma pessoas esta sobre o efeito de psicoativos, principalmente
do crack
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Playboyzada- nome dado aos jovens com maior poder aquisitivo, filhos da classe
média alta e alta.
Persona – Estilo de graffiti que representa um personagem
Quebradas – gíria para referir aos bairros periféricos.
Reiose – expressão de maravilha, felicidade ou espanto.
Spray – Tinta esmalte contida em latas com válvulas utilizadas por grafiteiros.
Stencil – Moldes vazados, responsáveis pela reprodução quase inesgotável de uma
mesma imagem.
Tag – Assinatura de grafiteiros ou pixadores.
Treta- gíria que significa briga, conflito.
Xarpi – Pixar invertendo as silabas, também é um estilo de pixação.
Vibe - gíria significa energia.

