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RESUMO 

Mais do que nossa visão abarca, a paisagem é, sobretudo, obra da mente. É 

fruto da interação de diversos textos e práticas sociais, os quais aderem um 

conjunto simbólico a paisagem, a definindo cultural, discursiva e 

ideologicamente. Discutimos de que maneira uma leitura da paisagem a partir 

do graffiti permite entrever novas possibilidades discursivas relacionadas a ele 

na contemporaneidade. E de que modo ele é capaz de enaltecer determinadas 

imagens e discursos, inclusive o de cidade criativa. Para tanto buscamos 

vincular o graffiti com a predileção visual que determinados espaços públicos 

possuem, e de que maneira as particularidades materiais e imateriais deles 

agem diretamente na promoção ou combate ao graffiti. Abordamos o tema 

considerando o espaço como expressão da multiplicidade, produto de inter-

relações, de maneira que procuramos realizar associações entre as instâncias 

política e econômica com as manifestações de graffiti na cidade de Natal. 

Palavras-chave: Cidade Criativa. Espaço público. Graffiti. Paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

More than our vision embraces, the landscape is mind work. It is the result of 

interection of various texts and social practices, which join a symbolic set to the 

landscape, defining cultural, discursive and ideologically. We discussed how a 

landscape reading from graffiti allows glimpse new discursive possibilities 

related to it in contemporary times. And how he is able to extol certain images 

and speeches, including the creative city. Therefore we seek to link the graffiti 

with visual preference that certain public spaces have, and how the tangible and 

intangible characteristics of them act promoting or combating graffiti. We 

approach the subject considering the space as na expression of multiplicity, of 

interrelations product, so we seek to achieve associations between political and 

economic bodies with graffiti demonstrations in the city of Natal. 

Keywords: Creative City. Public Space. Graffiti. Landscape. 
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INTRODUÇÃO 

Fenômeno oriundo dos Estados Unidos da América, mais 

especificamente na Filadélfia, onde “Cornbread” é considerado o precursor do 

movimento, tendo propagado sua tag (assinatura do grafiteiro) ainda na década 

de 1960. No entanto, foi em Nova York que o graffiti se desenvolveu associado 

ao movimento do Hip-Hop surgido na década de 1970, nesta mesma cidade. 

Até hoje, o graffiti ainda é bastante influenciado pela cultura do Hip-Hop, 

apesar de se distanciar do mesmo, criando uma identidade particular. Mas se 

diferencia no mundo todo, na medida em que em cada parte do mundo ele se 

particulariza de alguma maneira. No Brasil, por exemplo, podemos citar o 

fenômeno da pixação na cidade de São Paulo, cujo traço se aproxima bastante 

das runas britânicas. É extremamente arriscado, tendo em vista que eles são 

feitos nos prédios mais altos da cidade, tendo ocorrido vários acidentes em que 

eles despencam de elevadas altitudes. “O graffiti, refere-se a uma prática 

cultural que se inscreve num determinado contexto e resulta na produção de 

um texto. O texto produzido pode assumir uma série de formatos ratificados” 

(CAMPOS, 2010, p.111). A partir disso, nosso entendimento de graffiti não se 

limita ao do tipo pictórico, feito por spray, mas diversas outras formas de utilizar 

o espaço público a fim de comunicar, de produzir arte, de intervir e deixar uma 

marca, produzindo um conjunto simbólico que de algum modo imprime um 

novo significado ao lugar. Por isso que pixação, estêncil, lambe (colagem) e 

outras formas de intervenção são consideradas no nosso entendimento e 

análise do graffiti. 
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Figura 1: Imagem do autor do primeiro graffiti moderno. 
Fonte: Google (2016) 
 

A partir de uma abordagem onde a dimensão espacial foi fundamental 

para o alcance dos objetivos, tomamos o espaço público, lugar demonstrativo, 

onde valores, comportamentos, direitos e atitudes se conformam (GOMES, 

2013a, p.247), e a paisagem, representação e discurso das práticas sociais 

que se oferecem cotidianamente ao nosso olhar, como os conceitos centrais, 

ao discutirmos os processos que levam o graffiti1 a se manifestar de maneira 

diferente de acordo com o lugar de exposição. 

Nesse sentido, nossa análise requereu reconhecer que uma nova 

conjuntura material não apenas altera a forma/paisagem, mas também introduz 

novos objetos, funções, valores e intencionalidades (LUCHIARI, 2001, p.12) ao 

espaço, o que termina provocando, de uma forma ou de outra, tensões 

socioespaciais, na medida em que campo de práticas muito variadas, o espaço 

público se oferece como lugar de reinvindicação, de representatividade e de 

discurso, por vezes, divergentes.  

  Com isso, buscamos estabelecer uma relação do discurso produzido e 

exposto na paisagem com o lugar público, para tanto elegemos categorias que 

versam sobre o papel da visibilidade que os fenômenos ganham quando numa 

posição estratégica. Permitindo uma análise mais precisa do discurso 

                                                           
1
 O graffiti é entendido aqui como toda ação espontânea que utiliza tinta, colagem e outras 

ferramentas para atribuir um novo conteúdo simbólico à paisagem, buscando uma relação mais 
próxima e interativa das pessoas com o espaço (GITAHY, 1999, p.16).  
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considerando os símbolos2 representativos presentes na paisagem, tendo em 

vista que “essas informações se revelam à medida que se desvenda o código 

pelo qual elas se exprimem, ou seja, as regras que as erigem” (GOMES; 

RIBEIRO, 2013b, p.29), que naturalmente muda não só de acordo por quem 

produz e age no espaço público, mas também pela definição do lugar de 

atuação. 

 Levando em conta a predileção do espaço para a existência da 

multiplicidade e pluralidade, da existência de mais de uma voz, produto de 

inter-relações e em constante processo de devir (MASSEY, 2004, p.8), 

conduzimos uma análise que reconheceu as práticas socioespaciais 

associadas ao fenômeno do graffiti na cidade de Natal, sem desvinculá-las das 

práticas e ações promovidas pelas instâncias política e econômica que 

repercutem espacialmente, e que por isso, puderam ser trazidas à análise do 

fenômeno em tela, pois se relacionam e influenciam a forma como o graffiti se 

oferecerá ao olhar: 

 
 

Dos três princípios de regulação (mercado, Estado e comunidade), o 
princípio da comunidade foi, nos últimos duzentos anos, o mais 
negligenciado. E tanto assim foi que acabou por ser quase totalmente 
absorvido pelos princípios do Estado e do mercado. (SANTOS, 2002, 
p.75) 
 
 

 De modo que empreendemos uma análise da cultura3 sem negligenciar 

o contato com “as superfícies duras da vida” (GEERTZ, 1989, p.40), pois os 

fenômenos sociais são produto de um encadeamento de fatores que se 

conjugam e se interagem (LAVILLE; DIONNE, 1999, p.41). Nos capítulos 

seguintes verificamos qual impacto socioespacial essa interação provoca na 

produção da paisagem contemporânea. 

                                                           
2
 “Um símbolo é uma parte que tem o poder de sugerir um todo: por exemplo, a cruz pela 

cristandade, a coroa para a monarquia, e o círculo para a harmonia e perfeição. Um objeto 
também é interpretado como um símbolo quando projeta significados não muito claros, quando 
traz à mente uma sucessão de fenômenos que estão relacionados entre si, analógica ou 
metaforicamente. O costume de estruturar o mundo em substâncias, cores, direções, animais e 
traços humanos, estimula uma visão simbólica do mundo.” (TUAN, 2012, p.43). 
3
 Utilizamos aqui o conceito de cultura elaborado por Geertz (1989, p.15), para quem “O 

conceito de cultura […] é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o 
homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura 
como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em 
busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado.” 
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A inclinação das cidades às mudanças sejam elas associadas às 

instâncias política, econômica e/ou cultural, repercutem não apenas na 

materialidade do espaço urbano, mas também na sua dimensão imaterial, ao 

atribuir significado e valor simbólico à urbe, caracterizado pelo “conjunto de 

representações e narrativas que os atores sociais elaboram sobre si próprios, 

sobre a inter-relação com os outros e com o mundo” (LOPES, 2002, p.43; 

LOPES, 2000, p.10 Apud CRUZ, 2011, p. 2). 

A percepção dessas narrativas e representações sociais não se dá de 

maneira homogênea, mas diferencia-se individual e localmente, na medida em 

que segundo Lynch (1997, p.7) as imagens ambientais são resultado de um 

processo bilateral entre o observador e seu ambiente, onde o observador à luz 

de seus próprios objetivos, seleciona e significa aquilo que vê, permitindo 

afirmar que a imagem de uma determinada realidade varia significativamente 

de acordo com o observador, pois é ele quem define o que importa ou não a 

ser apreendido, pois como escreve Besse (2014a, p.12) “A paisagem não 

existe, objetivamente, nem em si; então, ela é relativa ao que os homens 

pensam dela, ao que percebem dela e ao que dizem dela.”. 

Destarte, para a análise do graffiti a partir da visibilidade inerente ao 

fenômeno, consideramos o ponto de vista, como todos os dispositivos 

espaciais que nos permite ver certas coisas, a composição, como os elementos 

que compõem a paisagem urbana e exposição, revelando as estratégias de 

visibilidade relacionadas às manifestações de arte de rua, sejam elas 

estabelecidas pelos artistas, ou mesmo pelas instâncias política e econômica. 

Apesar de sua predileção cultural, o habitus4 atrelado ao graffiti continua 

vinculado a uma prática marginal – vide as Leis Municipal nº 4.100/92 e 

Federal nº 9.605/98 que criminalizam qualquer tipo de publicidade em locais 

proibidos ou sem a devida autorização –, por outro lado,  relaciona-se 

diretamente com a economia e a política, ora conflituosamente, ora 

harmonicamente, de maneira que analisamos determinadas áreas do espaço 

público da cidade a fim de explicar quais discursos, valores e estratégias de 

                                                           
4
 “O habitus é esse princípio gerador e unificador que traduz as características intrínsecas e 

relacionais de uma posição em um estilo de vida unívoco, isto é, em um conjunto unívoco de 
escolhas de pessoas, de bens, de práticas.” (BOURDIEU, 1996, p.21). 
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visibilidade estão associados a esses espaços a partir das manifestações de 

graffiti. 

Partimos do pressuposto de que a apropriação do espaço é construída 

a partir de símbolos e códigos espaciais que além de atuar no imaginário 

urbano, podem revelar sentimento, posse ou uso dos lugares, os quais 

obedecem necessariamente a um exercício efetivo de controle sobre os 

objetos, assim como as práticas sociais que se dão nos mesmos (GOMES, 

2002, p.13). 

A partir da cultura e da arte produzida na cidade historicamente, 

podemos entrever que houve, em grande medida, uma separação do que é 

desenvolvido nas periferias, por vezes, considerado menor ou menos 

importante, com aquela produzida por letrados abastados. Mas o gueto, a 

periferia, produz novos conteúdos os quais num dado momento serão 

apreendidos pela grande mídia e disseminada para o grande público. 

Fenômeno que pode levar algum tempo, considerando o modo de vida na 

cidade, fator que não se altera de imediato, mas requer um período para se 

adaptar: 

 
 

Já que a cidade é o produto do crescimento e não da criação 
instantânea, deve-se esperar que as influências que ela exerce sobre 
os modos de vida não sejam capazes de eliminar completamente os 
modos de associação humana que predominavam anteriormente. Em 
maior ou menor escala, portanto, a nossa vida social tem a marca de 
uma sociedade anterior (…) (WIRTH, 1976, p.91) 
 

 

Não obstante, a maioria das expressões culturais oriundas de guetos e 

periferias como o hip-hop e o próprio Graffiti, em Nova York, o funk, no Rio de 

Janeiro, e porque não dizer o próprio samba, no eixo Rio/São Paulo, sem falar 

no jazz e do blues, ambos originários do sul dos Estados Unidos, que 

ganharam relevância mundial. 

Todas as expressões culturais citadas acima, cuja origem está 

diretamente atrelada às periferias de grandes cidades, foram devidamente 

reconhecidas no mainstream da cultura e da arte que consumimos hoje em dia; 

e o caso mais recente compreende ao graffiti. De modo que de origem 

periférica, este compreende uma manifestação cultural, maiormente composta 
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por sujeitos provenientes de áreas mais degradadas da cidade, e encontram na 

expressão de arte de rua uma forma de lazer, bem como uma possibilidade de 

ter o reconhecimento que nunca teve, seja pelos seus semelhantes, seja por 

quem passa na rua e se depara com a intervenção realizada, imprimindo, 

assim, uma referência espacial própria, a qual ele se reconhece. 

 E esse reconhecimento passou a ser global. Assim como quando nos 

referimos às nossas influências, as quais são oriundas de diversas maneiras, 

diversos meios e lugares. Isso não muda em relação ao graffiti; literatura, 

música, cinema, por exemplo, podem definir um trabalho de um grafiteiro de 

maneira mais profunda que o próprio movimento em si. Por outro lado, haverá 

direta ou indiretamente uma influência de um grafiteiro sobre outro, seja no que 

se refere ao discurso apregoado, ao traço utilizado, ao tipo da intervenção 

(estêncil, mão livre, lambe, pixação etc.), isto é, a estética utilizada. E 

considerando o período em que vivemos, partimos do pressuposto que na 

contemporaneidade não há exílio possível, vivemos num mundo globalizado, 

onde as informações circulam numa velocidade nunca antes vista, haja vista o 

poder da internet, sobretudo em termos de difusão do conhecimento e da 

informação.  

Considerando a imagem de cidade que se deseja propagar mantendo 

um status quo da mesma, as formas de alteração do espaço público e, por 

assim dizer, da imagem da cidade, são muito bem delimitadas, e não acolhe o 

graffiti – quando espontâneo. No entanto, não importa a origem da intervenção, 

elas estão sempre em busca do olhar, de serem reconhecidas. O graffiti seja 

ele justificado por uma razão política, territorial ou estética, busca esse olhar. 

No que concerne aos capítulos, os mesmos se dividem obedecendo a 

uma ordem com o interesse de promover a discussão segundo nossos 

objetivos envolvendo a construção da paisagem contemporânea pelo graffiti. 

No Capítulo I, denominado Procedimentos Metodológicos, buscamos explicar 

quais foram os encaminhamentos metodológicos elegidos para a realização da 

pesquisa. No Capítulo II discutimos de que forma o graffiti se insere na 

produção da paisagem enquanto texto, capaz de ter seu conjunto simbólico lido 

e interpretado. O Capítulo III traz uma discussão acerca do papel da 
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visibilidade do espaço público na construção da paisagem pelo graffiti. Já no 

Capítulo IV, discutimos de que maneira o graffiti se insere no contemporâneo 

desenvolvimento da ideia de cidade criativa. O Capítulo V, último deles, 

apresenta o estudo empírico feito na cidade de Natal, o qual fora baseado em 

dois eixos localizados em pontos diferentes da cidade a fim de discutir de que 

maneira o graffiti se manifestará distintamente de acordo com o lugar de 

exposição, tanto em função da visibilidade associada a cada um deles, como 

pelas características socioespaciais que definem cada uma das paisagens.  
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CAPÍTULO I 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Pretendemos com este capítulo indicar por quais caminhos percorremos 

para a construção deste trabalho no que concerne à instrumentalização 

metodológica. Desse modo, indicamos o recorte espacial onde a pesquisa de 

campo foi realizada, assim como as técnicas que empregamos para alcançar 

os objetivos de pesquisa elencados. Dentre os procedimentos metodológicos, 

definimos a documentação indireta, a qual envolveu a pesquisa bibliográfica e 

documental, a documentação direta, referente à pesquisa de campo, e a 

observação direta intensiva, a qual compreendeu além da observação, a 

realização de entrevistas, no nosso caso, semi-abertas.  

 Partimos da premissa que entende pesquisa como o conjunto de 

atividades, intelectuais e práticas, com o intuito de ampliar o conhecimento 

científico e gerar novos conhecimentos. No caso das ciências humanas, cabe 

sistematizar a realidade social, isto é, as relações dos homens entre si, as 

quais compreendem as práticas sociais que definem a sociedade. Sabemos 

que o homem sempre se preocupou em entender o mundo ao seu redor em 

relação a ele mesmo e à própria natureza, ora de maneira mais objetiva, ora de 

forma mais subjetiva. Relações estas que na contemporaneidade, inclui o 

graffiti, o qual é aqui analisado por meio de um viés qualitativo. 

 Buscamos problematizar o graffiti em relação aos discursos que aderem 

à paisagem da cidade de Natal, os quais podem ser associados a este 

fenômeno eminentemente urbano, bem como a maneira em que o espaço 

público serve para a construção desses discursos, sobretudo pelo seu atributo 

da visibilidade. E de como a partir dessa conjuntura o graffiti contribui para a 

promoção da cidade criativa na contemporaneidade. 

 Dentre os tipos de conhecimento de senso comum, teológico, filosófico e 

conhecimento científico, este último se distingue pela definição de uma 

trajetória abalizada teórica e metodologicamente para a obtenção do 

conhecimento. Pois para ser definido como tal, o conhecimento de um 

determinado fenômeno precisa advir de uma série de procedimentos 

intelectualmente reconhecidos. 
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No que se refere ao método científico, acreditamos ser importante 

ressaltar que ele pode ser revisitado durante o processo de pesquisa. Tendo 

em vista que para além do rigor e rigidez metodológica, é importante levar em 

consideração, no processo de produção do conhecimento, o caráter verificável 

das hipóteses de pesquisa, sobretudo em relação ao método escolhido, na 

medida em que ele:  

 
 
[…] não é um procedimento lógico, algorítmico, rígido. Em outras 
palavras, o método científico não é uma receita, uma sequência linear 
de passos que necessariamente conduz a uma descoberta ou, pelo 
menos, a uma conclusão ou a um resultado. […] Conceber o método 
científico como uma sequência rigorosa de passos que o cientista 
segue disciplinadamente é conceber de maneira errônea a atividade 
científica. (MOREIRA; OSTERMANN, 1993 apud COSTA; COSTA, 
2011, p.14). 
 
 

Muito embora, considerando o significado etimológico da palavra 

método, que em grego, metá, significa buscar, perseguir etc. e, odós, significa 

caminho, rota, isto é, em outros termos, percorrer um caminho. Escolher um 

caminho, metaforicamente significa adotar uma maneira ou modo de fazer algo, 

o que faz com que o método científico possa ser entendido como o meio pelo 

qual se produz o conhecimento, ou seja, a partir de um conjunto de 

procedimentos metodológicos que o define e que precisam ser levados com 

rigor na geração do conhecimento científico. É essa competência científica que 

o diferencia do senso comum, na medida em que em contraposição a este, o 

conhecimento científico requer a soma de procedimentos metodológicos que 

devem ser levados em consideração no processo de elaboração do 

conhecimento, pois compreende as: 

 
  
[...] atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança, e 
economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e 
verdadeiros –, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 
auxiliando as decisões do cientista. (MARCONI; LAKATOS, 2005, p. 
83) 
 
 

Considerando que a ciência é produzida a partir do desejo de investigar 

algo suscitado pela dúvida, e esta é seu motor primaz, um mesmo fenômeno 

pode ser analisado por meio de diferentes abordagens nas ciências humanas, 
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sejam elas disciplinares ou teórico-metodológicas. A escolha por uma delas, 

mesmo sendo bem definidas, está sujeita a sofrer alterações, pois como nos 

adverte Goldenberg (1999), é mais prudente falar em metodologia possível, 

tendo em vista que é difícil o controle absoluto sobre todas as etapas da 

pesquisa. Isto requer sempre uma revisão contínua do arcabouço teórico-

metodológico, sobretudo em função da não cristalização do fenômeno social no 

espaço-tempo, muito embora seja evidente que uma definição dos 

encaminhamentos referentes à metodologia do trabalho de pesquisa contribui 

para a realização bem-sucedida das atividades elencadas para alcançar os 

objetivos. 

De todo modo, em contraponto à racionalização positivista que 

caracterizou a ciência moderna, a ciência na pós-modernidade permite 

aprofundar a relação entre “a linearidade com a complexidade; a ordem com a 

desordem e caos, a simples causalidade com a multicausalidade.” (MORAES, 

1997; BEHRENS, 2003 Apud RAMOS et al., 2009, p.3), ou seja, abarca os 

fenômenos sociais a partir de uma visão mais ampla, autorizando relações 

outrora negligenciadas, na medida em que agora promove-se uma leitura que 

enxerga uma sobreposição de formas, tempos e usos do/no espaço. 

Não significa dizer que outrora fosse simples definir e explicar os 

fenômenos sociais, como identidades, práticas sociais, etc.. O que pode, 

inclusive, recair numa periodização equivocada, ao considerar que a 

complexidade, multicausalidade e a desordem são qualidades que surgiram 

juntamente com o pós-modernismo, o que não seria prudente, e pode, até 

mesmo, ser tomado como equívoco metodológico. É nesse sentido que, ao 

analisar a obra de Stuart Hall acerca das identidades, Gomes (2013a) ressalta 

a esse respeito que aquele: 

 
 
[…] ao examinar o fenômeno das identidades sociais, propõe uma 
compreensão na qual haveria uma grande diferença entre a 
modernidade e suas identidades estáveis e fixas e a pós-
modernidade, que ofereceria possibilidades de um mesmo indivíduo 
alternar múltiplas identidades intercambiáveis e fragmentadas. Mais 
uma vez, as características propostas seguem o velho padrão das 
periodizações esquemáticas e generalizadas para cada período. […] 
partir de uma classificação, nesse caso de uma periodização, e 
depois procurar episódios que se ajustam às características descritas 
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no período, parece ser um grave equívoco metodológico. (GOMES, 
2013a, p.241) 
 
 

Definir práticas sociais como representações fiéis de um período, a fim 

de defini-los, explicá-los e categorizá-los a partir dele, pode culminar num 

reducionismo dos mesmos.  Quando nos referimos à passagem da 

modernidade para o que se convencionou chamar de pós-modernidade, nos 

limitamos no incremento da maneira de observar a realidade concreta, que se 

deu na modernidade de modo linear e, sobretudo, mais objetivamente, 

diferente do que prevalece nesse novo paradigma, onde emerge uma 

perspectiva relacional e, sobretudo, fragmentada da realidade concreta, 

aceitando o “efêmero, a fragmentação, a descontinuidade e o caótico” (CRUZ, 

2011, p.70). Questionando o caráter causal, produtor de leis gerais da ciência 

moderna. A qual admitiria produzir um conhecimento legítimo, verificável e 

representativo da realidade concreta, na medida em que por meio dele é 

possível prever o comportamento dos fenômenos (SANTOS, 2010, p.24).  

A previsibilidade do comportamento dos fenômenos, sejam eles naturais 

ou sociais, permite a classificação da realidade, na medida em que dentro 

dessa perspectiva interessa a proposição de padrões, fazendo com que a 

experiência imediata seja, em grande medida, considerada ilusória, sendo o 

papel da ciência ungida na modernidade ser pautada na verificação e 

comprovação dos fenômenos, pois como ressalta Cruz (2014, p.20) a mesma 

se caracteriza por buscar enquadrar a realidade em ideias simples, claras e 

matemáticas, o que evidentemente a distingue de um viés de pesquisa 

eminentemente qualitativa, abordagem essa com que nos identificamos.  

Empreendemos uma pesquisa de cunho qualitativo, a qual “permite 

explorar e compreender os significados individuais ou coletivos dos fenômenos 

sociais” (CRUZ, 2014, p.21), o que permite vislumbrá-los mais de perto, de 

modo que apesar da produção do conhecimento perder em generalização, ele 

ganha em profundidade. No que concerne aos resultados da pesquisa, 

ponderamos que não temos a pretensão de atingir a realidade, pois a 

apreendemos como uma representação, a qual muda conforme o ponto de 

vista de quem a observa, de maneira que “É certo que deixa de ter sentido a 
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busca de uma verdade absoluta, de uma cópia integralmente fiel da realidade. 

O conhecimento é sempre falível, a verdade é sempre aproximada e provisória” 

(SANTOS, 1995, p.81). 

A realidade será sempre uma construção, haverá sempre um ponto de 

vista, um modo de enxergar particular e apreender a realidade, onde grande 

parte dos fenômenos ou não são mensuráveis ou a mensurabilidade deles não 

o explicam por completo. Portanto, definimos a metodologia qualitativa como a 

mais apropriada para a presente pesquisa, “Na medida em que objeto é 

traduzido em seu subjetivismo, isto é, relativo a um fenômeno não mensurável” 

(FIGUEIREDO; SOUZA, 2011, p.95). Nesse sentido, a relevância é dada pelos 

que produzem e são afetados pelo fenômeno em tela, o que “permite explorar e 

compreender os significados individuais ou coletivos dos fenômenos sociais” 

(CRUZ, 2014, p. 21): 

 
 

[…] Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 
que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 
(FIGUEIREDO; SOUZA, 2011, p. 96) 
 
 

 O conhecimento científico se caracteriza por ser “todo o conjunto de 

atitudes e atividades racionais, dirigidas ao sistemático conhecimento com o 

objeto limitado” (FERRARI, 1974, p.8), que dentro de uma perspectiva das 

humanidades requer adicionar o fator multicausal dos fenômenos humanos, na 

medida em que este se caracteriza por ser produto do “encadeamento de 

fatores, de natureza e de peso variáveis, que se conjugam e interagem” 

(LAVILLE; DIONNE, 1999, p.41). Daí a importância de definir antecipadamente 

quais desses fatores – que são inúmeros e podem se manifestar em diferentes 

momentos – serão considerados para atingirmos nossos objetivos.  

A partir disso, considerando a atual complexidade dos fenômenos 

sociais, realizamos uma observação sistemática do fenômeno, realizando e 

produzindo anotações e fotografias em campo, com o intuito de verificar a 

hipótese central da pesquisa, que é: a manifestação, apropriação e percepção 

do graffiti muda conforme sua localização. Pode ser observado na figura a 
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seguir que essa localização se refere a dois espaços ou eixos da cidade de 

Natal, se justificando esta escolha, na medida em que partiu do fato desses 

dois lugares possuírem funções e atributos socioespaciais que os distinguem 

consideravelmente. A Ribeira, um dos primeiros bairros de Natal, compreende 

a parte histórica da cidade, lugar boêmio da cidade é permeado de ateliês, 

bares, teatros e casas de show. Por outro lado, temos as avenidas Engenheiro 

Roberto Freire e Salgado Filho, as quais compreendem um espaço urbano cuja 

formação é posterior ao da Ribeira permitindo, assim, uma análise comparativa 

por meio de uma análise da paisagem, tendo esta como cerne da discussão, 

juntamente com o debate acerca visibilidade do espaço público e de cidade 

criativa.  

Para uma abordagem mais aprofundada do objeto de estudo, realizamos 

a coleta de dados primários, a partir da entrevista, no nosso caso da entrevista 

semi-aberta, a qual figura-se no meio termo da entrevista dirigida e não 

dirigida, pois se caracteriza pela “série de perguntas abertas, feitas 

verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador pode 

acrescentar perguntas de esclarecimento.” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p.188), 

pois tem como pressuposto a possibilidade de surgir questionamentos que não 

foram considerados no processo de realização das perguntas, mas apenas no 

processo de aplicação das mesmas. Conseguimos entrevistar quatro grafiteiros 

de Natal, os quais têm diversas intervenções nos eixos selecionados para a 

pesquisa de campo: Ped-Urso (Pedro Ivo), Bia Rocha, Hugh e Kefren Pok. 

Como gestor, tivemos a oportunidade de entrevistar Flávio Freitas, Diretor do 

Departamento de Artes Integradas da Fundação Cultural Capitania das Artes. 

Dessa forma se tornou possível obter informações e dados mais 

aprofundados sobre o fenômeno em tela, na medida em que se tornou possível 

considerar, por meio dessa metodologia qualitativa, situações não 

considerados previamente, mas que podem nos aproximar dos nossos 

objetivos. Por outro lado, essa tipologia de entrevista dificulta estabelecer 

argumentos comparáveis entre as respostas, em toda a sua extensão. Mesmo 

levando em conta que haverá sempre o risco da nossa interferência no 

direcionamento das respostas, pelo que a melhor maneira de atenuá-la é 
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reconhecendo ela e, com isso buscar estratégias para não exercê-la 

(Goldenberg, 1999, p.55).  

Como dissemos anteriormente, a área de estudo foi dividida em dois 

eixos, essa divisão está baseada não só no fato de ambos possuírem 

intervenções de graffiti, mas, sobretudo, por serem, hipoteticamente, 

apropriados distintamente pelos grafiteiros, na medida em que se distinguem 

no que se refere à dinâmica urbana da cidade, onde parte da zona sul, mais 

especificamente nos arredores das avenidas Salgado Filho e Engenheiro 

Roberto Freire, área de intenso movimento na cidade e, por isso, de grande 

visibilidade e, outro que abrange a região central e histórica da cidade, parte do 

bairro da Ribeira, onde prevalece o caráter boêmio e bucólico da cidade, e por 

isso acreditamos atuar um regime de visibilidade diferente, e, com isso uma 

produção de paisagem distinta. Ambos possuem manifestação de graffiti que 

se destaca no espaço público, no entanto, cada um dos eixos possui 

particularidades que os distingue e que repercutem, sobretudo, não apenas na 

forma como o graffiti se expressa, mas no seu conteúdo discursivo por meio de 

diferentes tipologias e significados. 

Concernente à pesquisa bibliográfica, nosso arcabouço teórico foi 

constituído considerando atingir a dimensão socioespacial do fenômeno graffiti 

em Natal a partir dos conceitos de paisagem e seu sistema simbólico, 

associado ao discurso e a ideologia que podem ser de ordem hegemônica ou 

contestatória, de espaço público, associado à visibilidade, associando-os à 

contemporânea promoção da ideia de cidade criativa e todo o discurso que a 

compreende enquanto modelo de cidade, a fim de alcançar o objetivo central 

desta dissertação que consistiu em explicar de que maneira a localização 

implica em diferentes manifestações, apropriações e percepções do graffiti 

considerando o recorte espacial que estabelecemos. 
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Figura 2: Localização da área objeto de estudo. 
Fonte: Autoria própria. 
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Com isso, algumas questões de pesquisa foram elaboradas, as quais 

buscamos responder segundo a orientação teórico-metodológico definida no 

parágrafo anterior. De que maneira o graffiti produz a paisagem de Natal, 

levando em consideração os eixos selecionados, discursiva e 

ideologicamente?; Quais os atributos do lugar de exposição implicam em 

diferentes manifestações e percepções do graffiti?; Quais as estratégias de 

visibilidade associadas ao graffiti que podemos identificar no espaço público 

dos dois eixos estabelecidos?; Como o graffiti é apreendido para a efetivação 

discursiva da cidade criativa em Natal? 

Como objetivos, propusemos discutir o papel discursivo do graffiti na 

produção da paisagem; explicar o papel do lugar para a realização de 

diferentes manifestações de graffiti; aferir as estratégias de visibilidade 

associadas ao graffiti; e finalmente, avaliar em que medida o graffiti em Natal 

contribui para uma imagem de cidade criativa. 

Para tanto produzimos um acervo fotográfico, técnica de pesquisa de 

fundamental importância para a análise do objeto de estudo, não só por ser 

uma das maneiras de se representar a realidade, a qual ganha maior 

veemência em trabalhos que possuem uma dimensão imagética 

preponderante, como no caso do graffiti. Destarte consideramos o caráter 

semiótico da fotografia, tendo em vista a mesma permitir reconhecer os 

sistemas simbólicos presente na paisagem. Nunca como representação 

fidedigna da realidade, pois tomamos a fotografia dentro dos seus limites 

iconográficos, tendo em vista suas limitações, as quais são, segundo 

(GUBERN, 1974 apud SANTAELLA, 2008, p. 109) perda da terceira dimensão, 

limite dado pela moldura, perda de movimento, perda da cor e da estrutura 

granular da superfície da foto, mudança de escala e perda dos estímulos não-

visuais. Nesse sentido, Eco (1984 Apud SANTAELLA, 2008, p.109) inclui que 

as fotografias podem passar por uma série de tratamentos capazes de produzir 

uma imagem do que não existe: 

 
 
A partir desse repertório de possibilidades com o qual os fotógrafos 
modificam a representação da realidade, Berger (1984: 120-121) 
conclui que a fotografia não só representa a realidade, como também 
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a cria e, finalmente, é capaz de distorcer nossa imagem do mundo 
representado. (SANTAELLA, 2008, p.109) 
 
 

Destarte, é preciso ter em vista a iconicidade5 relativa da fotografia, na 

medida em que ela não é a realidade, mas sua analogia. O graffiti é aqui 

estudado a partir do discurso atrelado à produção da paisagem, bem como da 

visibilidade atrelada ao espaço público.  Para tanto, nos atentamos ao fato da 

fotografia, por si só, não explicar o fenômeno sendo preciso aliá-la ao que se 

escreve sobre o mesmo, pois: 

 
 
Tal como o texto, a imagem pode ser equívoca e subjetiva. Podemos, 
contudo reduzir essa subjetividade complementando texto e imagem 
e, não substituindo o texto pela imagem e vice-versa. A 
complementaridade do texto e da imagem enriquecem nosso 
conhecimento sobre a realidade pesquisada e o texto científico. 
(CRUZ, 2015, p.10) 
 
 

De maneira que se torna imprescindível aliá-la não apenas à teoria, mas 

ao diário de campo e ao conteúdo das entrevistas. Com o intuito de, a partir 

das imagens geradas, vislumbrar possíveis tensões socioespaciais, bem como 

o conteúdo discursivo e ideológico que o graffiti imprime na paisagem. Para a 

própria promoção da instância política, por exemplo, na medida em que vê a 

cidade como recurso visual, capaz de tornar visível determinadas práticas, as 

quais envolvem, inclusive, o graffiti. Tendo em vista não apenas a promoção do 

poder público no espaço, como por outro lado, a veiculação de uma imagem de 

cidade criativa, pois dessa forma “a cultura é utilizada no quadro de políticas 

urbanas como ferramenta de valorização do espaço […] direta e 

ostensivamente oferecida ao olhar.” (VIVANT, 2012, p.19). Pois enquanto 

campo de práticas bastante variadas, o espaço público é lugar privilegiado de 

exposição, na medida em que “O atributo da visibilidade é, portanto, central na 

vida social moderna e se ativa e se exerce pela existência dos diferentes 

espaços públicos” (GOMES, 2013a, p.23). 

Nossa questão central situa-se em saber se o conteúdo 

imagético/discursivo associado ao graffiti muda conforme o suporte que lhe dá 

                                                           
5
 Noção que compreende a representatividade icônica ou imagética do mundo real e/ou 

objetivo. 
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visibilidade (paredes, pontes, viadutos, passarelas, ruínas etc.) e o lugar da 

cidade em que se encontra. O que permite verificarmos, tendo o graffiti como 

elemento central, os diferentes discursos e narrativas relacionadas à arte de 

rua que podem ser reconhecidos na paisagem da cidade, diferenciando-as 

segundo sua posição (morfologia), tipologia6 ou visibilidade na mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 O graffiti se expressa por meio de diversas modalidades, tais como Bombing, Stencil, throw 

up, Stickers e Wild Style que são as mais difundidas. 
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CAPÍTULO II 

2. A PAISAGEM COMO TEXTO 

 Enquanto constructo baseado em signos, a paisagem é da ordem da 

imagem, decifrar e interpretá-los se torna questão central na concepção que 

entende a paisagem como texto. De modo que “Não se trata, portanto, de 

negar o visível, mas de lhe atribuir, além da experiência sensível que dele se 

pode fazer, um outro estatuto, uma outra função: o visível revela algo. Ele 

exprime.” (BESSE, 2006, p.64).  

De maneira que intentamos aqui, expor que bases teórico-conceituais 

nos nortearam na compreensão da paisagem como texto, o qual aqui é o 

próprio graffiti, o qual pode ser lido e interpretado de acordo com o contexto a 

que está imerso. Apropriamo-nos do conceito reconhecendo-o como meio pelo 

qual as práticas sociais são representadas, por meio de um conjunto de 

símbolos que as significam. Símbolos estes carregados de valores e 

discursos7, – sempre com um conteúdo ideológico latente –, que por sua vez, 

erigem simbolicamente o espaço por meio do uso deliberado da paisagem na 

produção e reprodução destes, ora numa dimensão claramente hegemônica, 

ora numa dimensão mais subversiva e contestatória8; Nesse sentido, 

consideramos na análise, os símbolos presentes na paisagem, os quais são 

permeados de significados, discursos, ideologia e valores, (re)produzidos por 

diferentes práticas e grupos sociais, como o graffiti. 

Sob o ponto de vista eminentemente espacial, a noção de paisagem 

tinha na expressão material, nas formas, naturais ou promovidas pelo homem, 

a principal propriedade dos estudos sobre o tema. Desde a passagem do 

século XIX para o século XX, onde em “Princípios de geografia humana”, o 

                                                           
7
 Sobre a noção de discurso na análise da paisagem, Duncan (2004, p. 104) em “A paisagem 

como sistema de criação de signos” escreve que os mesmos “podem ser definidos como a 
estrutura de inteligibilidade na qual todas as práticas são comunicadas, negociadas ou 
desafiadas. Eles são, ao mesmo tempo, recursos facilitadores e coações ou limites dentro dos 
quais determinados modos de pensamento e ação parecem naturais, e para além dos quais a 
maior parte daqueles que aprendeu a pensar dentro do discurso não pode facilmente 
aventurar-se.”. 
8
 Buscamos demonstrar que na contemporaneidade o graffiti adquiriu certa ambiguidade pois, 

diferentemente, sobretudo, do período no final do século XX, o graffiti deixou de ser uma 
prática eminentemente subversiva, marginal e contestatória, passando a significar a paisagem 
por meio de um discurso hegemônico, para além da transgressão inerente ao fenômeno. 
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geógrafo Paul Vidal De La Blache (1921), que apesar de não ter a paisagem 

como conceito central de suas teorias, mas o de região, é possível fazer 

associações com a ideia de paisagem. Para este autor, as regiões seriam 

definidas e distinguidas pelo gênero de vida, isto é, pelo modo como cada 

região se particulariza na relação do homem com a natureza (recursos 

naturais). O conceito de gênero de vida, destarte, ao ser trazido ao presente, 

relaciona-se muito com a noção de cultura e, por que não, da própria 

paisagem. Nesse período, a discussão de paisagem na Geografia ainda era 

muito vinculada a um recorte das diferenças naturais do espaço, relacionadas 

com a ação humana, considerando a partir de La Blache (1921), a fisionomia 

da paisagem, expressão de singularidade de cada localização, isto é, realidade 

objetiva que especifica e distingue um território dos outros (BESSE, 2014b, 

p.66).  

Não obstante, é no início do século XX, que o geógrafo americano Carl 

Sauer, oriundo da escola de Berkley, promove, em “A morfologia da paisagem” 

(1998), uma discussão acerca da paisagem de maneira central na ciência. O 

autor introduziu a cultura como baluarte na diferenciação morfológica da 

paisagem, tendo a dimensão cultural como tema, sobretudo na primeira 

metade deste mesmo século. Nesse contexto, a paisagem fora considerada, 

sobretudo, numa perspectiva cultural, partindo de um viés estritamente 

morfológico da paisagem, manifestadamente expresso pelas formas naturais e 

culturais constituintes do espaço, que individualizam a paisagem. Esta 

perspectiva foi de grande importância para a promoção da paisagem como 

conceito chave dentro de estudos que versam sobre a cultura, bem como as 

práticas sociais associadas a ela. Na referida obra, o autor considera a cultura 

como elemento preponderante na diferenciação das paisagens, visão 

definidamente material, pois a considera: 

 
 
“uma forma da terra na qual o processo de modelagem não é de 
modo algum imaginado como simplesmente físico. Ela pode ser, 
portanto, definida como uma área composta por uma associação 
distinta de formas, ao mesmo tempo físicas e culturais.” (SAUER, 
1998, p.23).  
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Ou seja, considerar a paisagem dentro de um ponto de vista 

morfológico, permite ressaltar tanto os aspectos naturais como os aspectos 

humanos, sobretudo os sinais de alteração da passagem de uma paisagem 

natural para uma paisagem cultural, e desta para uma outra cultura, mas 

sempre com um caráter físico-material (SCHIER, 2003, p.83). É preciso, por 

outro lado, reconhecer a relevância que esta compreensão da paisagem teve 

para os estudos ulteriores sobre o tema. Apesar de ter sido, até então, pautada 

a partir de uma análise morfológica, a análise esteve em ‘acordo’ com a 

perspectiva positivista que caracterizou a geografia na primeira metade do 

século XX, mas que foi de extrema importância para o desenvolvimento do 

conceito de paisagem, sobretudo numa perspectiva cultural que se relaciona 

com a dimensão natural da paisagem, onde as associações dos elementos 

físicos e culturais a individualiza, na medida em que aqui “O conteúdo da 

paisagem é encontrado, portanto, nas qualidades físicas da área que são 

importantes para o homem e nas formas de uso da área, em fatos de base 

física e fatos da cultura humana.” (SAUER, p.29), ou seja, onde é possível 

enxergar a marca da ação do homem. 

2.1 POSSIBILIDADES DE APREENSÃO DO CONCEITO DE PAISAGEM 

Hoje, é possível reconhecer a evolução do conceito na Geografia e nas 

ciências sociais, onde insurgiram novas maneiras de compreender a paisagem, 

para além do que é contemplado pela visão. O nosso enfoque a compreende 

como construção do real, proveniente de um modo de ver o mundo externo, 

que não compreende apenas o que há de concreto, mas, sobretudo pelas 

imagens e representações criadas dele9. 

Hoje é possível observar uma maior gama de possibilidades ao se 

trabalhar com a paisagem, pois “Fala-se, atualmente, das paisagens sonoras, mas 

também da paisagem dos sabores, ou até das paisagens tácteis, no âmbito da 

reflexão geral que insiste na dimensão de polissensorialidade própria das experiências 

                                                           
9
 Muito embora devemos reiterar que no nosso caso, consideramos assim como Besse (2014b, 

p.65) que o “visível é relativo a um ponto de vista, a um enquadramento, é uma imagem.”, ou 
seja, a produção imagética de um lugar não limita-se a produção material e narrativa de um 
filme, de uma galeria de fotos etc., mas primeiramente pela mente, pela forma como a partir da 
nossa carga cultural, apreendemos e produzimos uma imagem o lugar, nesse caso por meio da 
paisagem. 
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paisagísticas.” (BESSE, 2014a, p.9). A paisagem, desse modo, é mais do que a vista 

alcança. De maneira que não é raro encontrarmos, por exemplo, trabalhos que 

considerem a dimensão sonora10 como partícipe da constituição da paisagem, 

sobretudo numa perspectiva que privilegie esta como produtora de múltiplos 

sentidos, onde o caráter subjetivo é exaltado. Dessa maneira, cabe sempre 

reiterar que a paisagem é mais do que um display de uma materialidade, “mais 

que uma ilustração de um lugar específico em um tempo específico” (COSTA, 

2011, p. 52). 

Cabe aqui considerar a paisagem para além da delimitação realizada na 

ciência geográfica, onde há uma compartimentação temporal bastante 

delimitada da forma como a mesma foi e pode ser pensada e aplicada em 

estudos que a tem como suporte conceitual11, desde a dicotomia entre 

paisagem física e humana, materialidade e imaterialidade, de vê-la numa 

perspectiva mais subjetiva e individual, até à abordagem que entende a 

paisagem como um texto, a qual fora considerada aqui.  

De modo que ao estabelecer a paisagem cultural como conceito na 

análise do graffiti e sua dinâmica envolvendo aquela e o espaço público, nos 

atentamos para o fato de na contemporaneidade a paisagem ter deixado de ser 

apreendida apenas pelo seu atributo material, pautada na diferenciação do 

conteúdo natural, vegetação, relevo, etc., bem como da relação do homem com 

o meio, atribuindo, assim, a cultura à paisagem. Para como ela pode ser 

apreendida hoje, de maneira mais plural e articulada interdisciplinarmente, 

abrindo novas perspectivas para a pesquisa sobre temas ligados à paisagem 

(GANDY, 2004, p.77), pois: 

 
 
Se a paisagem passa a ser considerada uma imagem cultural, “um 
meio pictórico de representar ou simbolizar tudo o que circunda o ser 
humano, então pode ser estudado através de vários meios e 
superfícies: por intermédio da pintura sobre a tela, da escrita sobre o 
papel, das imagens gravadas em filme, e mesmo da terra, da pedra, 
da água e da vegetação sobre o solo” (Daniel e Cosgrove, 1987). 
Cada um desses meios revela significados que os grupos humanos 
atribuem às áreas e lugares, e permite relacionar estes significados a 

                                                           
10

 Murray Schafer, um dos idealizadores do World Soundscape Project, é reconhecidamente 
um dos precursores na introdução do som para o entendimento do ambiente. 
11

 Sobre o desenvolvimento do conceito de paisagem na Geografia, ver Name (2010). 
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outros aspectos e condições da existência humana. (COSGROVE; 
JACKSON, 2000, p. 18). 
 
 

Em “O gosto do mundo: exercícios de paisagem”, por exemplo, Jean-

Marc Besse (2014a) aponta cinco portas de entrada para a análise da 

paisagem na contemporaneidade que não se limitam a uma ciência especifica, 

mas como objeto “para a sociologia, a antropologia, a geografia, a ecologia, a 

teoria literária, a filosofia etc.” (BESSE, 2014a, p.11). Como distingue o autor, 

cada uma das portas permite uma leitura da realidade, segundo diferentes 

abordagens, ampliando o horizonte que envolve a paisagem, na medida em 

que de acordo com a escolha, diferentes metodologias e perspectivas sobre a 

paisagem são empregadas, as quais podem englobar a paisagem como 

representação cultural, como um território produzido pelas sociedades na sua 

história, como um complexo sistêmico, como um espaço de experiências 

sensíveis ou, finalmente, como um local ou um contexto de projeto.  

No entanto, apesar desta subdivisão enunciada pelo autor, o mesmo nos 

adverte da coexistência entre as perspectivas, da possibilidade de em algum 

momento realizar associações teóricas, na medida em que podem ser “às 

vezes, articuladas umas às outras” (BESSE, 2014a, p.12). Relação que, 

inclusive, pode ser demandada pela própria dinâmica do fenômeno e não 

apenas como uma determinação de quem o analisa por meio da paisagem –, 

de qualquer forma “supõe que se aceite considerar, pelo menos 

provisoriamente e como hipótese, a justaposição e a superposição 

desordenada desses diferentes discursos e pontos de vista sobre a paisagem” 

(BESSE, 2014a, p.12), pois enquanto conceito dinâmico, “A paisagem possui 

elasticidade e ambiguidade” (NAME, 2010, p. 180), nem uniformidade, 

sobretudo quando nos referimos à paisagem urbana, onde fica evidente na sua 

constante produção, que ela “não é um círculo fechado, mas um 

desdobramento.” (DARDEL, 2011, p.31). 

2.2 INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM 

Ao entendermos as manifestações de graffiti como representações 

simbólicas enunciadas por meio da paisagem, cabe reiterar que esta é, sim, “a 

materialidade, mas é ela que permite à sociedade a concretude de suas 
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representações simbólicas.” (LUCHIARI, 2001, p.13), inclusive, por meio da 

transgressão espacial. Essas representações, por outro lado, são apreendidas 

de maneira subjetiva, pois cada um vai enxergar o espaço e produzir uma 

imagem da cidade com os seus próprios filtros políticos, ideológicos e culturais, 

enaltecendo ou desvalorizando determinados símbolos presentes na paisagem, 

na medida em que “A materialidade pode ser a mesma, mas são diferentes 

representações.” (LUCHIARI, 2001, p.19), e cada um de nós irá dar valor a elas 

de maneira distinta, pois como adverte Merleau-Ponty (Apud CERTEAU, 1994, 

p.202) “‘o espaço é existencial’ e a ‘existência é espacial’ […] ‘existem tantos 

espaços quantas experiências espaciais distintas’”. Entendida como o que está 

em torno do homem, a paisagem só é acessível aos sentidos e ao próprio 

sentimento, de tal modo que compreender uma paisagem é preciso ser-na-

paisagem, ser ‘atravessado’ por ela, na medida em que “Ela coloca em questão 

a totalidade do ser humano, suas ligações existenciais com a Terra” (DARDEL, 

2011, p.31).  

A paisagem provoca sensações que atuam em todos os sentidos e não 

apenas na visão. Entretanto, em todos os casos, há sempre uma elaboração 

imagética sobre a paisagem (urbana), sobre a cidade, que pode ser fornecida 

não apenas pela paisagem concreta, pela vivência e experiência no espaço 

geográfico, mas também por uma construção proveniente de outras 

representações da realidade concreta, na medida em que para além da sua 

dimensão física: 

 
 
 […] as cidades se configuram também com imagens. Podem ser as 
dos planos que as inventam e as ordenam. Mas também imaginam o 
sentido da vida urbana as novelas, canções e filmes, os relatos da 
imprensa, a rádio e televisão. A cidade se volta densa carregada com 
fantasias heterogêneas. A cidade programada para funcionar, 
desenhada em quadrícula, se desdobra e se multiplica em ficções 
individuais e coletivas. 

12
 (CANCLINI, 1997, p.109). 

 
 

                                                           
12

 No original: “las ciudades se configuran también con imágenes. Pueden ser las de los planos 
que las inventan y las ordenan. Pero también imaginan el sentido de la vida urbana las novelas, 
canciones y películas, los relatos de la prensa, la radio y la televisión. La ciudad se vuelve 
densa al cargarse con fantasías heterogéneas. La urbe programada para funcionar, diseñada 
en cuadrícula, se desborda y se multiplica en ficciones individuales y colectivas.” (CANCLINI, 
1997, p.109). 
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Cada um de nós possui suas próprias impressões e percepções da 

paisagem e a interpretamos a partir da decodificação particular dos códigos, 

valores e discursos que a erige e a significa, digo particular, na medida em que 

haverá sempre uma relação do que se vê com a maneira de interpretar o que 

se observa que é mediada, sobretudo, pela dimensão cultural e ideológica que 

cada indivíduo possui, os quais vão se aderir no momento interpretativo, tendo 

em vista que “as coisas terão diferentes importância e chamarão a atenção 

dependendo do tempo disponível e, sobretudo dos interesses particulares e da 

sensibilidade de cada um.” (GOMES, 2013a, p.203). Destarte, no processo de 

leitura do conteúdo da paisagem, as práticas sociais nela estabelecidos, bem 

como os discursos associados a ela, são considerados com peso e importância 

diferentes, podendo ser preconizado alguns elementos em detrimento de 

outros, dependendo do observador.  

Tendo em vista que, “Antes de poder ser repouso para os sentidos, a 

paisagem é obra da mente. Compõe-se tanto de camadas de lembranças 

quanto de estratos de rochas.” (SCHAMA, 1996, p.17), isto é, uma 

interpretação, uma leitura, ou como Cosgrove (1998, p.98) sugere, “uma 

maneira de ver, uma maneira de compor e harmonizar o mundo externo em 

uma ‘cena’, em uma unidade visual”, Besse (2014a, p.30) complementa 

ressaltando que “É verdade que a paisagem também é uma maneira de ver e 

imaginar o mundo. Mas é primeiramente uma realidade objetiva, produzida 

pelos homens.”, a partir de um conjunto de práticas sociais, políticas e 

econômicas, as quais ela simboliza, na medida em que a consideramos como 

produto da justaposição dessas práticas, tendo em vista que elas não 

aparecem separadamente na paisagem, sobretudo na paisagem urbana, cujo 

espaço é produto de inter-relações (MASSEY, 2004).  

2.3 PAISAGEM COMO TEXTO 

Ao considerarmos a paisagem enquanto dimensão culturalmente 

constituída, mas que já foi um dia entendido como “[…] ‘a realidade física’, o 

‘real’, agora tem um sentido mais complexo. A realidade pode ser considerada 

como um ‘texto’, uma imagem ou um conceito que define elementos concretos, 

mas não somente eles.” (COSTA, 2008, p.163). Nesse sentido, atenta-se que 
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haverá sempre uma produção textual que a qualifica, atribui valor e significado 

para o real concreto, essa relação se dá por meio do atributo simbólico 

presente na paisagem, na medida em que esta “é portadora de significados, 

expressando valores, crenças, mitos e utopias: tem assim uma dimensão 

simbólica.” (CORRÊA; ROSENDAHL, 1998, p.08). Cabe nos questionarmos 

como, ainda hoje, baseado num discurso de desordem, que vincula palavras 

como sujeira e rabisco ao graffiti, ainda prevalece um olhar que não reconhece 

este fenômeno como gerador de signos válidos e representativos da nossa 

sociedade. Reiterando que estamos considerando aqui, o graffiti para além do 

que se denominou street art associado a grandes intervenções muralistas que 

ocorrem no mundo todo, haja vista os trabalhos dos Gêmeos e Kobra, ambos 

de São Paulo, cujos trabalhos podem ser encontrados em várias partes do 

mundo. 

De modo que apreendemos a paisagem para além da realidade concreta 

e/ou representação imagética, mas sim como uma construção conjunta de 

elementos que se justapõem, a qual envolve diversos suportes que, juntos, 

aderem valor no entendimento e percepção da paisagem. A literatura, a pintura 

e a realidade concreta (materialidade) representam a mais indissociável 

relação capaz de reproduzir e idealizar a paisagem, pois como temos 

demonstrado, é mais do que apenas vemos, a paisagem foi idealizada e 

reproduzida pelas pinturas ocidentais do século XV, por exemplo, como o 

equivalente da natureza no período.  

Hoje, podemos sugerir várias outras manifestações políticas, 

econômicas e culturais que constroem narrativas urbanas, que aderem à 

construção, sobretudo simbólica, da paisagem; não se pode negligenciar, por 

outro lado, o papel da paisagem na articulação desses diversos exercícios, os 

quais por meio de seus setores e atividades pormenorizam e definem essa 

construção, a fim de formar e garantir uma percepção comum e ordinária da 

paisagem (CAUQUELIN, 2007, p.10) que exclui o graffiti. Muito embora, como 

apontamos, percebemos como hoje ele produz a paisagem das grandes 

cidades, como símbolo representativo da própria vida urbana. Várias são as 

representações da paisagem urbana que incluem o graffiti, que vão desde 

filmes, pinturas, quadrinhos, capas de discos, como no caso do disco de 1983 
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Subterranean jungle da banda Ramones, a jogos de vídeo game, como o 

cultuado Grand Theft Auto V (GTA V), no qual fora incluso diversas tipologias 

de graffiti na paisagem urbana do jogo, dentro dessa lógica: 

 
 
[…] o ambiente virtual no qual você adentra munido de capacete e 
luvas não são apenas elementos reais do mundo em que vivemos, 
mas, ainda por cima, desempenham sua função de aprendizado, 
assim como outrora a arte pictórica, determinando então um conjunto 
de valores ordenados em uma visão, ou seja: uma paisagem. 
(CAUQUELIN, 2007, p.16)  
 
 

 Dessa forma, a ideia de intertextualidade ganha cada vez mais 

proeminência na consideração da paisagem como fruto da produção de 

diversos textos e práticas sociais que se tornaram textualizadas, tendo em vista 

que no caso do jogo de vídeo game citado, há uma narrativa, um roteiro, um 

discurso, assim como a produção de uma imagem de cidade, que 

associaremos à imagem de cidade que construímos por meio dessas imagens, 

na medida em que “a realidade do mundo na qual cremos tanto só nos é 

perceptível por meio de um véu de imagens” (CAUQUELIN, 2007, p.110), o 

qual não é o mesmo para cada um de nós, pois a imagem que associamos a 

uma cidade ou a partes dela, está impregnada de lembranças e significados 

particulares (LYNCH, 1997, p.01). De modo que nunca haverá uma leitura da 

paisagem homogênea e uniforme. Ela dependerá sempre de cada observador, 

na medida em que é submetida ao olhar e interesse particular. 

Isto é, a ideia de paisagem que queremos evidenciar abriga não apenas 

materialidade, concretude, mas muito do que não é visto, do que fica no campo 

das ideias, da imaterialidade, pois para além da forma visível dos fenômenos 

nela estabelecidos, ela abriga um discurso social, político, ideológico etc., pois 

assim como argumenta Cresswell (1992, p.329)13 “Paisagem (como lugar) é 

ambígua porque ocupa um tipo de zona entre o fato material e pura ideologia e 

não pode ser reduzida a nenhum deles”, porém o significado discursivo se 

materializa quando textualizado ou inscrito na paisagem, ou seja, fixado; no 

próximo capítulo veremos como os padrões de comportamento  e de ambiente 

                                                           
13

 No original: “Landscape (like a place) is duplicitous because it occupies a kind of liminal zone 
between material fact and purê ideology and cannot be reduced to either.” 
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construído, ou seja, a organização do espaço ou a própria arquitetura podem 

ser citados como exemplos.  

Quando levado em consideração na análise, o caráter simbólico, 

representativo e comunicativo da paisagem – e não apenas sua dimensão 

material, a qual podemos classificar e diferenciar no espaço –, é possível 

considerá-la enquanto objeto passível de ser lida e interpretada, por entender 

que a paisagem é, numa perspectiva metafórica, a representação de um texto 

que a qualifica e lhe confere sentido segundo as práticas sociais e culturais que 

o cunhou e que ganham expressão simbólica na paisagem.  

Como Cosgrove e Jackson (2000, p.16) apontam, essa ideia ganhou 

força nas ciências humanas e ciências sociais que imprimiram uma abordagem 

interpretativa dos fenômenos sociais, apreendendo a cultura como texto. Na 

antropologia, Geertz (1989) se tornou referência nessa perspectiva 

interpretativa dos fenômenos culturais, sobretudo na interpretação da cultura 

nos estudos etnográficos. Ele teve grande importância no desenvolvimento da 

abordagem interpretativa dos textos culturais, sobretudo ao entender que toda 

a vida social envolve a interpretação e negociação de significados dentro de 

um grupo de atores sociais (COSGROVE; JACKSON, 2000, p.19). Essa 

concepção expandida de texto originou-se a partir de uma visão pós-moderna 

ampla. Ela compreende não apenas a produção textual em si, mas outras 

produções culturais como pinturas, mapas e a própria paisagem, estas como 

parte constitutiva da realidade e não uma imitação da mesma. A interpretação 

delas relacionar-se-á com a vivência e experiência no plano concreto, visto que 

“[…] produções culturais, como a paisagem, não se tratam de algo mais real do 

que eles mesmos.” (BARNES; DUNCAN, 1992, p.5, tradução nossa)14. 

Não obstante, enquanto representação de uma prática social, a 

paisagem será sempre associada à imagem “seja esta imagem mental, verbal, 

inscrita sobre uma tela, ou realizada sobre o território” (BESSE, 2014b, p.61). 

Construção cultural, ela é permeada de intencionalidade e discurso, de maneira 

que “para entender cada uma dessas representações plenamente nós 

                                                           
14

 No original: “[…] cultual productions, such as landscapes, are not ‘about’ something more real 
than themselves.”  
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devemos saber algo sobre o contexto dos autores e do público.” (BARNES; 

DUNCAN, 1992, p.4, tradução nossa)15. Haverá sempre uma intenção na 

produção da mensagem que se deseja transmitir por meio dos signos 

presentes na paisagem, assim como de acordo com o público associado a ela, 

o qual terá, como mostramos, diferentes acepções. Daí a importância de 

buscar ir além do que é simplesmente visto e dado pela paisagem, cujas 

informações inscritas nela podem ser desvendadas quando levado em 

consideração “[…] o código pelo qual elas se exprimem, ou seja, as regras que 

as erigem.” (GOMES; RIBEIRO, 2013b, p.29). 

2.4 A PAISAGEM ENQUANTO MEDIADORA DE DISCURSOS 

 Enquanto arcabouço onde as práticas sociais ganham unidade, os 

discursos podem ser entendidos como uma “[…] estrutura que abarca 

combinações particulares de narrativas, conceitos, ideologias e práticas 

significantes, cada uma pertinente a um reino particular da ação social” 

(BARNES; DUNCAN, 1992, p.8)16 que se inscreve na paisagem, interpretamos 

e que podemos distinguir e contrapor. 

E nesse sentido, nossa leitura da paisagem se deu mediante o 

reconhecimento primário de que enquanto texto, a paisagem é escrita segundo 

determinadas práticas socioculturais que a define enquanto discurso, “Sobre 

essa perspectiva, discursos são práticas de significação, dessa forma fornece 

uma estrutura para o entendimento do mundo” (BARNES; DUNCAN, 1992, 

p.8)17. Enquanto práticas de significação revelam deliberada intenção por parte 

dos que ‘escrevem’ na paisagem, cabe antes de tudo tomar conhecimento que 

escrever sobre algo, diz muito mais sobre nós do que sobre o que estamos a 

escrever e representar (BARNES; DUNCAN, 1992, p.03)18. Por isso, o 

processo de produção/reprodução da paisagem inclui considerar a intenção 

discursiva a ser propagada por meio da paisagem, visto que enquanto 

                                                           
15

 No original: “[…] to understand each of the representations fully we must know something 
about the contexto of its authors and audience.” 
16

 No original: “[…] frameworks that embrace particular combinations of narratives, concepts, 
ideologies and signifying practicies, each relevant to a particular realm of social action.” 
17

 No original: “Under this view, discourses are practices of signification, thereby providing a 
framework for understanding the world.” 
18

 No original: “[…] writing about worlds reveals as much about ourselves as it does about the 
worlds represented.” 
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“Dispositivos e efeitos especiais, adjuvantes da fala, que o reto pensamento 

deve gerir em prol de seus interesses.” (CAUQUELIN, 2007, p. 108). Daí que, 

ao trazermos essa noção para a discussão acerca da produção da paisagem 

urbana, podemos destacar de que maneira a difusão do discurso a utiliza como 

dispositivo para sua perpetuação. Desse modo, podemos afirmar que o 

discurso é manifestado de diversas formas e por diversos veículos diferentes, 

inclusive pela paisagem. 

Em “A ordem do discurso”, Foucault (2007, p.08) entende que em 

qualquer sociedade será possível reconhecer que a produção dele é 

controlada, selecionada, organizada e reproduzida por uma série de 

procedimentos a fim de conjurar seu poder, assim como estabelecer 

procedimentos de exclusão ou interdição, pois o interesse é o de reforçar um 

discurso hegemônico, considerando todas as instâncias da sociedade, política, 

econômica e cultural.  

O discurso pressupõe que as práticas ligadas a ele obedeçam a algum 

tipo de ritualização que as identifique, as distinga, as separe, o que de certo 

modo culminará numa divisão entre o certo e o errado ou fora do lugar, isto é: 

 
 
“em adição as ações de autoridades, nós podemos descobrir a 
existência de uma geografia normativa – uma paisagem de virtudes 
que configurações particulares são vinculadas à ações particulares e 
seus significados de interpretação” (CRESSWEL, 1992, p.332). 

19
 

 
 

Numa visão ampla, o discurso é definido a partir de como “os gestos, os 

comportamentos, as circunstâncias, e todo o conjunto de signos” (FOUCAULT, 

2007, p.39) se particularizam como os elementos que acompanha o discurso 

que eles aderem, em relação ao graffiti: 

 
 
[…] as palavras usadas pela mídia e ‘autoridades’ para descrever 
graffiti representa um discurso de desordem – um conjunto de termos 
descritivos que implicam que o graffiti está fora do lugar e sugere 
como deve ser posto de volta no lugar. Simultaneamente a arte 
estabelecida reescreve graffiti como arte, como produto da 

                                                           
19

 No original: “[…] in addition to the actions of the authorities, we candiscover the existence of 
a normative geography – a landscape of a virtue in wich particular settings are linked to 
particular actions and their interpreted meanings.” 
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inspiração, libertação da mente criativa. Um reage considerando o 
graffiti fora do lugar enquanto que o outro o coloca no seu lugar. 
(CRESSWELL, 1992, p.329, tradução nossa).

20
 

 
 

Por termos imprimido uma leitura da paisagem que identificasse e 

apreendesse o discurso em relação “à natureza contingente da cultura, às 

ideologias dominantes e as formas de resistência.” (COSGROVE; JACKSON, 

2000, p.16), entrevemos o graffiti enquanto expressão que se manifesta ora 

enrijecendo um discurso dominante ou hegemônico, ora como forma de 

resistência e contestação, transgredindo as normas que o impedem de se 

expressar, o que fundamenta o fenômeno historicamente, e que o define como 

algo que deve ser eliminado ou, ao menos, controlado, obedecendo às 

diretrizes que lhe forem impostas, da maneira correta de se expressar, bem 

como do lugar ideal de fazê-lo. 

Não é raro observarmos na contemporaneidade, o uso do graffiti, dessa 

expressão cultural contestatória (marginal), pela cultura dominante 

(hegemônica) por diferentes maneiras a fim de demonstrar controle sobre ela. 

É possível enxergá-la representada em outdoors ou mesmo numa exposição 

ao ar livre ou em galerias, eventos promovidos pela esfera pública, por 

exemplo, onde é definido a maneira, o formato, o período e o lugar adequado 

para expor o graffiti21, com o latente objetivo de tutelar a primazia da 

criminalização a qualquer manifestação dessa natureza quando espontânea, 

ou seja, sem a permissão das autoridades, ressaltando um discurso de 

autoridade e de penalização às manifestações que burlem as normas.  

Nesse sentido, ocorre que vincular o graffiti à ideia de desordem, ratifica 

o poder do discurso hegemônico presente na paisagem, que por meio de um 

discurso de desordem qualifica o graffiti como sujeira, manifestação vazia, sem 

sentido, que se encontra deslocada ou fora do lugar (out of place). Esses são 

                                                           
20

 “[…] the words used by the media and the ‘authorities’ to describe graffiti represent a 
discourse of disorder – a set of descriptive terms wich imply that graffiti is out of place and 
suggest how it might be put back in place. Simultaneously the art establishment redescribes 
graffiti as art, as the product of the inspired, unfettered creative mind. One reaction calls graffiti 
out of place whereas the other puts it in its place.” 
21

 Há inclusive uma discussão a respeito se é adequado chamar o trabalho exposto por 
grafiteiros em galerias ou exposições em geral como “graffiti” ou apenas uma representação do 
que este seja. Um dos argumentos se baseia por considerar que para ser graffiti é preciso estar 
manifestado na rua e não em espaços fechados, limitando a visualização da intervenção. 
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princípios que definem o graffiti dentro de um discurso de desordem, que nada 

mais é que uma “linguagem que vincula ordem à paisagem e sugere que o 

graffiti, como sintoma da desordem, está fora do lugar” (CRESSWELL, 1992, 

p.332)22. Por isso, precisa ser eliminado ou sujeitado à cultura dominante que 

opera as instâncias política e econômica, as quais possuem o direito de 

promover alterações no espaço que repercutem, obviamente, na paisagem e 

na imagem do lugar.  

A “domesticação” faz com que o graffiti deixe de ser considerado crime, 

e passe a ser fruto da criatividade. O que outrora fora considerado loucura e 

sem sentido ou significado se torna produto de insight, deixa de ser sujeira para 

ser exposto sobre a lareira. O que faz refletirmos sobre como os significados de 

um ato particular não são naturais, mas criados a partir de discursos 

particulares (CRESSWELL, 1992, p.337). O significado sofre alteração de 

acordo com o discurso a que esteja vinculado, nesse caso, ora de 

marginalidade, ora de genialidade.  

Em Wildstyle (1983), filme escrito e dirigido por Charlie Ahearn, que 

representa o subúrbio de Nova York a partir dos movimentos de hip-hop e 

graffiti, Lee Quiñones representa um grafiteiro que pratica suas intervenções 

nos metrôs da cidade sempre fugindo dos seguranças e temendo ser preso. 

Contudo, ao ter seu talento reconhecido, passa a ser visto como artista, tendo 

seu trabalho exposto em galerias, espaço que seria, na visão da cultura 

dominante, seu lugar, parte da estratégia de estabelecimento, de conformação 

dos códigos ao ‘lugar apropriado’. 

Duncan (2004) abaliza que há sempre uma distinção entre um discurso 

hegemônico e contestatório na produção e uso da paisagem, mas ressalta a 

importância metodológica de compreender que eles podem, em algum 

momento ou situação, se apresentar sobrepostos, considerando o intenso 

conflito entre o visível e o invisível, assim como o que está em primeiro e em 

segundo plano: 

 
 

                                                           
22

 No original: “The discourse of disorder is a language wich links order to the landscape and 
suggests that graffiti, as a symptom of disorder, is out of place […]”. 
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Alguns desses discursos são hegemônicos, enquanto outros são 
contestatórios. Pode haver uma ordem discursiva estável na qual 
discursos opostos coexistem em algum grau de mútuo 
desconhecimento, ou em um sincretismo inquieto. Todas as classes 
politicamente significativas, ou outros grupos de interesse numa 
sociedade, podem ser partidárias, se bem que não inteiramente 
seguidoras da perspectiva hegemônica. Alternativamente, pode haver 
conflito aberto e reconhecimento entre grupos cujas suposições se 
baseiam em diferentes discursos. (DUNCAN, 2004, p.104) 
 
 

Nessa perspectiva, Cosgrove (1998), para quem, assim como Duncan 

(2004), concorda ser possível entrever uma paisagem dominante em 

contraposição de uma paisagem alternativa: a primeira definida como a 

reprodução dos elementos constituintes da paisagem por um grupo com poder 

sobre os outros, onde “Os valores culturais que elas celebram precisam ser 

ativamente reproduzidos para continuar a ter significado.” (COSGROVE, 1998, 

p. 115); já na segunda modalidade, as paisagens alternativas, o autor delimita 

a existência de três tipos, dentre os quais: residuais, emergentes e excluídas. 

O autor esclarece que essas modalidades são aquelas que destoam da cultura 

dominante, oficial de um país, por exemplo, mas que num determinado 

contexto espacial e por meio de “uma mudança na escala de observação, pode 

parecer dominante uma cultura subordinada ou alternativa.” (COSGROVE, 

1998, p.116); o graffiti, inclusive, é enquadrado na última proposição, no que o 

autor chama de culturas excluídas.  

2.5 INTERTEXTUALIDADE 

A emergência de abarcar a noção de intertextualidade no processo 

analítico da paisagem se dá em função dela considerar a paisagem numa 

dimensão mais abrangente e aprofundada, pois prevê o reconhecimento da 

justaposição entre textos, inclusive a própria paisagem, tendo em vista que 

esta não deixa de ser a representação de uma prática sociocultural cuja base 

está vinculada a uma produção textual. Analisar a paisagem por meio dessa 

perspectiva permite validar as características intrínsecas a ela, como a “[…] 

instabilidade de significado, fragmentação ou ausência de integridade, falta de 

controle autoral, polivocalidade e irresolvíveis contradições sociais” (BARNES; 
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DUNCAN, 1992, p.07, tradução nossa)23. Como dissemos anteriormente, 

muitas vezes os significados de determinadas práticas e atos mudam conforme 

o discurso a que está associado, além de ser extremamente fragmentada, 

impera a falta de autoria e polivocalidade, sobretudo quando focamos a análise 

no graffiti. 

A presente abordagem considera o texto para além de sua expressão 

escrita, mas também a partir da significação simbólica da paisagem, assim 

como em outros produtos socioculturais, tais como pinturas, filmes, instituições 

políticas e econômicas, o próprio graffiti, etc.. Todos eles pressupõem uma 

predileção discursiva, imagética e simbólica vinculada a uma narrativa 

particular. Nesse sentido, no nosso entendimento, descrição ou relato do 

mundo é intertextual, porque envolve a relação de todos os produtos culturais 

elencados anteriormente, mas não somente, uma vez que os lugares também 

são intertextuais “[…] porque vários textos e práticas discursivas baseadas em 

textos prévios são inscritos nas suas paisagens e instituições.” (BARNES; 

DUNCAN, 1992, p.07, tradução nossa)24. 

No que diz respeito às interpretações que as pessoas têm do graffiti, 

podemos dizer que parte o considera uma manifestação válida, na medida em 

que considera o graffiti como uma auto-afirmação do grafiteiro, por outro lado 

haverão aqueles que irão considerá-lo uma ameaça aos que não se relacionam 

com essa linguagem. Isso se torna cada vez mais complexo, sobretudo quando 

levamos em consideração a atual sobreposição discursiva presente nas 

manifestações de graffiti no Brasil e no mundo. Isso porque ao tratar a 

paisagem enquanto texto, e ao demonstrarmos que assim como a paisagem, 

outras representações socioculturais podem ser entendidas dentro da mesma 

perspectiva textual as quais interagem, implica numa complexificação, 

sobretudo da interpretação da dimensão simbólica da paisagem, de maneira 

que a intertextualidade é trazida aqui: 

 
 

                                                           
23

 No original: “[…] instability of meaning, fragmentation or absence of integrity, lack of authoral 
control, polyvocality and irresolvable social contraditions”. 
24

 No original: “Places are intertextual sites because various texts and discursive practices 
based on previous texts are deply inscribed in their landscapes and institutions.” 
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 “[…] para significar não somente a interação entre diferentes textos e 
entre diferentes tipos de textos, como textos escritos e textos na 
forma de paisagens, mas também entre esses textos e práticas 
sociais que se tornaram textualizadas.” (DUNCAN, 2004, p.120). 
 
 

Como anunciamos anteriormente, esses textos compõem a paisagem e 

podem numa dada circunstância se sobrepor. O controle da paisagem por 

algum sistema político ou cultural estabelece um ‘texto padrão’ à paisagem, a 

ser lido e facilmente interpretado e reconhecido dentro das convenções 

estabelecidas por esse sistema social, que podem ser facilmente identificados, 

pois mostram unidade e coerência estética e simbólica, divergindo com uma 

produção, como já apontamos, contestatória ou alternativa da paisagem, onde 

o graffiti pode ser enquadrado. 

2.6 REPRESENTAÇÕES DO GRAFFITI 

O graffiti, historicamente, exerceu um papel que impele ao rompimento 

com os padrões estabelecidos na constituição da paisagem de quem possui o 

direito de inscrever nela, pois a subverte atribuindo um novo significado 

simbólico, potencialmente atrelado a um discurso de reinvindicação social e 

contestação política, econômica e/ou cultural ou mesmo, como ressaltamos 

anteriormente, como forma de auto-afirmação existencial do indivíduo ou 

grupo. Por outro lado, na contemporaneidade, o graffiti já pode ser visto 

enquanto prática associada às práticas modificadoras da paisagem de ordem 

hegemônica, isto é, que possuem tutela para alterar a paisagem urbana, sejam 

elas de natureza política ou econômica; é possível reconhecer essa relação em 

várias partes do mundo, inclusive no Brasil. 

De maneira que cabe aqui uma consideração a respeito do conteúdo 

político e econômico que pode ser vinculado ao graffiti independentemente de 

o tomarmos aqui enquanto manifestação cultural, pois assim como Duncan 

(2004, p.102), entendemos que a cultura se distingue, sim, de “sistemas 

políticos ou econômicos, e dos sistemas mais específicos de signos, embora 

enfatizando que, como um sistema de criação de signos, a cultura está 

embutida em outros sistemas como um componente constitutivo.”, ou seja, nos 

atentamos ao fato de que o graffiti, sempre esteve associado a uma 

perspectiva ou viés político, ideológico de cunho contestatório, por assim dizer, 
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entretanto, nos últimos anos, o mesmo passou a ser incluído na agenda política 

e econômica, como cultura de massa, gerando um intenso debate entre os 

atores políticos e culturais e os grafiteiros, assim como entre estes últimos. Ele 

agora pode ser encontrado em galerias, encomendados, movimentando uma 

economia baseada na criatividade, tema aprofundado no Capítulo IV. 

De maneira que buscamos sobrepor tais leituras, a fim de atingir o que 

não é possível obter apenas com o que é visível na paisagem e enunciado por 

um único viés, na medida em que ao entender a paisagem como texto, é 

preciso sempre assegurar que o que não está sendo visto será considerado, 

pois é de suma importância “ler os subtextos que estão por baixo do texto 

visível. O significado desses textos e subtextos muda com o tempo e com a 

mudança de perspectiva do intérprete.” (DUNCAN, 2004, p.100). Haverá 

sempre muito mais do que a paisagem revela visualmente, por isso é preciso 

ressaltar que fora nossa tarefa buscar analisar a paisagem, considerando não 

apenas seu caráter intertextual, mas também os subtextos que a compõe, ou 

seja, a razão implícita do que está sendo dito por meio da paisagem e, claro, 

não perder de vista que dependendo da perspectiva, ou do ponto de vista 

(GOMES, 2013a) de quem a interpreta, resultará na apropriação de diferentes 

significados simbólicos. 

Do mesmo modo que é aceitável considerar o graffiti como a expressão 

existencial de autoafirmação, pode ser “algo bem diferente na perspectiva de 

um observador indiferente. De fato, o graffiti parece ameaçar a existência 

daqueles que não conseguem associá-lo ao seu idioma popular.” 

(CRESSWELL, 1992, p.337)25, que só conseguem enxergá-lo como sujeira ou 

rabisco quando nos muros da cidade, ratificando, assim, uma abordagem 

ofensiva, que não apenas criminaliza, como o esvazia de sentido.  

As representações simbólicas presentes na paisagem estão sempre em 

busca do olhar, de serem vistas, nesse jogo, em que “Algumas imagens se 

impõem sobre outras e parecem legitimamente gozar do direito de ofuscar as 

demais.” (GOMES, 2013a, p.7). O que é evidenciado, considerando a imagem 

                                                           
25

 No original “[…] seems plausible that graffiti means something very diferente from the 
perspective of the unsympathetic viewer. Indeed, graffiti seems to threten the existence of those 
who do not relate to this popular idiom.” 
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de cidade que se deseja propagar mantendo um status quo da mesma, onde 

as formas de alteração da paisagem e, por assim dizer, da imagem da cidade, 

são muito bem delimitadas, qualquer alteração que não obedeça a tais leis será 

taxada de subversiva e passível de criminalização, assim como a que ocorre 

com o graffiti, sobretudo quando consideramos a tipologia pixação. Muito 

embora tenhamos acompanhado no campo publicitário, por exemplo, a 

apropriação de uma imagem associada ao graffiti que não o exclui da cidade, 

mas o apreende como elemento constituinte do espaço urbano; inúmeras 

marcas adicionaram a estética do graffiti aos seus produtos, se não 

diretamente, em propagandas e em anúncios.  

2.7 A IMPORTÂNCIA DE ONDE SE OBSERVA 

Ao estabelecer uma relação entre o discurso presente na paisagem com 

a ideia de visibilidade26, foi possível reconhecer a importância da melhor 

localização – que nesse caso se dará tendo o espaço público como campo de 

ação – que implique numa maior e mais eficaz difusão discursiva. Nesse 

sentido, o ponto de vista de quem lê e interpreta a paisagem, segundo seus 

valores, visão de mundo, etc., terão importante peso na consideração e 

seleção de quais elementos que compõem a paisagem serão considerados. O 

que entrevê pôr em evidência as estratégias de visibilidade associadas às 

práticas sociais que desejam tornarem-se visíveis por meio da apropriação do 

espaço público. Tendo em vista que é levado em conta na difusão do discurso, 

elaborar estratégias de visibilidade definidas a partir da seleção de onde e de 

como usar o espaço público para ampliar a visibilidade do que quer ser 

difundido a partir do conjunto de símbolos que representa ideológica, discursiva 

e culturalmente. O que está sendo exposto, por meio da elaboração, sobretudo 

icônica27, imagética, por assim dizer, dos símbolos que representam as práticas 

sociais vinculadas a eles. 

                                                           
26

 Como adverte Besse (2014b, p.64) procuramos manter ciência de que “O problema que se 
coloca neste último caso é o de conseguir apreender a relação entre a dimensão visível da 
paisagem e aquela que não é. Ler a paisagem é extrair formas de organização do espaço, 
extrair estruturas, formas, fluxos, tensões, direções e limites, centralidades e periferias” e, com 
isso significar o que a paisagem torna visível. 
27

 Como argumenta Duncan (2004b, p.101) a esse respeito, as imagens possuem uma 
qualidade textual, de modo que sua visão de ícone é abrangente e considera desde pinturas, 
esculturas, muros, bem como a própria disposição dos edifícios no espaço, por exemplo. 
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 Pudemos entrever, desse modo, a importância que o contexto espacial, 

dado pela visibilidade, tem em implicar numa seleção deliberada de onde e 

como imprimir seu discurso por meio da paisagem, e de como ela se apresenta 

como “um espaço submetido a uma vontade de controle, visual e estratégico.” 

(BESSE, 2014a, p.107). Com isso, a manutenção da cultura hegemônica em 

submeter a paisagem nos seus próprios termos, busca excluir o graffiti dela 

e/ou definir o lugar ideal, o suporte de preferência e o tempo exposto; alguns 

dos objetivos para manter o controle sobre as práticas sociais que atribuem 

novos significados à paisagem. 

Sem contar que não é apenas a maneira de ver que muda conforme o 

observador, mas também de acordo com seu ponto de vista, do lugar de onde 

se observa algo. Nesse sentido, o lugar de onde se observa também contribui 

para uma percepção particular da paisagem, daí a importância da relação com 

a discussão sobre o espaço público que realizamos no próximo capítulo. É 

nesse sentido que damos evidência ao papel não apenas subjetivo da 

apreensão da paisagem, mas também estabelecido pela posição espacial em 

que nos encontramos para efetuar a leitura da mesma, que também se 

comporta em fator determinante, pois: 

 
 
“Paisagens são também definidas pelo ponto de vista […] 
Dependendo da posição em que nos encontramos, do ângulo, da 
distância, coisas diferentes aparecerão. Algumas parecerão mais 
importantes que outras simplesmente pela posição que ocupam 
naquela visada.” (GOMES, 2013a, p.111) 
 
 

Nesse sentido, como produto de uma composição, a paisagem urbana, 

assim como todas as representações que possuem um conteúdo imagético 

preponderante, tais como fotografias, filmes, pinturas etc., permitem diferentes 

apreensões dependendo da interpretação do observador. Vimos que enquanto 

texto, a paisagem permite inúmeras leituras. O sistema simbólico de que ela é 

produto estão carregados de discursos que o significa. Em relação ao graffiti, 

vimos que hoje a dicotomia entre paisagem hegemônica e paisagem 

contestatória se revela cada vez mais tênue, haja vista a cultura hegemônica 

abranger o graffiti, outrora cultura eminentemente subversiva. 
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CAPÍTULO III 

3. O LUGAR DO GRAFFITI NA CIDADE 

 Neste capítulo discutimos de que maneira elaboramos a paisagem 

culturalmente e de como o lugar interfere não apenas nas manifestações de 

graffiti, mas na forma como o apreendemos, muito em função dos regimes de 

visibilidade associados a ele. Lugar de exposição, o espaço público sempre foi 

o lugar do graffiti, veremos de que forma, sob um discurso de desordem, há 

uma clara iniciativa de enquadrá-lo institucionalmente, e quais as repercussões 

socioespaciais dessa apropriação estética, eminentemente subversiva, mas 

hoje acrescentada pela cultura hegemônica. 

Como vimos no capítulo anterior, tudo o que a vista abarca28 é a 

paisagem. No entanto, muito mais que algo externo a nós, a paisagem “é 

cultura antes de ser natureza; um constructo da imaginação projetado sobre 

mata, água, rocha.” (SCHAMA, 1996, p.70), é produzida metaforicamente a 

partir de uma janela ou moldura estabelecida por nós, pelo enquadramento que 

fazemos do que nos é externo, na medida em que é por meio de uma limitação 

simbólica que conseguimos ver “algo da natureza, extraído da natureza, 

recortado em seu domínio. A paisagem é justamente a apresentação 

culturalmente instituída dessa natureza que me envolve” (CAUQUELIN, 2007, 

p.143). Iremos sempre enxergar e valorizar coisas distintas. 

Acabamos por enaltecer e valorizar aquilo que inconscientemente 

queremos, enaltecendo e dando maior destaque, segundo valores culturais. 

Pois é uma construção que não depende apenas do que vemos ou sentimos, 

somente, mas, sobretudo, do que selecionamos culturalmente. O que faz com 

que haja uma íntima relação entre a composição da paisagem com o que 

definimos e recortamos da multiplicidade de elementos da natureza, como que 

uma moldura, pois “O limite que ela impõe é indispensável à constituição de 

uma paisagem como tal.” (CAUQUELIN, 2007, p.137). Esse limite é dado pela 

cultura, é ela que define o que colocamos em primeiro e em segundo plano, 

intermedia “a relação de nosso ponto de vista (singular, infinitesimal) com a 

                                                           
28

 Para Santos (1991, p.61), “Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a 
paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é 
formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons etc.”. 



49 
 

‘coisa’ múltipla e monstruosa” (CAUQUELIN, 2007, p.137), como o que se 

tornou a paisagem urbana, por exemplo. 

 A esse respeito, Cauquelin (2007, p.148) parte de alguns símbolos que 

identificam uma paisagem urbana, escrevendo que esta se caracteriza por seu 

conteúdo “heteróclito, muitas vezes sórdido, […] eriçada em torres 

disparatadas, trespassada de terrenos vagos, saturada de sujeiras e banhada 

pela fumaça opaca das essências artificiais”. Produz-se uma imagem de cidade 

a partir desses ícones, na qual podemos adicionar uma série de tipologias de 

graffiti; quase impossível não associar, imediatamente, o fenômeno da pixação 

à imagem da cidade de São Paulo, cujo centro recebe especial atenção dos 

pixadores, muito em função da disposição espacial dos grandes prédios 

colaborar para o fenômeno da visibilidade. 

Nesse sentido, podemos afirmar que a imagem se tornou predileção 

para a existência dos fenômenos, tendo em vista que “Sensações, momentos, 

experiências, lugares, pessoas, parece que qualquer coisa para existir deve 

necessariamente ser fixada sobre um suporte imagético” (GOMES, 2013a, p.5), 

de maneira tão dramática, a ponto da realidade do mundo que cremos existir 

apenas por meio de um véu de imagens que, ao rasgá-lo, nos encontramos 

muitas vezes confrontados com o vazio (CAUQUELIN, 2007, p.109).  

Num sentido mais amplo e a respeito da globalização e do que ela 

representa, Milton Santos (2001) defende a ideia de que há três mundos num 

só, o mundo tal como nos fazem vê-lo, o mundo tal como ele é, e o mundo 

como pode ser. À nossa discussão, interessa a primeira ideia, do mundo como 

fábula, produto de imagens, cuja repetição fundamenta um discurso único, “Há 

uma busca de uniformidade, ao serviço dos atores hegemônicos” (SANTOS, 

2001, p.19), que adere à configuração simbólica da paisagem, a qual o graffiti 

historicamente empenhou o papel de contestá-la, conferindo um significado 

que destoa da uniformização discursiva e ideológica.  

   Muito embora, como ressaltamos anteriormente, haverá sempre uma 

leitura particular da paisagem, na medida em que a enxergamos por meio de 

um enquadramento simbólico particular, o qual é dado pela cultura. Todavia, ao 

tratarmos aqui do poder da visibilidade associado às condições de ordem 
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espacial, que permitem a conformação de fenômenos como o graffiti – que 

apenas faz sentido quando oferecido ao olhar de todos –, se tornou imperativo 

discutir o papel do espaço público nas manifestações do graffiti. É por meio 

dele que o graffiti deixa sua marca, produz uma paisagem eminentemente 

contestatória.  

Para Arendt (2004), a diferença entre o espaço público do privado está 

baseada no fato do último estar associado às necessidades e sentimentos 

humanos, conferindo-lhe um caráter mais íntimo e pessoal. Entretanto, 

podemos, hoje, considerando o nível de apropriação do espaço público por 

diferentes sujeitos, para diferentes finalidades, apreender uma nova forma de 

ser e agir no espaço público. Ele é qualificado e significado a partir de práticas 

que não compreendem a representação do todo, mas cada vez mais a de 

indivíduos ou grupos com interesses particulares, cujas práticas intervêm 

diretamente no atributo referente ao tipo de espaço. Sugerindo, inclusive novas 

possibilidades e funções aos objetos públicos dos centros urbanos. Destarte, 

considerando que estamos, segundo Soja (1993, p. 78), vivendo o período da 

espacialização “pós-moderna”, devemos compreender que, diferente das 

espacializações anteriores: 

 
 
A terceira espacialização reveste-se de uma reconfiguração cultural e 
ideológica, de uma definição modificada do sentido vivencial da 
modernidade, da emergência de uma nova cultura pós-moderna do 
espaço e do tempo. Está em sintonia com as mudanças na maneira 
como pensamos e reagimos às particularidades […] do momento 
contemporâneo, através da ciência, da arte, da filosofia e dos 
programas de ação política. (SOJA, 1993, p.79). 
 
 

Dependendo das circunstâncias socioespaciais, alguns espaços públicos 

instigam a prática do graffiti, isso ocorre por diversas razões, seja em função da 

visibilidade associada a eles, pela possibilidade de realizar sua intervenção 

sem maiores incômodos, em fachadas, espaços ociosos, ruínas, lugares com 

pouco movimento, entre outros, são algumas das condições mais favoráveis. 

Todos eles, após certo tempo, revelam-se como espaços do graffiti, na medida 

em que é possível perceber que quando são tomados por outrem – 

principalmente pela publicidade, pelo próprio poder público, ou mesmo por 

outros grafiteiros –, esses espaços são fortemente reivindicados (ver abaixo). 



51 
 

No capítulo V demonstramos de que maneira o fator visibilidade é usado de 

maneira diferenciada de acordo com os eixos da cidade definidos previamente. 

 
Figura 3: Página do Facebook que ilustra reinvidicação. A foto acima, retirada da página do 
Facebook de Pedro Ivo, é um exemplo de como “atropelar” uma intervenção mais antiga de 
graffiti provoca uma reação daquele que tenha se sentido prejudicado, nesse caso, Pedro Ivo 
ao postar esta foto foi surpreendido por outro grafiteiro, autor de uma tag que, segundo ele 
havia feito há mais de dois anos, ou seja, “tinha chegado primeiro” (ver marcação na imagem), 
mas que acabou sendo apagado quando Pedro fez este estêncil. 
Fonte: Ivo (2016). 
 

Discutir o espaço público requer demonstrar a importância do ponto de 

vista, o qual está atrelado ao enquadramento, lugar, posição de onde 

enxergamos as coisas, pois se torna essencial na discussão acerca das 

diferentes perspectivas que podem ser associadas ao graffiti, tendo em vista o 

ponto de vista ter papel preponderante na definição do que é visto e de como é 

visto, onde “A implicação mais direta disso é que coisas diferentes aparecem 

quando mudamos as posições relativas entre o observador e o observado.” 

(GOMES, 2013a, p.19), como a própria vida urbana, cada vez mais confusa, 

onde um dos atributos mais significativos é a multiplicidade de fenômenos, bem 

como a descontinuidade espacial. 

A paisagem, como demonstramos, é vista por meio de uma moldura, 

limitada inicialmente por meio de nossa visão, segundo um modelo simbólico, 
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mas também pela posição física que nos encontramos no espaço, sobretudo 

em relação à disposição espacial dos objetos, pessoas, fenômenos. Na cidade, 

existem inúmeras perspectivas, nela, o prospecto é permanente. As 

possibilidades de se enxergar algo são variadas, “Numerosas vedute29, uma 

esquina de rua, uma janela, um balcão avançado, a perspectiva de uma 

avenida.” (CAUQUELIN, 2007, p.149). As vistas são de fato infinitas, no 

entanto nossa análise se debruçou especificamente naquelas que 

compreendem o papel da visibilidade associado ao espaço público da cidade. 

3.1 ESPAÇO PÚBLICO 

Ao problematizar o espaço público, partimos da premissa que as 

práticas sociais associadas a ele são, por vezes, de natureza diferente das 

previamente consideradas por planejadores e urbanistas, o controle das ações 

que nele ocorre não é absoluto, autorizando o inesperado e espontâneo e, 

porque não dizer, a criatividade. São espaços, cujas regulamentações e 

orientações – sejam elas de cunho morfológico ou normativo – são 

constantemente transgredidas, sendo invariavelmente reapropriados para 

finalidades as mais diversas (GOMES, 2013a, p.194), onde se atribuem novos 

valores e significados, que são ao mesmo tempo associados a novos usos, 

perspectivas, interações e encontros que se dão no mesmo. De modo que o 

espaço público poder ser entendido como “uma ordem de visibilidades 

destinadas a acolher uma pluralidade de usos ou uma pluralidade de 

perspectivas” (JOSEPH, 1998, p.31), por isso, nele é possível depreender 

eventos esperados e inesperados. 

Ao darmos enfoque à visibilidade associada ao espaço público, 

discutimos de que maneira os grafiteiros desenvolvem estratégias de 

visibilidade por meio das possibilidades e limitações dos espaços públicos da 

cidade. Sabemos que o espaço público se caracteriza por permitir o acesso a 

todos, sem exceção, apenas restringindo práticas que firam as bases legais 

que o envolve, pois está sob a égide de um conjunto de normas que regem o 

                                                           
29

 Vedute é o plural de veduta, do italiano, “vista”. Termo que nas artes plásticas dá nome à 
gravura, pintura ou desenho rico em detalhes.  
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território, e que traça um limite entre as garantias dos direitos, com o que deve 

ser tratado de maneira coercitiva.  

A partir desse cenário, discutimos o espaço público por meio de uma 

perspectiva que compreende o mesmo enquanto lócus de práticas que abrange 

todas as instâncias sociais, política, econômica e cultural associadamente, 

tornando-o cada vez mais palco de disputas, seja pela manutenção do controle 

estabelecido, seja pela apropriação temporária do mesmo, porém com a 

mesma disposição reivindicatória. 

Esse é um dos cenários que contribui para uma imagem da vida na 

cidade completamente oposta à da vida rural, tendo em vista que “Nesta, o 

ritmo da vida e do conjunto sensorial de imagens mentais flui lentamente, de 

modo mais habitual e mais uniforme.” (SIMMEL, 1976, p. 12), uniformidade não 

encontrada na cidade, na medida em que se particulariza cada vez mais pela 

diversidade sociocultural. A cidade encontra-se, desta feita, em constante 

processo de (re)construção, na medida em que “Está envolvida nos processos 

vitais das pessoas que a compõem; é um produto da natureza, e 

particularmente da natureza humana.” (PARK, 1976, p.26), que no meio urbano 

se revela extremamente dinâmica e diversa.  

Podemos entrever, então, que a cidade moderna, se caracteriza 

justamente pela descontinuidade espacial, dado o acúmulo de funções e 

atributos associados a ela, as quais compõem uma imagem cada vez mais 

complexa e descontínua da cidade que se apresenta. As grandes cidades 

expressam essa descontinuidade para além da imagem das mesmas, mas, 

sobretudo, nas suas funções e interações, que se estendem para além de suas 

fronteiras físicas (PARK, 1976, p.21), haja vista as regiões metropolitanas. 

Considerando a relevância do graffiti enquanto manifestação cultural 

na/da cidade, constata-se que é preciso um avanço político de nossa 

sociedade para garantir a continuidade e o intercâmbio de manifestações 

culturais e criativas como conquistas políticas advindas da vida urbana 

(ENDLICH, 2010, p.27). Apreender o graffiti apenas como enfeite da cidade é 

subestimar seu conteúdo simbólico, bem como a predileção vanguardista que o 

graffiti possui, sobretudo numa perspectiva da arte contemporânea, ao usar a 
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própria cidade como suporte, provocando novos sentidos e percepções a todo 

instante. 

No período atual, o apelo visual se tornou uma das principais 

características da cidade contemporânea, onde ser visto tem um peso muito 

grande. O graffiti não se diferencia muito de outras práticas sociais que utilizam 

o espaço público para exposição, como comumente já se faz para a venda de 

produtos (GOMES, 2013a, p.291). De qualquer modo, cabe reconhecermos no 

espaço, tendo o graffiti como intermediário, as estratégias estabelecidas pelas 

instâncias política, econômica e cultural a fim de chamar a atenção e se fazer 

presente para os citadinos mediados pela visibilidade concernente ao espaço 

público, o qual nos coloca sempre em exposição e torna qualquer atividade em 

expressão, pois nele “a exposição se transformou em regra, o espetáculo é 

contínuo, o olhar não descansa” (GOMES, 2013a, p.186). Por outro lado, ele se 

distingue de acordo com o cenário (conjunto de cenas) que se estabelece, 

unindo a dimensão física, arranjo espacial com as ações e comportamentos 

naquele espaço, capaz de torná-lo singular e prenhe de significados, dado 

importante para compreender a escolha pelas duas áreas ou eixos de estudo, 

na medida em que “Os lugares onde se passam essas cenas, seus atributos, o 

público que aí se apresenta e seus comportamentos criam marcas, são formas 

de ser naquele espaço” (GOMES, 2013a, p.190), essa interação o particulariza. 

3.2 VISIBILIDADE 

Para ilustrarmos essa dimensão do espaço público, partimos da sua 

característica primaz, mais emblemática e representativa, que é a da 

visibilidade. Na medida em que é nele onde somos vistos e vemos a todos, 

esse discernimento espacial é fundamental para quem deseja chamar a 

atenção, como os grafiteiros que intervêm na cidade por meio de seus espaços 

públicos, onde importa estar mais bem localizado para ser visto, pois quem não 

é visto não é lembrado, como sugere o axioma. Por isso que enquanto espaço 

demonstrativo, as atitudes se tornam nele, bastante expressivas, à medida que 

há a garantia de uma audiência constante e ininterrupta. 

Um olhar devidamente treinado, pouco se desviará dos regimes de 

visibilidade (GOMES, 2013a) que atuam na contemporaneidade, 
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fundamentalmente definidos pelo modo de produção que tende a padronizar as 

relações sociais, bem como as formas espaciais fruto dela. De maneira que 

nossa abordagem sobre o graffiti se deu a fim de explorá-lo enquanto 

paisagem marginal, rica em símbolos e significados que aderem um novo 

conteúdo a paisagem, faz o contraponto com a paisagem dominante que tem 

nesta um dos meios pelos quais reforça seu domínio político, cultural e 

econômico (COSGROVE, 1998), e que se expressa pela normatização e 

padronização de uma imagem da cidade (LYNCH, 1997) cada vez mais 

homogênea e que reforça o poder institucionalizado, o qual põe em perigo o 

fundamento criativo do graffiti decorrente da liberdade, espontaneidade e 

efemeridade a ele associadas. 

No entanto, essa institucionalização da vida pode ser rompida quando 

praticada outras formas de agir e enxergar no/o mundo, pois elas “nos ajudam 

a escapar das miradas do olho único e da lógica da vida. Para contentar a vida 

não se pode ter um único modo de ver e viver.” (CAZETTA; SEEMANN, 2012, 

p.02), por isso é tão importante considerar a função libertadora do graffiti, é 

preciso lembrar que para ser considerada uma fine art na contemporaneidade, 

ele fora desenvolvido nos subúrbios das grandes cidades, burlando as leis que 

regem o território, sobretudo, que compreendem a publicidade ilegal, essa fora 

a única maneira para se desenvolver criativa e artisticamente. Daí a premência 

de imprimir um olhar sem preconceito e mais acurado para manifestações 

como o graffiti nos dias de hoje. Talvez não só conheceríamos melhor nossas 

cidades, como a nós mesmos.  

Sabemos que antes de tudo, a paisagem é uma maneira de ver, de 

compor o mundo (COSGROVE, 1998), nesse sentido podemos afirmar que 

suas particularidades podem ser enaltecidas ou minimizadas, dependendo do 

interesse do observador ou de seu ponto de vista, na medida em que “Vemos 

ou compreendemos coisas diversas a partir da possibilidade de termos 

diferentes pontos de vista, pontos de observação, contextos da observação.” 

(GOMES, 2013a, p.79). De modo que dependendo da posição em que vemos 

as coisas, podemos apreender o graffiti de forma distinta, ora como sujeira e 

vandalismo, ora como arte e expressão cultural válida, fruto de uma 

autoafirmação do grafiteiro, especialmente, em função do que consideramos 
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como feio e belo, vai depender não só de aspectos culturais, mas de onde 

vemos. 

As motivações para a realização do graffiti são as mais diversas, mas 

para a concretização de todas elas, a visibilidade de suas intervenções tem 

papel fundamental, de maneira que os lugares de maior visibilidade logo se 

tornam campo de disputa, “Isso significa que, nessa competição entre imagens, 

desenvolvem-se estratégias para seduzir os olhares, para chamar a atenção, 

para despertar o interesse.” (GOMES, 2013a, p.7), e com isso promover a 

comunicação30, haja vista as intervenções feitas por Kefren Pok na Avenida 

Roberto Freire, o qual utiliza as caixas de energia e outros equipamentos 

públicos localizados no canteiro central da referida avenida para fazer seus 

graffitis (ver foto abaixo). O atributo da visibilidade se torna essencial para o 

melhor entendimento do fenômeno em tela. 

 
Figura 4: Intervenção feita por Kefren Pok na Av. Roberto Freire. Na foto feita no canteiro 
central da Avenida Roberto Freire, podemos observar uma intervenção feita por Kefren Pok, o 

                                                           
30

 Do ponto de vista linguístico a comunicação requer quatro elementos fundamentais para 
ocorrer: emissor, receptor, tema da mensagem e o código utilizado (Jakobson, 2003, p. 19). O 
espaço surge como um quinto elemento, pois une todos os anteriores. 
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mesmo teve como estratégia utilizar esses equipamentos urbanos a fim de assegurar a 
visibilidade desejada e, ao mesmo tempo, multiplicar seu graffiti na cidade sem que fosse 
necessário sair em busca de uma parede que o proprietário disponibilizasse. Fotografia 
realizada em 26 de novembro de 2015. 
Fonte: Autoria própria, 26 de novembro de 2015. 

 

A partir desse pressuposto, cabe destacar as estratégias de visibilidade 

criadas pelos grafiteiros e de como elas estão diretamente ligadas às 

especificidades do lugar, tendo em vista que assim como os muros da cidade 

são ressignificados pelo graffiti, os lugares onde eles estão também (GOMES, 

2013a, p.292). De maneira que é possível reconhecer que há uma valorização 

diferenciada dos lugares da cidade não só pela sua predileção visual, mas pelo 

seu caráter econômico, político e/ou cultural. 

Na obra “O lugar do olhar”, Paulo César da Costa Gomes discute o 

papel da visibilidade como elemento central na vida social moderna. Para tanto, 

faz uso de três categorias de análise, o ponto de vista, a composição e a 

exposição. Como ponto de vista, o autor entende como a posição no espaço 

que nos permite ver certas coisas, como um privilégio do olhar. Ressaltando 

que haverá sempre uma relação entre aquilo que é visto e daquilo que não está 

sendo contemplado, na medida em que algo que vemos faz parte de um 

conjunto maior que nossa visão não abarca. A composição está relacionada 

com a ideia de paisagem, como o conjunto de formas, cores ou coisas que 

configuram de maneira particular e original a paisagem, “Assim, analisar uma 

composição é compreender sua espacialidade, o lugar dos elementos nesse 

conjunto.” (GOMES, 2013a, p.22). No caso da exposição, como o próprio termo 

adianta, trata-se de uma posição de exterioridade do fenômeno, o espaço 

público pode ser apontado como principal e primitivo lugar de exposição. À 

medida que o tempo passa, o papel da exposição se torna cada vez mais 

relevante na divulgação das práticas sociais, cujas principais implicações são a 

adequação e classificação do que deve, e não, ser mostrado. 

Os lugares de grande visibilidade se tornam os lugares de exposição 

mais desejados de fazer publicidade, não necessariamente comercial, pois “O 

que ali se coloca tem um comprometimento fundamental com a ideia de que 

deve ser visto, olhado, observado, apreciado, julgado.” (GOMES, 2013a, p.23). 

Predispõe-se que haverá sempre uma intenção enunciativa, comunicativa, de 
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tornar algo visível, associada a esses lugares de exposição, tal qual o espaço 

público, o qual pode ser entendido como instrumento que faz ver. Ressaltamos 

anteriormente, ao tratar da paisagem, que a cultura contribui para um interesse 

diferenciado do que ver e considerar na paisagem urbana, onde o espaço 

público é importante componente. Considerando que a visibilidade é sempre 

conduzida e parcial, ora “Objetos que são admirados por uma pessoa, podem 

não ser notados por outra. A cultura afeta a percepção” (TUAN, 2013, p.201), 

ou seja, afeta a maneira não apenas de como nos comportamos no espaço, 

mas também de como o enxergamos, selecionando aquilo que consideramos 

mais importante em meio às coisas, pessoas e fenômenos.  

 É preciso levar em consideração que, no que se refere às 

manifestações de graffiti, há que se empreender um outro olhar sobre o 

espaço, na medida em que o regime de visibilidade vinculado ao fenômeno em 

tela atua de maneira adversa do planejado pelos urbanistas, que padroniza o 

lugar e a forma como as coisas serão exibidas no espaço. É por isso que “A 

variação da posição espacial de um objeto, pessoa ou fenômeno altera 

completamente nossa percepção, nossa apreciação e nosso provável interesse 

sobre eles.” (GOMES, 2013a, p.36), de maneira que são nos interstícios da 

cidade que o graffiti adere seu discurso com maior energia e singularidade. É 

onde nos deparamos com a espontaneidade, liberdade e criatividade, 

abarcando as narrativas mais surpreendentes e inesperadas originadas pelos 

grafiteiros. 

Nesse sentido, a visibilidade será atingida levando em consideração três 

premissas. Em primeiro lugar, considerar o significado gerado pela interação 

entre o fenômeno com o lugar, significação produzida pela posição “dentro de 

um contexto espacial no qual se inscreve o fenômeno.” (GOMES, 2013a, p.37), 

ou seja, da relação de uma narrativa particular com o lugar de exposição. Em 

segundo lugar, da possibilidade da morfologia garantir a convergência de 

olhares e atenção e, por fim, da garantia de um público, observadores 

sensíveis aos novos sentidos gerados pela relação do fenômeno com o lugar. 

Essas proposições fornecem os principais meios que fazem com que os 

fenômenos possuam visibilidade na cidade: inserção em uma narrativa, a 

posição morfológica de exterioridade e a apresentação ao público. 
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Expressão da isonomia espacial, o espaço público garante o direito de 

uso a todos, sem qualquer distinção de classe, etnia etc. No entanto, não 

podemos negligenciar o fato do mesmo compreender uma ordem mais 

subjetiva de práticas e apropriações que nele ocorrem. Elas são carregadas de 

sentidos múltiplos, como as que podem ser encontradas nos lugares que 

possuem manifestações como o graffiti, pois nos deixa frente ao inesperado e 

espontâneo, assim como com “espaços e lugares de mobilização, resistência e 

solidariedade.” (SOJA, 2006, p.320)31, daí a legitimidade do graffiti enquanto 

manifestação válida e prenhe de valores e significados particulares, sejam eles 

de ordem estética, política ou mesmo de recreação, todos impelem a reflexão 

da vida urbana. 

No caso do graffiti, se sobressai o risco associado ao ato da intervenção 

e busca por lugares com maior visibilidade, em meio às possibilidades 

oferecidas pelos lugares de exposição. Que muda, pois obedece a uma ordem 

espacial e temporal, da sucessão da ordem construída que confere um novo 

significado ao lugar, fazendo com que novas narrativas sejam produzidas e 

adquiram visibilidade, na medida em que a mudança de certas condições 

socioespaciais “é capaz de tornar determinadas coisas mais visíveis, tirá-las 

das zonas de sombra do olhar, despertar e manter o interesse voltado para 

elas, ou seja, vê-las.” (GOMES, 2013a, p.41), isto é, essas mudanças são 

resultado, não apenas material, mas, sobretudo, discursivo e ideológico de 

quem tem o poder de intervir no espaço, autorizando um conjunto de atividades 

correspondentes a eles, como o próprio graffiti, em determinado momento.  

Por realizarmos uma discussão sobre o espaço que busca entrever a 

indissociação entre as instâncias política, econômica e cultural, entendemos 

que qualquer alteração numa dessas ordens afetará as outras em 

consequência. Em relação ao graffiti, notamos que dependendo da maneira 

como um governo lida com ele, por exemplo, o mesmo poderá ser mais ou 

menos perseguido na cidade, podendo ser, inclusive, agregado as atividades 

governamentais, sobretudo, quando este busca associar à sua cidade o rótulo 

da criatividade (tema aprofundado no próximo capítulo).  É possível, inclusive, 

                                                           
31

 No original: “[…] spaces and places of mobilization, resistance, and solidarity.” 
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reconhecer de que maneira, hoje, a indústria de moda e produtos que possuam 

algum princípio estético se apropriam do graffiti enquanto segmento artístico 

que agrega valor à marca.  

Destarte, é preciso sempre considerar as particularidades de cada lugar 

em relação às manifestações de graffiti ou a qualquer outro fenômeno, 

inclusive no que se refere à visibilidade deles. É nesse sentido que emerge a 

discussão sobre os regimes de visibilidade, os quais “têm como meta nos 

informar sobre o que pode ser considerado importante e o porquê dessa 

avaliação” (GOMES, 2013a, p.52), ditando o que deve ou não ser visto num 

determinado lugar, destacando, então, o “onde” em relação ao “que” e “como” 

ver as coisas, pois dependendo do lugar, os regimes de visibilidade não serão 

os mesmos. Eles podem ser divididos em dois tipos, o primeiro e mais comum 

vincula-se ao cotidiano e, por isso, não é impactante, pois está associado à 

previsibilidade e a repetição dos eventos, coisas e pessoas a serem vistos 

naquele lugar, por outro lado, um segundo que se caracterizaria por interferir 

na ordem do cotidiano do lugar, associa-se a um evento impactante, 

extraordinário, não comum ao lugar.  

No nosso caso, por termos definido um recorte espacial para discutir o 

atributo da visibilidade nas manifestações de graffiti, foi possível entrever a 

existência dos dois principais regimes de visibilidade. Aquele considerado 

extraordinário fora relacionado com o eixo 1, todo o espaço público que 

compreende as avenidas Salgado Filho e Roberto Freire, pois nesse espaço o 

graffiti não é cotidiano ou ordinário, mas aperiódico no lugar. Em contrapartida, 

no eixo 2, definido pelos becos e vielas do Bairro da Ribeira, o graffiti faz parte 

do cotidiano, não é um elemento extraordinário, mas previsível. Assim sendo, 

se torna cada vez mais evidente a diferença que o lugar de exposição pode 

fazer, levando em consideração os regimes de visibilidade e do que se quer 

mostrar, afinal “O lugar, o contexto, a narrativa podem fazer mudar 

completamente o estatuto de um objeto.” (GOMES, 2013a, p.59). 

Nesse sentido, Ley (1974, p. 211) entende que “Espaço e ambiente 

possuem um significado designado e contêm exemplos prescrevendo formas 
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apropriadas de comportamento”32, sugerindo, ao mesmo tempo, um arquétipo 

da forma como as coisas serão realizadas e expostas neles. De modo que 

qualquer comportamento que destoe dos exemplos que sugerem a maneira 

mais adequada de se comportar naquele espaço, incute no espaço um novo e 

particular conjunto simbólico, o qual irá provocar e chamar a atenção do público 

que não está familiarizado com ele, requerendo, assim, um regime de 

visibilidade que abarque o extraordinário e não o habitual. 

Quando estamos a caminhar pela cidade, nos deparamos com todos 

os tipos de representações, formas, cores, objetos e situações. Isso conduz a 

uma percepção confusa da cidade, a qual pode ser amenizada quando 

compreendemos que o que a define é justamente o sincretismo, a confusão 

estética, a descontinuidade (CANEVACCI, 2008). Uma das maneiras de 

romper com a confusão estética e a descontinuidade espacial é buscar 

reconhecer no espaço determinadas narrativas e discursos que se distinguem 

e se sobressaem na paisagem, onde possamos estabelecer uma ‘ordem’ 

espaçotemporal, tendo em vista a capacidade do discurso “reproduzir ideias e 

cristalizar práticas sociais. […] ideológico e coercitivo, representa e comunica 

unilateralmente.” (ARRAIS, 2001, p.177), daí ser necessário imprimir uma 

atenção mais acurada e despida de preconceito ao conjunto simbólico que não 

conseguimos identificar e traduzir logo de imediato. Na paisagem, haveria 

como uma fixação de um sentido, de uma escrita, de uma mensagem a ela 

associada, suscitada por um discurso particular. 

O graffiti, como demonstramos, é uma das narrativas que compõe a 

imagem da cidade contemporânea. Intervém, na maioria das vezes, de maneira 

ilegal no espaço, porém não deixa de ser uma expressão cultural e 

manifestação espontânea de quem deseja compor a paisagem da cidade e 

nela se inscrever, reivindicando sua parcela de representação no espaço, 

assim como as habituais, atrelada à publicidade e propaganda. Importante 

notar que da mesma forma que a publicidade comercial, o poder público não 

aplica suas ações/obras publicitárias, ou mesmo de manutenção dos espaços e 
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 “space and enviroment have na ascribed meaning and contain cues prescribing appropriate 
forms of behavior”. 
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bens públicos, aleatoriamente. Uma observação33 mais acurada sobre a cidade 

permite reconhecer um padrão na atuação governamental vinculado ao nível 

de visibilidade do lugar, ou seja, há toda uma estratégia no sentido de reforçar 

sua presença na cidade, implicando, muitas vezes, numa deliberada seleção 

de onde atuar na mesma, selecionando o melhor lugar de se expor – assim 

como ocorre na dimensão econômica e seus outdoors, banners etc. –, tendo 

em vista o papel da visibilidade vinculado aos lugares de exposição. Há que se 

considerar, por exemplo, a constante manutenção que é dada a viadutos que 

são supostamente estratégicos, enaltecendo a imagem do poder 

governamental de conter atos transgressivos, sobretudo, no que se refere ao 

combate à publicidade ilegal e à manifestação de grafiteiros.  

3.3 O LUGAR DO GRAFFITI 

 A perseguição ao graffiti, associada à deliberada e consciente 

transformação dele em arte, balizou a ideia de que o graffiti estaria fora do 

lugar, nas ruas da cidade, requerendo ser posto no seu lugar. A despeito de 

estar na rua ser o que o distinga das outras expressões artísticas, ele é, por 

vezes, convidado a expor em lugares fechados – como as artes visuais 

tradicionais, tais como pinturas, esculturas etc. Entretanto, é a rua o único lugar 

que “permite” a presença democrática de todos, pois não há uma definição 

estética das práticas que nela ocorrem, não é preciso aderir à manifestação um 

conceito de beleza ou um tema fruto de uma curadoria, por exemplo, mas 

talento e habilidade para grafitar em meio a diversas e difíceis circunstâncias 

oferecidas pelo meio urbano.  

Por outro lado, hoje, há toda uma iniciativa de trazê-lo para o circuito de 

exposições e intervenções institucionalmente financiadas. Editais são abertos 

com o intuito de incluir o graffiti no circuito de exposição. No entanto, é preciso 

se atentar que não são todos que são chamados a expor em galerias e realizar 

painéis e/ou murais. Haverá sempre um julgamento do conteúdo fundamentado 

na beleza, no discurso e na ideologia, os quais, dependendo da divergência, 

podem envolver ou excluir os grafiteiros na realização de um determinado 

evento. Na rua, por outro lado, não há uma estética definida, o belo não é 
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 Descrição densa para Clifford Geertz (1989). 
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submetido a um regime de verdade estabelecido pelo conhecimento científico 

ou por valores morais. A criação e o julgamento estético são livres e partem de 

um grupo ou indivíduo com interesses estéticos próprios.  

 
 
[…] o graffiti inaugura uma linguagem urbana eminentemente visual, 
canalizada para o aperfeiçoamento de um discurso estético invulgar. 
Daí que, a par da sua natureza desviante e vandálica, o graffiti tenha 
sido pretendido por determinados segmentos sociais como um 
reservatório de criatividade, um bem com elevado potencial artístico. 
(CAMPOS, 2010, p.100) 
 
 

É isso que permite com que novas formas de expressão se 

desenvolvam, fazendo-nos refletir sobre o próprio papel do graffiti em suscitar 

novas e diferentes sensações aos transeuntes por meio dos muros das 

cidades, oxigenando o próprio mundo das artes visuais como um todo, 

sobretudo na maneira como ela pode ser propagada. Por isso, apreendemos 

que o que possibilita esse efeito é a rua, pois ela recebe a todos. Os que 

escrevem na/a cidade por meio do graffiti estão sujeitos a inúmeras vivências. 

Eles estão expostos à contingência das implicações dos seus atos, tendo em 

vista que podem, durante a realização das intervenções, receber elogios, 

xingamentos, entrevistas, propostas de trabalho, serem presos, terem seus 

rostos pintados por policiais e tantas outras experiências fornecidas pela 

prática urbana. Isso implica num encadeamento narrativo bastante diverso, que 

singulariza o graffiti em contraponto a outras práticas culturais que não 

precisam transgredir a ordem espacial para se expressar. 

Ao ter inaugurado uma era de comunicação artística nas ruas das 

grandes cidades, o graffiti promoveu a democratização do acesso às artes 

visuais (CAMPOS, 2010, p.100), outrora conhecimento de alguns. Se tornando, 

na segunda metade do século XX, com o avanço das tecnologias da 

informação, produto de quem tivesse interesse, aptidão ou talento de se 

manifestar por meio artístico, sem necessitar de diploma acadêmico ou da 

tutela institucional, mas apenas do desejo primário do grafiteiro de deixar sua 

marca na cidade. Por isso a transgressão é parte fundamental da intenção 

enunciativa e comunicativa do ato de grafitar, que “vive da total liberdade de 

actuação sobre o espaço, admitindo, por isso, usos não sancionados do 
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mesmo.” (CAMPOS, 2010, p.140), entretanto, esse fator é anulado pela 

constante tentativa de domesticá-lo pelas instâncias oficiais. 

Na rua, o graffiti pode ser visto por todos, não há seleção, o que não 

ocorre em galerias de arte, por exemplo. Os espaços públicos são sempre 

espaços de exposição, lugar que amplia a visibilidade. De modo que cabe uma 

reflexão acerca se o lugar e o tipo de graffiti implicam em diferentes 

abordagens em relação ao resultado final, assim como durante o processo de 

intervenção e, com isso, em diferentes narrativas.  

Sobre isso, Cresswell (1992, p.339) chama a atenção ressaltando que “o 

significado do graffiti nas ruas tem mudado para o significado do graffiti como 

arte – uma commodity.”34, atrelando-o à cultura dominante e, não mais, como 

prática marginal, pois dessa forma perde sua efemeridade, seu caráter 

enigmático, atrelado à própria dinamicidade da cidade e de seus espaços 

públicos. O graffiti deixa de ser visto por todos, há um período definido para 

contemplá-lo – ou pelo menos a representação dele em telas ou noutros 

formatos. O que de certa maneira descaracteriza o graffiti, pois este quando 

confinado, deixaria de ser a forma existencial de autoafirmação do grafiteiro na 

cidade (CRESSWELL, 1992 p.337), que ao deixar sua marca por meio da 

significação simbólica da paisagem, questiona as fronteiras simbólicas que 

impedem uma representação simbólica espontânea e particular dos indivíduos 

ou de grupos na sua própria cidade, os quais são levados a transgredi-la: 

 
 

Outra forma de colocar isso é que transgressão representa o 
questionamento das barreiras. […] Aqui nós não estamos falando 
sobre as barreiras de um território – nenhuma aplicação de acesso 
está implícita. Nós estamos falando de fronteiras simbólicas. Mas 
ainda retornamos à geografia como estas fronteiras simbólicas não só 
variam com o lugar, mas são constituídas pelo lugar. (CRESSWELL, 
1992, p.333)

35
 

 
 

                                                           
34

 No original: “In the other words, the meaning of graffiti on the streets has been changed to the 
meaning of graffiti as art – a commodity.”.  
35

 No original: “Another way of putting it is that transgression representes a questioning of 
boundaries. […] Here we are not talking about the boundaries of a territory – no enforcement of 
access is implied. We are talking of symbolic boundaries. But still we return to geography as 
these symbolic boundaries not only vary with place but are constitued by place.”. 
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As fronteiras simbólicas que Cresswell (1992) se refere compreendem 

as diferentes maneiras de justificar que o graffiti, ao estar fora do lugar, estaria, 

por assim dizer, no lugar errado. Como este autor ressalta muito bem, essa 

fronteira é simbólica e está em total sintonia com o lugar, pois é constituída por 

ele. Fronteiras que são associadas a um determinado lugar, podem não ser a 

outro. 

O poder público sempre fabricou uma representação que em nada 

corresponde à imagem que os próprios grafiteiros possuem do que fazem. A 

incompatibilidade é patente, tendo em vista que é dever do poder público a 

manutenção da ordem e o respeito à legalidade ungidas ao papel regulador e 

fiscalizador dele. A estigmatização do graffiti corresponde ao papel natural dos 

que buscam fazer cumprir a lei, a qual criminaliza qualquer intervenção não 

autorizada nas ruas da cidade. Daí que assim como Cresswell (1992, p.339)36 

aponta para como a tentativa de domesticação do graffiti pelas autoridades e 

pela cultura oficial – a fim de torná-lo uma commodity – em nada se diferencia 

do combate a ele realizado pelos poderes públicos, os quais vincula um 

discurso de desordem e sujeira às manifestações de graffiti – como aventamos 

no capítulo anterior, Campos (2010, p.140) reforça essa teoria escrevendo que 

se o graffiti por um lado “é alvo de mecanismos de silenciamento, por ser uma 

voz incómoda ou grosseira na cidade, também é objecto de estratégias de 

domesticação, patrocinadas pelos poderes públicos”. Caso esse discurso seja 

reproduzido pelos grafiteiros, aqueles terão tido sucesso no cerceamento do 

fenômeno urbano em tela, na medida em que a oficialização e permissão dos 

espaços para a realização do graffiti, ao resguardo de qualquer tipo de 

perseguição, avigora o discurso hegemônico, o qual torna ilegítimo o poder dos 

grafiteiros de usarem de forma livre sua voz, ou melhor, sua escrita, 

transgredindo o espaço público. 

O que faz com que o reconhecimento dessa expressão cultural seja 

bastante limitado, visto que não reconhece as intervenções espontâneas como 

legítimas, mas como vandalismo e não como representação social válida. Mas 

                                                           
36

 No original: “Paradoxically, at the same time as graffiti is depicted as a wild anarchic threat to 
society by one dominant group (the ‘autorities’) it is taken off the streets and placed in galleries 
by another dominant group (oficial culture).” 
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isso é o reflexo do que já comentamos anteriormente, que qualquer tipo de 

“desordem” que paire sobre a cidade – e podemos entender como desordem 

qualquer prática social que destoe das postuladas como legais –, será 

combatida, pois a imagem da cidade atua no imaginário, sendo imprescindível 

destacar na cidade a ideia de ordem (CHOAY, 1998, p.7). Que do ponto de 

vista do planejamento urbano, está diretamente vinculada ao modelo 

progressista (CHOAY, 1998, p.8), onde não só a ordem, mas também uma 

cidade limpa e aberta, com espaços vazios e verdes são exigidos.  

A constante busca em estabelecer um modo ideal de ser e agir no 

espaço, moldado, inclusive, pelo próprio arranjo espacial, vem moldando 

substancialmente nossas ações, bem como a forma de como apreendemos e 

enxergamos o mundo à nossa volta. De tal modo que qualquer desvio seja 

imediatamente visto com estranheza, ora contestado, ora repreendido, pois as 

formas espaciais, bem como sua organização, conformam as bases de um 

aparelho de controle social semelhante a um encarceramento. A sociedade 

passou a estar sob um estado de confinamento e vigilância constante, o atual 

aparelhamento dos espaços públicos com o intuito de vigiar pode ser citado 

como exemplo disso. 

O graffiti historicamente exerceu um papel que impele ao rompimento 

com os padrões estabelecidos na constituição da paisagem, de quem possui o 

direito de inscrever nela, pois a subverte atribuindo um novo significado 

simbólico, potencialmente atrelado a um discurso de reinvindicação social e 

contestação política, econômica e/ou cultural, expressão da auto-afirmação 

existencial do indivíduo. Por outro lado, na contemporaneidade, o graffiti já 

pode ser visto enquanto prática associada à cultura hegemônica, passando a 

ser elaborado segundo suas diretrizes; é possível reconhecer essa relação em 

várias partes do mundo, inclusive no Brasil.  

Relação esta que, por um lado reforça um espaço cada vez mais 

controlado, por outro, amplia as possibilidades de difusão do graffiti noutros 

meios e suportes. Muito embora, ressaltamos que ao transgredir o espaço, o 

graffiti lhe confere um novo conteúdo simbólico, pois é “ao destoar ou romper 

com o significado preexistente do lugar que a transgressão da norma espacial 
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preestabelecida cria possibilidades de ruptura ou transformação do significado 

daquele lugar.” (MOREN, 2009, p. 34), suscitando formas diferenciadas de 

enxergar e apreender os lugares, provocadas, a partir de práticas como o 

graffiti. De modo que a domesticação do graffiti o restringe em vários sentidos, 

sobretudo, na liberdade estética, discursiva e ideológica.  

Os limites – se é que eles existem – são fornecidos pela própria cidade. 

Dependendo do lugar, o graffiti se manifestará e será percebido de maneira 

diferente, ora compondo o quadro simbólico de uma determinada paisagem, 

como algo cotidiano e corriqueiro naquela visada, ora destoando 

completamente do lugar, visto, neste caso, como algo extraordinário, o regime 

de visibilidade associado ao lugar afetará nossa percepção.  

Mas e se houvesse iniciativas de conferir ao espaço público, 

propriedades específicas para o acolhimento do graffiti? Talvez a resposta a 

essa pergunta esteja diretamente relacionada com a ideia de cidade criativa. A 

qual parte do princípio da atuação conjunta entre as instâncias política, 

econômica e cultural no objetivo de transformação da cidade em criativa. No 

próximo capítulo discutimos criticamente de que forma o graffiti é incluído 

nesse projeto de cidade criativa, bem como suas implicações quando da 

decisão do lugar e tipologia de graffiti que melhor se adequa aos interesses de 

quem reproduz a ideia de cidade criativa na contemporaneidade, ou ainda, 

identificar quando esta ideia ocorre sem a necessidade de mediação de um 

poder público ou privado, mas sim pelos próprios grafiteiros. 
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CAPÍTULO IV 

4. O GRAFFITI NA CIDADE CRIATIVA 

Damos enfoque nesse capítulo de que maneira o graffiti se enquadra 

no fenômeno conhecido como cidade criativa, ideia surgida na década de 1980 

e que tem como premissa pensar a cultura e a criatividade como suportes para 

gerir a cidade contemporânea. Para tanto realizamos uma discussão acerca do 

próprio conceito de cidade, passando pela apreensão moderna e pós-moderna 

da mesma, entrevendo de que forma essa passagem de paradigma da 

modernidade para a pós-modernidade influenciou diretamente na maneira em 

que enxergamos fenômenos como o graffiti como algo outrora estranho, hoje 

constituinte da cidade contemporânea.   

Antes de podermos discutir de que maneira o graffiti se tornou objeto 

cultural na cidade contemporânea, é preciso considerar quais paradigmas 

socioespaciais foram destituídos ou pelo menos foram alterados na passagem 

da modernidade para a pós-modernidade – apesar de muitos autores ainda 

considerarem que na verdade o período contemporâneo é muito mais uma 

continuidade, que uma ruptura da modernidade. Ao longo da história, a 

sociedade passou por diversos momentos, nos quais é possível indicar 

particularidades culturais no que se refere à organização política e econômica 

que as definia. Esses momentos são divididos por meio de periodizações, onde 

é possível estabelecer um marco espaçotemporal no qual é possível notar o 

rompimento das convenções socioespaciais de um período para outro.  

No entanto, focaremos aqui na passagem da modernidade para o, 

ainda bastante controverso, período pós-moderno, buscando ressaltar as 

mudanças na relação do homem com o espaço e com o tempo, sobretudo no 

que se alude ao meio urbano. É inegável uma mudança em relação aos valores 

que constituíam a modernidade com o que há na contemporaneidade. O 

desenvolvimento dos meios de comunicação e as transformações suscitadas 

pelas indústrias culturais, tornando a linha entre real e imaginário cada vez 

mais tênue, põem em evidência uma verdadeira reestruturação dos espaços 

público e privado, um reordenamento da própria vida urbana, que por sua vez 
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está diretamente relacionada com a remodelação do consumo e da vida 

cotidiana nas grandes cidades. 

Onde se enxergava unidade, agora vemos o império da diversidade, da 

fragmentação, em vários níveis e dimensões sociais, desde a arte, a 

arquitetura, até à forma como construímos nossas identidades, antes muito 

mais local e restrita, e hoje, dado o nível de interação cultural promovido pelo 

avanço nas redes de transporte e telecomunicações, cada vez mais plural e 

irrestrita. Nesse sentido, Canclini (2008, p.45) entende que, diferentemente das 

identidades modernas, maiormente locais, territoriais e monolinguísticas, na 

pós-modernidade elas seriam muito mais transterritoriais e multilinguísticas, na 

medida em que há uma quebra das fronteiras, no que se refere à evolução das 

formas de comunicação, onde o desenvolvimento da internet no final da 

segunda metade do século XX é um marco, permitindo inúmeras formas de 

interação e aprendizado entre pessoas de diversas partes do planeta. É por 

isso que agora “A clássica definição socioespacial de identidade referida a um 

território particular precisa ser complementada com uma definição 

sociocomunicacional.” (CANCLINI, 2008, p.46). 

O desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte foi e é um 

dos fenômenos que possibilitou maior interação entre as pessoas e, por assim 

dizer, entre culturas. Resultado da mudança de como apreendemos o espaço e 

o tempo na contemporaneidade, na medida em que agora percorremos 

distâncias maiores num menor espaço de tempo, dando a impressão de 

encurtamento das distâncias. É daí que surge a ideia de “compressão do 

tempo-espaço”, metáfora cunhada por Harvey (2013) para caracterizar a 

sociedade contemporânea. Outro aspecto preponderante a essa discussão é 

que os acontecimentos, os eventos, não ocorrem mais de maneira diacrônica, 

mas, sobretudo, sincrônica, ou seja, ao mesmo tempo, de modo que segundo 

Jameson (1997, p.43) “[…] nossa vida cotidiana, nossas experiências 

psíquicas, nossas linguagens culturais são hoje dominadas pelas categorias de 

espaço e não pelas de tempo, como eram no período anterior do alto 

modernismo”.  
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Esse novo entendimento do espaço-tempo fundamenta os principais 

argumentos para quem acredita que estamos vivendo, se não numa dita pós-

modernidade, pelo menos num estágio avançado da modernidade ou mesmo, 

como ressalta Jameson (1997), no capitalismo tardio. Essa indefinição se dá 

muito em função de que “até agora não existe um acordo geral sobre o 

significado do termo <<pós-moderno>> nas humanidades” (FEATHERSTONE, 

2000, p.36)37.  

Apesar dessa indefinição, não é preciso muito esforço para enxergar 

mudanças na maneira como representamos a sociedade atual em diversas 

áreas, no verdadeiro pastiche que imperou na produção arquitetônica 

contemporânea, onde não mais impera um estilo, mas sim a combinação de 

vários no mesmo projeto. Mesmo na produção cinematográfica de um cinema 

baseado numa noção de progresso, influenciado pelo crescimento das cidades, 

dos próprios edifícios e multidões que vão e voltam do trabalho, com um 

sentido temporal cronológico, passa para um cinema onde impera o 

rompimento com esse tempo cronológico, não havendo mais uma ordem clara 

dos eventos. A própria distinção entre ficção (subjetividade) e documentário 

(objetividade) é agora questionada, na medida em que na contemporaneidade 

o absoluto acaba se tornando mais relativo. 

Diferentemente do pensamento predominante na modernidade, o qual 

entendia o homem como ser movido pela sua razão e racionalidade, na pós-

modernidade o homem e seu espaço social é, sobretudo produto de uma 

representação, a partir das diferentes maneiras de como ele é pensado, falado 

e produzido por diversos instrumentos de representação, como o cinema, haja 

vista o incremento tecnológico e narrativo do cinema no final do século XX, ou 

mesmo a própria cartografia, tendo em vista que nessa perspectiva: 

 
 
 “O território já não precede o mapa […] É agora o mapa que precede 
o território – precessão dos simulacros – é ele que engendra o 
território cujos fragmentos apodrecem lentamente sobre a extensão 
do mapa.” (BAUDRILLARD, 1991, p.8) 
 
 

                                                           
37

 No original: “hasta ahora no existe um acuerdo general sobre el significado del término 
<<pós-moderno>>.” (FEATHERSTONE, 2000, p.36) 
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O incremento imagético em todas as áreas da nossa sociedade 

contribuiu para inéditos modos de apreender e representar a realidade 

concreta, surtindo grande efeito no modo em que enxergamos essa realidade, 

cada vez mais envolta em simulações, e por isso hiper-real. A esse respeito, 

em “Simulacros e Simulações”, Baudrillard (1991, p. 21) explica que “A 

Disneylândia é colocada como imaginário a fim de fazer crer que o resto é real, 

quando toda Los Angeles e a América que a rodeia já não são reais, mas do 

domínio do hiper-real e da simulação.”, isso se dá na medida em que assim 

como a Disneylândia, cidades como Los Angeles e Nova York, por exemplo, 

são do mesmo modo, produto de um conjunto de representações simbólicas 

que lhe conferem atributos reais, os quais na verdade seriam apenas 

simulações, ou seja, para além da sua concretude. Isso ocorre por diversas 

maneiras, o jogo GTA (Grand Theft Auto) da Rockstar, cujo mapa se baseia 

quase fielmente ao do território da cidade de Los Angeles, localizado na costa 

oeste dos Estados Unidos. O jogo busca simular mimeticamente a paisagem 

da cidade, com as particularidades de seus guetos, bem como de seus bairros 

mais opulentos que compreendem a população mais rica da cidade. Essa 

justaposição de simulações torna cada vez mais tênue a distinção da realidade 

da fantasia, dada a capacidade da imagem de fazer parecer ser real o que na 

verdade é fantasia, ficção, mas que de todo modo irão compor o imaginário 

associado ao lugar.  

Nesse sentido, faz-se necessário reconhecer que, quando pensamos 

no graffiti enquanto manifestação cultural do final do século XX, estamos, ao 

mesmo tempo, chamando atenção para uma mudança na produção cultural 

nesse período. O advento da pop art no final da década de 1950, marcada por 

ironizar o momento de produção e consumo em grande escala nunca antes 

vista no mundo, no período pós 2ª guerra, pode ser indicado como marco 

nessa mudança. A conexão promovida pelos artistas, os quais uniam símbolos 

cotidianos, de natureza popular com a estética particular da pop art, como a 

repetição, cores intensas e vibrantes, mudança na escala dos objetos, 

representações imagéticas de pessoas conhecidas publicamente ou mesmo de 

objetos ordinários. O que interessa aqui é entrever que a partir das mudanças 
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tanto em termos de produção, como de consumo e circulação dos bens 

simbólicos, também ocorreram: 

 
 
 “mudanças nas práticas e experiências cotidianas de diferentes 
grupos, os quais, como resultado de alguns dos processos antes 
mencionados, possivelmente empregam os regimes de significação de 
diferentes maneiras e desenvolvem novos meios de orientação e 
estruturas de identidade.” (FEATHERSTONE, 2000, p.36)

38
 

 
 

4.1 O GRAFFITI NA CIDADE CRIATIVA 

Apesar de não ser recente a qualificação do graffiti enquanto arte – e 

haver toda uma contradição em relação a isso, a qual fora relatada no capítulo 

II –, nos últimos anos houve um considerável crescimento do uso da estética 

inerente ao graffiti em diversos âmbitos da nossa sociedade. Até que ponto 

podemos relacionar esse fenômeno com a ideia de cidade criativa é o que 

discutiremos agora. 

De maneira que pretendemos discutir o papel do graffiti no 

desdobramento do modelo de cidade baseado na criatividade. O conceito de 

cidade criativa, cunhado pelo urbanista Charles Landry ainda na década de 

1980, tem a premissa de buscar alternativas para a resolução de problemas 

diversos associados às cidades contemporâneas, sobretudo no que se refere 

ao planejamento urbano, entendendo a cultura e a criatividade como elementos 

centrais nessa mudança, revendo estes enquanto importantes recursos para o 

desenvolvimento urbano e de como podem ajudar, inclusive, na resolução de 

problemas de ordem urbana. Essa noção de cidade criativa envolve de maneira 

significativa a gestão das cidades, isto é, o planejamento delas com a premissa 

da criatividade.  

Segundo Landry (2008) é preciso seguir alguns estágios, os quais 

compreenderiam a ideia de cidade criativa. O autor estabelece que para 

alcançar tal objetivo, é preciso que pelo menos cinco fases sejam consideradas 

no estabelecimento de um projeto de cidade sob a prerrogativa da criatividade: 
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 No original: Câmbios em las prácticas y experiências cotidianas de distintos grupos, los 
cuales, como resultado de algunos de los processos antes mencionados, posiblemente 
empleen los regimes de significacíon de diferentes maneras y desarrollen nuevos médios de 
orientación y estructuras de identidade.” (FEATHERSTONE, 2000, p.36) 
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a primeira compreende a preparação e planejamento, a qual envolve elaborar 

um projeto a fim de, após reconhecer, resolver um problema urbano por meio 

da criatividade, indicando, assim, qual grupo de indivíduos deverá ser formado 

para sua resolução; a segunda versa sobre a avaliação dos potenciais e 

obstáculos, a terceira é a mensuração do sucesso e do fracasso, o quarto a 

execução e, por fim, a quinta fase, sendo esta aquela que visa promover a 

comunicação, disseminação e repercussão do projeto. 

Com isso, podemos entrever duas possibilidades de apreender o 

graffiti, podendo ser visto como partícipe deste conceito de cidade criativa, 

respeitando todas as fases citadas anteriormente ou, enquanto prática que se 

fundamenta na transgressão, espontaneidade e efemeridade da intervenção, 

seria incapaz de ser enquadrada naqueles princípios e até mesmo nos códigos 

de uma cidade criativa, na medida em que esta prevê uma série de estágios, 

os quais devem ser respeitados, que o próprio princípio transgressivo do graffiti 

não se adequa. Veremos até que ponto esses estágios precisam 

necessariamente ser considerados para a promoção de uma cidade criativa, na 

medida em que essa transformação pode ser dada por meio de uma 

manifestação que venha a ocorrer sem o controle ou a mediação de gestores 

públicos, por exemplo. 

Partimos da premissa que para uma cidade receber o rótulo de criativa 

é preciso primeiramente uma mudança na perspectiva em que a enxergamos, 

a fim de vislumbrar as possibilidades oferecidas pelo meio urbano para a 

ampliação da cultura e da criatividade até então não reveladas naquela. Por 

isso não podemos pensar o conceito de cidade criativa associando-o tão 

somente à apropriação das atividades criativa e cultural pelas instituições 

reconhecidas política e economicamente. A esse respeito, Flávio Freitas, 

representante da Secretaria Municipal de Cultura de Natal, acredita que é 

importante valorizar as intervenções que contam com o apoio do setor público 

e privado, isto é, aquelas intervenções que possuem aval para serem 

realizadas: 
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Eu vejo com bons olhos o acolhimento do trabalho com qualidade, um 

trabalho sintonizado com o proprietário e com o poder público, à 

medida que se fortalece o apoio do poder público e o apoio dos 

proprietários de áreas passíveis de serem transformadas em obras de 

arte pintada, a tendência é positiva. (Flávio Freitas, entrevista 

realizada em 21 de janeiro de 2016) 

 

 

Acreditamos, por outro lado, ser pertinente considerar as intervenções 

espontâneas como válidas e pertencentes à imagem de uma cidade que se 

quer criativa. Daí a legitimidade do graffiti nesse contexto, tendo em vista ser o 

caráter ilegal um dos seus principais atributos, como discutimos anteriormente, 

na medida em que a transgressão permite o desenvolvimento criativo 

espontâneo relacionado ao uso da cidade como suporte artístico, político etc. 

pelo graffiti. Contudo o gestor citado anteriormente sustenta a tese de que a 

propriedade privada deve ser respeitada: 

 
 
A vida em sociedade ela precisa de limites, por mais que você 
defenda o direito de expressão, o direito de você colocar sua ideia pra 
fora, você tem que ver onde começa o direito do outro, esses 
detalhes que o poder público tem que estar constantemente 
observando e sendo bastante rígido em relação a isso, no sentido de 
que a construção da vida em sociedade e o bem do grupo não podem 
ser pisados, atropelado pelo bem de uma pessoa. Você tem razão 
quando ressalta a importância da expressão artística individual, mas 
também a gente não pode jamais achar que uma sociedade vai viver 
harmonicamente se não houver atenção com aquilo que é direito de 
outro cidadão.  Então se o muro é propriedade de alguém, esse 
alguém deveria, na nossa compreensão, estar avisado, estar 
consciente de que vai acontecer uma ação artística ali até pelo fato 
de que ele pode no outro dia passar uma tinta. (Flávio Freitas, 
entrevista realizada em 21 de janeiro de 2016) 
 
 

É possível destacar nas últimas décadas a emergência da cultura como 

elemento que associado à economia e aos próprios órgãos de gestão urbana, 

intervém na paisagem da cidade, cada vez mais produto da cultura e da 

criatividade, esta última apreendida aqui como um “modo de pensar e uma 

mentalidade, que se torna uma capacidade ou aptidão para resolver problemas 

e criar oportunidades […] é específica e é voltada a ações, aplicações em 

campos específicos.” (LANDRY, 2011, p.11). É fato que uma das predileções 

da cidade envolve a capacidade da mesma de mudar, de modo mais rápido e 
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constante sua dimensão imaterial, a qual envolve as práticas, ações e funções 

da mesma, em relação a sua dimensão material, parte física da cidade, que por 

outro lado é mais fácil de ser percebida quando alterada. Essa nova realidade 

socioespacial foi apreendida por várias áreas do conhecimento que outrora a 

desconsideravam, mas que agora refletem sobre o papel da criatividade e da 

cultura como elementos centrais: 

 
 
[…] pois há muito as questões referidas à cultura transbordaram os 
limites da antropologia e da sociologia, ciências sociais que, 
historicamente, delas se têm ocupado, e passaram a compor os 
objetos a que se dedicam estudiosos de disciplinas científicas as 
mais variadas, da geografia à história, da ciência política à 
comunicação e às ciências ambientais, do direito à economia e à 
gestão. (MIGUEZ, 2007, p.96) 
 
 

Destarte não é difícil encontrar pesquisadores de diversas áreas e 

campos do conhecimento que se debruçam sobre a dimensão do espaço 

urbano, onde a cultura e a criatividade passaram a ter papel essencial na forma 

como transformamos a cidade. Como já dissemos, ele se caracteriza por 

abarcar práticas bastante variadas no mesmo espaço, as quais podem estar 

associadas a busca de visibilidade, tendo em vista o espaço público ser lugar 

privilegiado de exposição: 

 
 
Assim, a cultura é utilizada no quadro de políticas urbanas como 
ferramenta de valorização do espaço. Essa visão da cidade criativa 
constitui, de certa forma, a face emergente do fenômeno, aquela que 
é direta e ostensivamente oferecida ao olhar. (VIVANT, 2012, p.19) 

 
  
 

4.2 SOBRE O CONCEITO DE CIDADE CRIATIVA 

Acompanhamos no final do século XX o incremento da criatividade na 

economia, que abriu o caminho para a conformação do que hoje se 

convencionou chamar de cidade criativa; “Um elemento essencial do que se 

tornou a trajetória da cidade criativa, a partir do início dos anos 1980, foi o 

esforço da comunidade artística para justificar seu valor econômico” (LANDRY, 

2011, p.7), que teve início nos Estados Unidos, Inglaterra e Austrália e hoje 

abrange o mundo todo. 
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A cultura passou, assim, a receber maior atenção ao interagir de 

maneira mais intensa com a dimensão econômica, a ponto de mudar a forma 

como a cidade pode gerar renda e investimentos, passando do modelo de 

cidade industrial para uma cidade assentada na cultura e na criatividade – isto 

é, a propriedade intelectual ganhou destaque –, culminando com a criação do 

conceito de economia criativa, que:  

 
 
[…] trata dos bens e serviços baseados em textos, símbolos e 
imagens e refere-se ao conjunto distinto de atividades assentadas na 
criatividade, no talento ou na habilidade individual, cujos produtos 
incorporam propriedade intelectual (MIGUEZ, 2007, p.96)  
 
 

A mudança da economia gerada na cidade, onde a atividade turística 

assume papel importante, mas não somente, na medida em que a introdução 

de prerrogativas elaboradas a partir da economia criativa também estimulou, 

inclusive, a inserção da cultura e da criatividade no que se refere às questões 

urbanas, propondo caminhos alternativos para resolver problemas cotidianos e 

encontrar maneiras de gerir a cidade de forma mais humana e criativa, 

associando elementos da cultura local às intervenções urbanas. Essa nova 

relação que se estabeleceu entre a política, a economia e a cultura, suscitada 

pela economia criativa ocorreu, na medida em que “Suas múltiplas imbricações 

e importantes implicações fazem com que a questão ultrapasse o campo da 

cultura e invada outras áreas do conhecimento, especialmente a economia e a 

gestão” (MIGUEZ, 2007, p.97). 

Destarte, pensar a cidade a partir da criatividade, requer refletir o 

movimento para além da possibilidade dada por essa nova realidade 

permitindo considerá-la de forma mais objetiva ‘querer fazer dinheiro por meio 

de ideias criativas’, pois a cidade que se apresenta sobre essa qualidade 

envolve não só o lado econômico, mas, sobretudo a gestão, onde a 

governança precisa ser criativa, tendo em vista que a noção de cidade criativa 

vai além das indústrias criativas ou setores criativos. Por criatividade, podemos 

tomar como centrais, duas questões, em primeiro lugar o poder do pensamento 

e de ideias com forma e mentalidade, e em segundo lugar a cultura como 

recurso criativo (LANDRY, 2008, p.4). É nesse sentido que: 



77 
 

 
 
“O avanço da rota para a cidade criativa vem do interesse em cultura. 
Duas conexões significativas foram como a evolução cultural formou 
o desenvolvimento urbano e a intrínseca relação entre criatividade e o 
desenvolvimento da cultura.” 

39
 (LANDRY, 2008, p. 6). 

 
 

Mas o que seriam esses recursos culturais? Como se deu essa relação 

com as instâncias política e econômica? E finalmente, como eles podem ser 

usados em favor do desenvolvimento e gestão da cidade? Em primeiro lugar, 

cabe destacar que os “Recursos da cultura urbana são a herança histórica, 

industrial e artística representando ativos incluindo arquitetura, paisagem 

urbana e pontos de referência.” (LANDRY, 2008, p.8), ou seja, os recursos 

fazem parte da própria cidade, não só pelo que há de materialidade ou de 

simbólico, mas, sobretudo pelas pessoas com habilidades e talento, capazes 

de promover atividades, produtos locais ou serviços que tenham o elemento 

cultural no centro, fazendo emergir as particularidades do lugar a fim de 

aumentar o desenvolvimento local, na medida em que “toda cidade pode ter um 

nicho único e ‘making something out of nothing’” (LANDRY, 2008, p.8), e no 

que se refere aos “produtos culturais, a Unesco considera criativo os produtos 

tangíveis ou intangíveis com conteúdo cultural e que podem ter a forma de 

produtos ou de serviços.” (CAIADO, 2011, p.17).  

Com relação ao fato criatividade e da cultura terem se aproximado da 

gestão da cidade, não significa dizer que são os principais responsáveis a 

resolver os problemas urbanos, mas sim propor ideias e inovações que podem 

ser utilizadas pelos gestores urbanos em políticas diversas (LANDRY, 2008, p. 

165). Como dissemos, toda essa discussão teve início na década de 1980, 

quando em países como Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, a classe 

artística fez um esforço em justificar seu valor econômico, fortalecendo toda 

uma onda que enaltecia a criatividade, sobretudo na economia desses países 

(LANDRY, 2011, p.7), mas é no ano de 1994 que se estabeleceu o marco do 

que se convencionou chamar de economia criativa, quando do lançamento na 

Austrália do documento chamado de creative nation, avançando mais ainda 
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  No original: A further route to the creative city carne from an interest in culture. Two 
significant connections were how cultural evolution shapes urban development and the intrinsic 
link between creativity and the development of culture. 
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quando em 1997 o New Labor identificou a economia criativa como um novo 

setor da economia (CAIADO, 2011, p.15). 

4.3 A IMPORTÂNCIA DO ESPONTÂNEO NA PRODUÇÃO DA CIDADE 

CRIATIVA 

A todo o momento, o meio em que nós vivemos deixa claro o valor de 

uma cidade que estimule e desenvolva novas ideias e fomente a inovação em 

diversas áreas além da tecnológica, tendo em vista que as cidades na 

modernidade precisam ser criativas, inovadoras, flexíveis, tolerantes com o 

diferente (BORJA, 2009, p.19), pois assistimos a uma verdadeira guerra dos 

lugares, de modo que dentro dessa lógica, cabe destacar que para a classe 

criativa emergente, a qual privilegia as qualidades de um espaço urbano que 

valorize e favoreça a criatividade, atmosfera cool, descontraída e boêmia 

(FLORIDA, 2011a), são as “cidades e regiões que oferecem oportunidades 

econômicas diversas, ambiente estimulante e conveniências para os mais 

variados estilos de vida.” (FLORIDA, 2011, p.11) que mais os estimula a 

desenvolver e desempenhar suas atividades. 

Para tanto, podemos definir a passagem das cidades, de industriais 

para criativas, como forma de as renovar do ponto de vista urbano, dando 

novos significados aos espaços públicos da cidade. No entanto, sabemos que 

muitas vezes são apenas partes da cidade que se caracterizam pelo 

aprofundamento nas relações sociais e econômicas associadas à cultura e à 

criatividade.  

Destarte, no que se refere à produção cultural nas cidades, Vivant 

(2012) diferencia, tipologicamente, dois tipos de expressão, uma do tipo in e 

outra do tipo off. A primeira seria aquela expressão artística reconhecidamente 

assentada no meio artístico, tanto do ponto de vista conceitual como do 

mercado, já a segunda, são aquelas associadas a imagens de marginalidade e 

precariedade, e não possuem um lugar claro no mercado dos bens culturais, 

muito embora já existam exemplos de inclusão de atividades off serem 

abarcadas pela tipologia in, haja vista o fenômeno do graffiti que vem 

ganhando espaço em eventos culturais e artísticos no mundo todo: 



79 
 

 
 
Apesar da sua imagem de marginalidade, elas pertencem aos 
mundos da arte. Inscrevem-se em um sistema in/off da produção, 
propondo alternativas artísticas, sociais e políticas. Sua postura é 
uma alternativa ao in, esfera de legitimação e de reconhecimento que 
continuamente suga inspiração e novos talentos do off. […] O grafite, 
por muito tempo tido como expressão de incivilidade em imóveis ou 
vagões de metrô, transforma-se em performance se o grafiteiro se 
arrisca em lugares improváveis: um pilar de ponte, um telhado. No 
muro de um squat,*

40
 o grafite simboliza a ocupação ilegal, torna-se 

um modo de expressão política; reproduzido na cidade, constrói um 
percurso artístico. Desde a emergência do wild style nova-iorquino, as 
formas e as escolhas estéticas se diversificaram. A criação de 
revistas especializadas e a edição de belos livros sobre o grafite, 
verdadeiro afresco urbano, constituem um primeiro passo dessa arte 
em direção ao in. Sua entrada na galeria de arte o qualifica como 
obra de arte e o inscreve no in do mundo da arte. (VIVANT, 2012, p. 
28)  
 
 

Concordamos em parte com a autora, visto que para nós o graffiti não 

precisa estar exposto numa galeria de arte para se tornar obra de arte, pois isto 

apenas a insere no circuito tradicional de exposição artística. Além de que o 

graffiti não depende da legitimação e reconhecimento da esfera in, ele é, antes 

de qualquer coisa, da ordem da subversão, espontaneidade e efemeridade. 

Essa imagem de marginalidade é imposta pela própria cultura dominante, a 

qual a esfera in está inserida, assim como a definição de se o graffiti é, ou não, 

arte, bem como daquilo que deve ser considerado como expressão válida, e o 

que deve ser ignorado e prontamente apagado ao ser enquadrado nas leis de 

crime ambiental (como ocorre na cidade de Natal).  

Queremos chamar atenção que ao institucionalizar o graffiti corre-se o 

risco de desconsiderar diversas outras tipologias de graffiti como válidas e fruto 

da criatividade, ou chegar ao cúmulo do atual fenômeno que ocorre na 

Inglaterra, onde as intervenções de Banksy, grafiteiro cujas obras são 

reconhecidas mundialmente, passaram a receber proteção especial em 

detrimento a outros grafites, sobretudo por parte de acadêmicos e de 

autoridades da cidade de Bristol (local onde se encontra grande parte das 

intervenções do grafiteiro em questão), tendo em vista entenderem que o 

trabalho dele faz parte da herança nacional britânica e tem um significativo 

valor cultural, político e social para a sociedade moderna. Esse privilégio é 
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 Habitação ou imóvel ocupado ilegalmente. 
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extremamente condenado pelos outros grafiteiros, na medida em que essa 

imunidade não é para todos, e se não é para todos, não deveria ser de 

ninguém.  

De qualquer forma, o contraponto que queremos ressaltar em relação a 

discussão levantada por Vivant (2012) sobre o graffiti se encontrar no meio 

termo do que ela chama de in/off, é de que o graffiti não pode ser entendido 

como arte ou mesmo como prática social válida apenas no momento em que 

adentra as galerias de arte ou mesmo quando são produto de contratos público 

ou privado. Independentemente da origem, ele tem, sim, um sentido 

socioespacial não só para quem o produz, mas também para quem se depara 

espontaneamente com o conjunto simbólico que o caracteriza no espaço 

urbano, na medida em que “ao participarmos da cidade, conscientemente ou 

não, damos sentido a um complexo de sinais e signos” (COSTA, 2005, p.87) 

que compõe o a paisagem da cidade, dentre os quais se encontra o graffiti. 

Segundo Vivant (2012), os lugares culturais off se caracterizariam na cidade 

pela imprevisibilidade associada a eles, tendo em vista que: 

 
 
Por sua dimensão temporária, lúdica […] esses lugares constituem 
uma experiência extraordinária e um espaço de criatividade, de 
liberdade e de resistência e, assim, fazem a cidade, seus habitantes e 
seus visitantes sair da rotina e dos hábitos cotidianos. (VIVANT, 
2012, p.84) 
 
 

Pelo fato da cidade ser extremamente ativa, dinâmica e mutante, os 

lugares que abarcam (de maneira consentida ou não) práticas culturais do tipo 

off, como o graffiti, não são estáticos e muito bem definidos, haja vista o caráter 

efêmero do graffiti. Por outro lado, queremos chamar atenção para como é 

imprescindível estabelecer uma relação entre o graffiti com os lugares da 

cidade e suas particularidades arquitetônicas, as quais complementam e 

influenciam na maneira como aquele se dará num determinado contexto 

urbano. O significado, a representação, o conteúdo do graffiti, quando 

encarcerado em salas fechadas não é o mesmo quando realizado nas ruas da 

cidade, pois interage com os objetos urbanos, os quais estimulam a criatividade 

para a realização de diferentes intervenções. Em galerias, ele não dialoga com 

quem participa da vida urbana, no espaço público sim. 
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Nele, ele ganha visibilidade, assim como permite associações com o 

próprio espaço urbano, permitindo usos criativos do espaço mediados pelo 

graffiti, suscitando pontos de vistas inéditos sobre a cidade. Banksy, artista de 

rua britânico, pode ter seu trabalho tomado como exemplo dessa tipologia de 

intervenção que ressignifica os objetos urbanos, ao atuar diretamente no 

cotidiano das pessoas, a ponto de provocar diferentes reações. Como 

podemos ver nas fotos abaixo, há uma relação direta do conteúdo do graffiti 

com o lugar público, e é essa associação com os elementos ordinários da 

cidade que faz com que as pessoas saiam de uma ordem preestabelecida, 

estimulando seus sentidos para novas formas de apreender o espaço urbano a 

partir do graffiti; o que não deixa de fazer parte dos princípios da arte, isto é, de 

ensinar a desaprender e questionar as obviedades vinculadas ao espaço, aos 

objetos, ao mundo e a nós mesmos. 
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Figura 5: Graffitis interativos do artista Banksy. 
Fonte: banksy.co.uk 

 

O graffiti é uma manifestação que pode ser atrelada à cidade criativa, 

na medida em que numa cidade onde a cor que prevalece é o cinza das 

construções e os nomes que a estampam se restringem a interesses 

comerciais (empresas em geral) e informativos (placas de trânsito, por 

exemplo), pouco se enxerga um conjunto simbólico desvinculado do mercado 

e/ou do poder público. Os códigos presentes na paisagem urbana são, em sua 

grande maioria, vinculados a publicidades diversas, todas elas impostas 
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compulsoriamente, de maneira que a espontaneidade presente em 

manifestações como o graffiti faz retomar uma relação do sujeito com o que o 

cerca, desvinculada de práticas que visem apenas o lucro, na medida em que 

os: 

 
 

Espaços da criatividade artística, os lugares culturais off constituem, 
ao mesmo tempo, um respiro na cidade, zonas de intemperança, 
lugares de imprevistos, cenas da marginalidade e surpresas urbanas. 
(VIVANT, 2012, p. 84) 
 
 

São essas virtudes do acaso que a cidade possui que queremos 

destacar. Em contraposição aos códigos e signos convencionais que compõem 

a paisagem urbana, o graffiti imprime uma marca subjetiva ao espaço, onde 

seu caráter inesperado, espontâneo e extraordinário oferece ao passante, 

encontros improváveis, estimulando uma reflexão a qual ele não esperava ter 

sobre o espaço.  De maneira que o graffiti permite vislumbrar possibilidades do 

espaço ao abarcar a criatividade inerente aos sujeitos que entreveem 

associações inéditas que podem ser realizadas no espaço urbano, mediadas 

pelo graffiti.  

Nesse sentido, podemos afirmar que a criatividade se nutre da 

serendipidade, isto é, das descobertas imprevistas, onde “Ao gosto das 

associações inéditas e dos encontros fortuitos, os criadores fazem emergir 

novas ideias, propõem novas formas e maneiras de fazer.” (VIVANT, 2012, 

p.83). De modo que o ineditismo criativo está diretamente associado à 

manutenção da dimensão transgressiva de práticas como o graffiti, tendo em 

vista que “Um cenário formatado e planejado não viabiliza tal espaço de 

imprevisto.” (VIVANT, 2012, p.83), sendo imprescindível sua subversão. 

A criminalização do graffiti, quando espontâneo, ainda é um entrave no 

que se refere ao desenvolvimento de uma cidade eminentemente criativa, onde 

manifestações como o graffiti sejam valorizadas como linguagem urbana e 

prática social, de modo que a esse respeito “o desafio do urbanista é criar 

condições de serendipidade e de criatividade, deixando o espaço para o 

desconhecido e aceitando que apareçam na região práticas não planejadas, 

até mesmo não autorizadas” (VIVANT, 2012, p.84). No capítulo seguinte 
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damos alguns exemplos de como práticas espontâneas como o graffiti podem 

suscitar movimentos os quais podemos associar a produção de um conceito de 

cidade criativa. 

Por outro lado, hoje acompanhamos para além do fenômeno da 

contratação de grafiteiros por particulares e por meio de editais o uso da 

estética do graffiti em diversos produtos e campanhas publicitárias. Além disso, 

o graffiti tem movimentado outras áreas da economia, tais como o turismo, haja 

vista o recente surgimento desse movimento em Portugal. Mais precisamente 

na cidade de Lisboa, uma empresa de turismo incluiu dentre seus roteiros pela 

cidade, um tour por lugares grafitados, visitas guiadas por locais da cidade, 

onde o foco é a street art, intervenções de grafiteiros locais e de outras partes 

do mundo – sendo importante lembrar que todos feitos de maneira espontânea 

–, num trajeto estabelecido por um jornalista e fotógrafo que, segundo o site da 

empresa41, é reconhecido e especializado no registro e difusão do graffiti, o 

qual não apenas define o percurso, mas também quais os grafites serão 

mostrados. Nesse sentido, nota-se que cada vez mais as “atividades que têm 

sua origem na criatividade, habilidade e talento individuais […] possuem o 

potencial de criar emprego e riqueza através da geração e exploração da 

propriedade intelectual.” (BOP CONSULTING, 2010, p.13), tendo em vista que 

nesse sentido: 

 
 
 Reconhecer a cultura como recurso pode ser uma vantagem 
econômica, já que cada cidade ou espaço tem histórias ou 
potencialidades a serem descobertas que podem ser utilizados 
positivamente para fins urbanos. (CRUZ, 2014a, p.41). 

 
 

No entanto, cabe ressaltar que tal fenômeno não pode ser tomado 

como exemplo de uma mudança radical na forma como o graffiti é apreendido 

na cidade contemporânea, na medida em que estamos falando de um caso 

específico, no qual é enfatizado o graffiti enquanto arte, desprezando aqueles 

que não se enquadrem no conceito de beleza estabelecido por quem define o 

percurso. 

                                                           
41

 Acessar: http://www.estreladalva.pt/index.php/pt/tours/tours-tematicos/street-art-
tour#cubeShow. 

http://www.estreladalva.pt/index.php/pt/tours/tours-tematicos/street-art-tour#cubeShow
http://www.estreladalva.pt/index.php/pt/tours/tours-tematicos/street-art-tour#cubeShow
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Por outro lado, podemos dizer que nesse contexto, a paisagem urbana 

vem sendo redefinida segundo uma agregação inédita de práticas sociais, 

políticas e econômicas até então dissociadas. Essa associação, por sua vez, 

tende a valorizar e agregar à produção hegemônica da paisagem, práticas 

outrora espontâneas e marginalizadas. No entanto, mesmo aquelas 

intervenções cujo caráter espontâneo e marginalizado não são apenas 

mantidos, mas reforçados, pois fazem parte do discurso anunciado, atraem o 

olhar e a curiosidade de quem se depara com elas, não é à toa que a pixação 

na cidade de São Paulo chame tanto a atenção por quem transita por suas 

ruas e avenidas, não apenas pela quantidade e pela localização em fachadas 

de altos prédios, mas pelo traço característico e único em todo mundo.  

É verdade que, como vimos anteriormente, algumas sociedades 

tomaram uma posição mais vanguardista e enxergaram na cultura e, sobretudo 

na criatividade, uma forma de, por meio dela, atuar na cidade de maneira mais 

humana, valorizando o espaço e enxergando novas maneiras de imprimir 

políticas urbanas direcionadas à integração de grupos outrora marginalizados 

no espaço urbano. Incorporando a esse espaço o conceito de cidade criativa, 

entendido não apenas como aglomeração de setores criativos, mas também 

“como o lugar onde os artistas possuem uma ação relevante e onde a 

criatividade se destaca de tal modo que caracteriza o espírito da cidade.” 

(CRUZ, 2014a, p. 26), muito embora, cabe refletir até que ponto deixar que 

esse “espírito” seja dado e estabelecido institucionalmente – isto é, dado 

apenas pelos que têm o controle de intervir na cidade de maneira legal –, não 

acaba abrangendo de maneira extremamente limitante a capacidade criativa 

que uma cidade possui. O que faz repensarmos na maneira com que lidamos 

com intervenções urbanas como o graffiti, por exemplo. Como discutimos 

anteriormente, haverá sempre um interesse político e econômico na 

associação de manifestações como o graffiti, com dinâmicas hegemônicas. 

Dentro de um circuito de consumo cultural, acreditamos que a 

aglomeração, o agrupamento de diversos setores culturais numa mesma região 

é capaz de estabelecer uma economia simbólica do lugar. De maneira que 

esse conjunto de elementos termina criando uma situação ‘ideal’ para uma 

ação conjunta dos que se manifestam culturalmente ou vivem do produto 
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criativo (HOWKINS, 2012), que pode estar associado, ainda segundo Howkins 

(2012) à propaganda, arquitetura, artes, artesanato, design, moda, cinema, 

música, artes cênicas, setor editorial, software, brinquedos e jogos, tv e rádio 

ou vídeo games. Que assim como o graffiti, podem se desenvolver na 

perspectiva da cidade criativa com o apoio de agentes políticos ou culturais, na 

medida em que eles possuem os meios pelos quais a cultura e a criatividade 

podem ser mais bem difundidas. Nesse sentido, compreender a cidade hoje, 

envolve relacioná-la com um novo modelo de desenvolvimento urbano baseado 

na criatividade e em conceitos como nova economia, cidades criativas, classe 

criativa etc. (SEIXAS, 2009, p.67). 

Essa discussão levanta questões sobre a maneira como apreendemos 

a cultura e a criatividade nos dias de hoje, sobretudo como mercadoria. O que 

nos faz refletir no modo como eles foram inseridos na pauta das instâncias 

política e econômica na contemporaneidade, e de como estes estabelecem e 

selecionam aquilo que merece ser destacado, assim como o que deve ser 

rejeitado. Entretanto, desconsiderar o inesperado e o efêmero é, de algum 

modo, contrário ao desenvolvimento de uma cidade que se proponha criativa, 

na medida em que muitas práticas sociais, dentre elas o próprio graffiti, outrora 

ilegais e totalmente marginalizadas, foram de algum modo envolvidas pela 

cultura hegemônica, quando esta finalmente vislumbrou não apenas um valor 

estético, mas sobretudo, um valor econômico nelas. 

Para além da dimensão econômica, a cultura opera em várias outras 

esferas da vida social, ao mesmo tempo em que “Constitui práticas que 

confirma a identidade de diferentes grupos de pessoas. […] Fornece caminhos 

para a crítica social e política” (MARKUSEN, 2010, p. 190)42. Acreditamos na 

pertinência de, mesmo na perspectiva da cidade criativa, refletir para além da 

esfera econômica e política no que diz respeito à gestão ou estruturação de 

uma cidade baseada na criatividade, na medida em que a associação da 

criatividade com manifestações culturais termina apontando, inevitavelmente, 

para caminhos inéditos e ainda não percorridos, questionando a forma como 

nos relacionamos com a cidade. Por isso que, apesar de muitas vezes 

                                                           
42

 No original: “It constitutes practices that confirmidentity for specific of groups of people. […] It 
provides avenues for social and political critique.” 
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incompreendidas, as práticas culturais, sejam elas hegemônicas ou 

contestatórias, devem ser consideradas como participes na construção de uma 

cidade que tenha a criatividade como importante elemento no desenvolvimento 

urbano. 

Porquanto é preciso entrever que na ‘era da informação’, a propriedade 

intelectual se transformou num recurso chave da economia, o que autoriza a 

cultura ter adquirido uma alta prioridade na agenda de política pública 

(WYSZOMIRSKI, 2004, p.1), se tornado um símbolo da economia do 

intangível, do simbólico, a qual se desenvolve a partir da criatividade, seja ela 

proveniente de uma ordem individual ou coletiva, produzindo bens e serviços 

criativos (BRASIL, 2011, p.24), essa dimensão imaterial da economia vinculada 

à criatividade vem ganhando bastante espaço num mundo cada vez mais 

inclinado a desenvolver uma economia baseada na produção de bens e 

serviços que envolvam menos objetos tangíveis, até porque “tudo que nos 

afaste do materialismo exagerado e escandaloso que dura por muito tempo, é 

positivo.” (FLORIDA, 2011b, p.164) 43.  

Daí que o graffiti, manifestação prenhe de criatividade, se torna um 

importante elemento para o estabelecimento e desenvolvimento não apenas da 

cidade criativa, mas de uma consciência que enxerga a cidade não como 

prisão, retrato da insegurança, e de um convívio cada vez mais automatizado e 

frio, mas sim como suporte para o desenvolvimento criativo espontâneo dos 

cidadãos, permitindo uma aproximação e interação com quem está próximo e 

divide o mesmo espaço, a mesma cidade, tolerando uma comunicação na/da 

mesma de maneira mais direta e profunda, construindo uma paisagem 

composta pelas pessoas que deveriam ter essa liberdade de expressão e não 

apenas por meio de imagens de logos de marcas de empresas e produtos 

comerciais. 

No capítulo seguinte, buscamos analisar empiricamente a partir da 

teoria considerada e de um recorte espacial dividido em dois eixos da cidade 

de Natal, a produção de uma paisagem pelo fenômeno do graffiti, se 

                                                           
43

 No original: “todo lo que nos aleje del materialismo exagerado y escandaloso que hace ya 
demasiado que dura, es positivo.” 
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questionando se a mesma se distingue considerando os eixos, se sim, quais 

seriam os fenômenos associados. Diferentes regimes de visibilidade 

contribuirão para distintas formas de apropriação do espaço público e, 

consequentemente na produção de uma paisagem culturalmente distinta, 

destarte buscamos realizar associações entre imagens, entrevistas com 

grafiteiros e gestores públicos, com os conceitos trabalhados até este 

momento, assim como características socioespaciais que se destacam de um 

lugar para outro, todos atrelados à produção do graffiti. 
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CAPÍTULO V 

5. REPERCUSSÕES SOCIOESPACIAIS DO GRAFFITI EM NATAL 

 Até chegar a este momento, no qual focamos o graffiti produzido na 

cidade de Natal de modo mais direto, isto é, por meio de trabalho de campo, o 

qual resultou numa produção de fotos que ilustram toda a discussão realizada 

nos capítulos anteriores dialogando com o discurso presente nas respostas 

dadas pelos entrevistados. Intentamos concatenar conceitos e categorias que 

são correlatos, mas que são correntemente trabalhados separadamente. 

Porém, como ficou evidenciado na discussão realizada em cada capítulo, 

procuramos fazer relações teórico-conceituais entre paisagem, espaço público 

e cidade criativa, muito em função de entender que no nosso caso particular, 

envolvendo o fenômeno do graffiti realizado na cidade de Natal, seria 

imprescindível não lançar mão a esse arranjo metodológico, sendo importante 

essa relação a fim de atingir todos os objetivos.  

Esse percurso se deu, inicialmente, com a ideia de discurso presente na 

produção da paisagem, de como esta é resultado de um conjunto simbólico 

que a define e lhe atribui significado, em grande parte resultado de uma cultura 

hegemônica, e por vezes de uma cultura alternativa. Em seguida, procuramos 

explicar de que maneira o espaço público e a visibilidade associada a ele, 

influencia diretamente em como o graffiti se manifestará na cidade a fim de 

disseminar seu discurso, e por fim, buscando relacionar com as ideias 

trabalhadas nos capítulos anteriores, explicamos o conceito de cidade criativa a 

partir do graffiti, relacionando-o com a noção de cidade pós-moderna e os 

conceitos de tempo e de espaço a ela relacionados. 

Como deixamos expresso no capítulo que trata sobre os procedimentos 

metodológicos, as fotografias selecionadas para ilustrar o presente capítulo 

estão diretamente atreladas tanto ao conteúdo teórico trabalhado até aqui, 

como quanto as entrevistas com grafiteiros e gestores do poder público, mais 

especificamente da prefeitura de Natal. Os quais foram selecionados 

considerando alguns fatores, tais como, no caso dos grafiteiros, pela relevância 

de seus trabalhos nos dois eixos selecionados para a realização da pesquisa 

de campo e, ao mesmo tempo por serem pessoas dispostas a contribuir, tendo 
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interesse em colaborar com o desenvolvimento da pesquisa, bem como 

possuírem uma grande capacidade de discutir as questões ligadas ao graffiti, 

sobretudo aquele que se dá nesta cidade, e no que concerne ao gestor público 

entrevistado, a escolha se deu pelo fato do mesmo além de estar lotado na 

Secretaria Municipal de Cultura, sendo Diretor do Departamento de Artes 

Integradas da Funcarte, departamento que como o nome já diz, tem importante 

papel na associação e promoção de diferentes tipos de arte da cidade, está 

sempre envolvido nos eventos promovidos pela prefeitura com o interesse de 

difundir o graffiti. 

5.1 SERIA NATAL, UMA CIDADE PROPENSA A ASSIMILAR O GRAFFITI? 

 
  
Já teve exemplo de, proibir de eu pintar um prédio porque a 
discussão entre os arquitetos, os engenheiros, os técnicos das artes 
era se a população ia gostar ou não da temática que o grafiteiro 
adotou. Ou se iria descaracterizar um prédio desses, descaracterizar 
a arquitetura. Eu participei de uma, fui aprovado, recebi o valor pra 
elaborar uma pintura na cidade, aqui no centro, o museu da cultura 
popular da ribeira, tudo bem até essa parte técnica, não aceitaram, 
acabei pintando aqui na casa do estudante, foi aí que aceitaram, 
depois de muita proibição técnica, eu nunca mais quero tá ligado, 
porque passaram seis meses de proibições técnicas. Uma coisa 
absurda, então não tá preparado. Era uma mãe segurando um corpo 
morto, com um pano na cara, uma pintura em óleo, que eu ia fazer 
em graffiti, era uma mulher de turbante assim, branca, olhando assim 
pro horizonte, com um corpo morto, tipo jesus, proibiram, vetaram. Eu 
achei altamente sem polêmica. Mudei o desenho e tal, não era o 
desenho que eu queria. Por isso que eu bati um niilismo fuderoso, de 
não participar mais de eventos como esse, estaduais, municipais, 
principalmente os que não tenham cachê, principalmente! E eu acho 
que esse é o segredo pra dar certo, é o cara bater o pé mesmo, não 
aderir, tá ligado!? (Pedro Ivo, entrevista realizada em 11 de dezembro 
de 2015) 

 
 

 Controle, essa é a palavra chave que permeia toda discussão que 

envolve a promoção do graffiti com intermédio público ou privado, mas essa é 

uma palavra que não anda em consonância com a arte, mas na verdade, com 

um viés puramente comercial, e por isso acaba censurando aquilo que não lhe 

convém, como no caso citado por Pedro Ivo. Por isso cabe discutir de que 

maneira o graffiti é assimilado em Natal, sobretudo pelo poder público.  

Desde o primeiro evento de graffiti organizado pela prefeitura de Natal, 

bastante requisitado por grafiteiros e produtores culturais, no ano de 2013, vem 
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crescendo o número de manifestações similares, as quais congregam o graffiti. 

Porém são poucos os que permitem uma manifestação livre, sem uma 

determinação ou sugestão de um tema, como nesse evento citado, o Graffiti 

Expo Natal, onde desde então, todo evento realiza-se ao redor de uma 

temática, a qual os grafiteiros deveriam obedecer. A imagem a seguir mostra 

algumas informações do evento de 2015 veiculadas pela imprensa, o evento 

teve como tema o futebol, por conta do centenário dos três principais clubes de 

futebol de Natal nesse mesmo ano.  

O discurso apregoado em eventos como esse é de incentivo e 

valorização do graffiti – o que por um lado não deixa de ser verdade –, mas de 

fato, apenas contribui para uma institucionalização do mesmo, limitando-o ao 

invés de buscar entendê-lo, promovendo o fenômeno como ele de fato se 

construiu e se desenvolveu historicamente, na rua. Sem contar que além desse 

ser um evento que ocorre uma vez ao ano, não promove de fato o fenômeno 

urbano, considerando que além de não caber todos os grafiteiros nas galerias 

de arte, quem intermedia esses eventos termina tolhendo aqueles trabalhos 

que considere fora de padrões de beleza estabelecidos no meio artístico, os 

quais são incompatíveis com o das ruas, tanto esteticamente, quanto 

discursivamente, esse contraste pode ser observado no discurso difundido 

pelos organizadores desses eventos, como podemos observar no texto 

presente na matéria de jornal na época, daí a insatisfação de grande parte dos 

grafiteiros: 

 
 
Eu vejo assim... Deixa muito a desejar porque aqui em Natal, 
comparada com outras cidades do nordeste, o movimento é um dos 
mais fracos, agora não por falta de artista, mas sim por falta de apoio 
de órgãos públicos. Todo ano rola exposição, que é no dia (nacional) 
do graffiti, mas não é algo que eles chamam, não, é algo que a gente 
corre atrás, peleja, tem o apoio de vários órgãos, independentes, 
Marcelo Veni. A galera faz porque quer mesmo ajudar a causa, coisa 
que nunca vem de um órgão público de cultura, nem nada. (Hugh, 
entrevista realizada em 21 de janeiro de 2016) 
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Figura 6: Publicação do “jornal de hoje” a respeito de um evento de Graffiti. O “jornal de hoje” 
publicou na época uma matéria a respeito do evento, discutindo junto com um dos produtores 
do evento alguns pontos que particularizam o graffiti, entre eles o fato deste ser “multicolorido”, 
ou se distinguir da pichação, na medida em que essa diz respeito a palavras supostamente 
desconexas, o que não é verdade. Esse discurso veiculado na mídia contribui para um 
estereótipo ainda muito distante de atingir o fenômeno de maneira mais profunda. 
Fonte: Autoria própria, 27 de março de 2015. 
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Quando a gente fez o primeiro painel nisso daqui (presépio de Natal 
no bairro de Candelária) era tudo abandonado, cheio de mato. O 
primeiro ato de revitalização desse espaço foi do graffiti. (Hugh, 
entrevista realizada em 21 de janeiro de 2016) 
 
 

Por outro lado, cabe demonstrar de que maneira o graffti se envolve sem 

a necessidade de qualquer tipo de mediação em processos urbanos os quais 

podemos associar diretamente não só a promoção do fenômeno urbano em 

tela, mas da própria ideia de desenvolvimento da cidade criativa. 

O que hoje se tornou conhecida como a praça de Barcelona ou dos 

patins é, na verdade, o Presépio de Natal, obra mais antiga de Oscar Niemeyer 

na cidade, localizada no bairro de candelária, ao custo de R$1,7 milhão aos 

cofres públicos. Onde deveria haver lojas de artesanato, lanchonetes e eventos 

diversos, fora abandonado logo após a inauguração, sendo usado nos anos 

seguintes como moradia para sem tetos e local de consumo de drogas 

pesadas como o crack. Segundo alguns grafiteiros, dentre eles, Hugh e Kefren 

Pok, o processo de “revitalização” foi iniciado por meio de uma série de 

intervenções que eles e mais alguns outros grafiteiros realizaram no lugar, o 

que de certa forma chamou a atenção de mais pessoas a fim de tornar o 

presépio um lugar onde houvesse a realização de práticas que aproximassem 

as pessoas por meio do esporte, lazer e cultura desenvolvidos no local, mas 

por meio de uma iniciativa independente, sem vinculo algum com governos 

municipais e/ou estaduais: 

 
 
Aqui (presépio de Natal localizado no bairro de Candelária) era um 
local abandonado, se não fosse abandonado não teria esses graffitis, 
se aqui tivesse segurança e tal, jamais ia ter. E como a galera do 
patins e do skate chegou e a gente com o graffiti, a gente meio que 
faz mais do que os caras (responsáveis legais pela manutenção do 
espaço), que deixaram abandonar, e se aqui fosse um espaço 
abandonado seria bem pior, a galera que frequentava aqui antes, era 
só noiado. Quando a gente fez o primeiro painel, isso daqui era tudo 
abandonado, cheio de mato, saiu no jornal quando a gente fez, daí da 
ação que a gente fez, viram a galera que estava morando aqui, isso 
chamou a atenção, sabe, que tinham feito um graffiti num espaço 
abandonado, onde tinha um monte de morador de rua, assaltos, tudo 
sujo. (Kefren Pok, entrevista realizada em 21 de janeiro de 2016) 
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É possível entrever com o exemplo citado por Kefren Pok, o papel 

transformador em que uma prática transgressiva como o graffiti pode ser 

associado. Como a partir da espontaneidade criativa de alguns grafiteiros, em 

busca de dar visibilidade a suas intervenções, contribuíram significativamente 

para fornecer outro uso a um equipamento público sem nenhuma função social. 

Se tornando mais um exemplo de como a cidade é um organismo vivo e 

independente, e de como o planejamento das cidades, sobretudo com o 

interesse de promover a cidade criativa, deve estar em consonância com o que 

a sociedade almeja, para tanto é imprescindível estabelecer um diálogo com a 

sociedade em geral, assim como com pessoas interessadas em desenvolver 

um projeto criativo na cidade, como no caso dos grafiteiros, skatistas e 

patinadores; e não, sendo decidido apenas por gestores públicos em parceria 

com a iniciativa privada.  

O discurso institucionalizado ainda é bastante conservador e em 

dissonância com a fala dos grafiteiros em relação a esse tema, tendo uma 

visão em que prevalece a limitação de como a manifestação se dará no espaço 

público, intermediada, inclusive, pela iniciativa privada: 

 
 
Eu vejo com bons olhos, o acolhimento do trabalho com qualidade, 
com o trabalho sintonizado com o proprietário e com o poder público, 
à medida que se fortalece o apoio público e o apoio do empresário, 
dos proprietários de grandes áreas passíveis de serem transformadas 
em obra de arte pintada, a tendência é positiva. (Flávio Freitas, 
entrevista realizada em 21 de janeiro de 2016) 

 
 

Apesar de positiva, a fala acima, coerente em função da posição 

institucional do entrevistado, não dialoga abertamente com os grafiteiros num 

nível artístico, mas, sobretudo de contratação de um serviço, as características 

de espontaneidade, efemeridade e de transgressão ainda são extremamente 

mal vistas e desconsideradas na discussão. Acreditamos ser de suma 

importância considerar esses eventos inesperados na promoção da cidade 

criativa, pois mesmo que ocorram sem o controle direto das instituições que 

regem o território, expõem uma espontaneidade criativa que deve ser 

valorizada, na medida em que se torna expressão daqueles que vivem e 



95 
 

“usam” a cidade cotidianamente. Acontece que segundo os grafiteiros, essa é 

uma realidade ainda distante: 

 
 
Eu acho assim, potencial tem, pela galera que faz, muita gente que 
começou a pouco tempo e tá pintando muito bem. Agora vem aquela 
questão, de todo o nordeste, natal é uma das cidades com a cena 
mais fraca, com menos apoio, com menos assistência com esse tipo 
de arte, aqui a galera é muito cabeça fechada, mesmo sendo graffiti, 
a galera diz que é pichação, que não é legal, aqui é meio arcaico o 
raciocínio da galera sobre arte de rua. Em Recife, por exemplo, 
existem vários eventos grandiosos de graffiti, conhecidos no Brasil 
inteiro, chamando grafiteiros do Brasil inteiro, da América latina, a 
própria comunidade abraça bem melhor o graffiti do que aqui, então 
tem essa questão de não confiar, não acreditar no potencial. No meu 
ponto de vista, se o governo tiver a boa vontade de apoiar o artista 
urbano, com projetos e tudo mais, consequentemente, a civilização 
vai ver o graffiti de outra forma, porque vai poder conhecer mais, vai 
ter outra visão. Natal tá engatinhando. (Hugh, entrevista realizada em 
21 de janeiro de 2016) 
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Figura 7: Presépio de Natal nos dias atuais. Nessa obra de Oscar Niemeyer, por exemplo, que 
originariamente seria o presépio de Natal, mas que ao ser abandonada pela administração 
pública se transformou num lugar abandonado, e por muito tempo foi um espaço 
marginalizado, acabou se transforando mais uma vez, mas agora positivamente, suscitada, 
inclusive, a partir de manifestações de graffiti, hoje é uma área de lazer ocupada por skatistas e 
patinadores da cidade. 
Fonte: Autoria própria, 9 de março de 2016. 
 

5.2 O APOGEU DO CINZA 

 
 
Eu pintei diversos viadutos, não sei o que é que passa na cabeça 
dessa galera de achar que viaduto tem que ser algo cinza, porque o 
que é que tem de belo na cor cinza!? Poderiam existir projetos, pegar 
quem tá pixando, procurar saber quem é, e dizer que tá querendo 
fazer um projeto com eles, ceder tinta, chamar outras pessoas que 
pintam, apoiar a causa, cada um ganhando tanto. Com certeza, os 
caras iriam querer fazer algo bem mais elaborado, mas o que é que 
acontece, não existe apoio de nada, cultura de nada, existe só a 
repressão, e o pixo, está mostrando justamente que você está 
descontente com isso. (Hugh, grafiteiro residente em Natal, entrevista 
realizada em 21 de janeiro de 2016) 
 

 

Se para existir, qualquer coisa deve obrigatoriamente possuir um suporte 

imagético, os espaços públicos não fogem a regra, de modo que é por meio 

dele que o poder público busca a todo o momento reforçar sua 

representatividade por meio da imagem que é criada a partir dele, por isso a 

preocupação das prefeituras das capitais brasileiras – e Natal não foge a regra 

–, em cobrir de cinza seus muros – onde outrora havia desde banners 

publicitários a diversas tipologias de graffiti –, a fim de reiterar sua presença 

institucional no espaço, fruto de uma urgência pela visibilidade da mesma 

enquanto expressão máxima da ordem, da norma etc., a qual precisa estar 

fortemente assentada numa base imagético-discursiva, a imagem nesse caso 

está associada à presença do da cor cinza (como demonstrado na foto abaixo).  
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Figura 8: Viaduto de Ponta Negra. Essa foi uma imagem feita no viaduto 1 (como descrito no 
mapa presente no capítulo I), onde nota-se no detalhe um banner anunciando a proibição de 
qualquer tipo de publicidade neste local. Os viadutos são pontos estratégicos para a veiculação 
desse tipo de intervenção da prefeitura da cidade. Porém veremos a seguir de que maneira 
essa é uma escolha deliberada em função da visibilidade, na medida em que nesse mesmo 
viaduto, na parte mais ao lado, à esquerda da imagem, existem uma série de graffitis não 
apagados, provavelmente por se localizarem num ponto pouco visualizado de modo geral. 
Fonte: Autoria própria, 26 de novembro de 2015. 

 
Figura 9: Graffiti sendo coberto. Essa imagem foi feita no momento exato em que um dos 
funcionários da SEMURB, Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo da cidade cobria um grffiti 
localizado no viaduto 2, em frente ao campus da UFRN, localizado na Av Salgado Filho. Um 
graffiti feito aí dura poucos dias, a manutenção da cor cinza nesse equipamento é diária. 
Fonte: Autoria própria, 23 de março de 2015. 
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Considerando que nossa definição de graffiti se distingue daquela que o 

diferencia da pixação, mas o apreende enquanto manifestação mais 

abrangente do ato, discutivelmente, inato, que nós temos de deixar uma 

mensagem por onde passamos, ou seja, enquanto resultado da ação 

espontânea do homem de deixar uma marca, uma inscrição, um registro de 

sua passagem por ali, seja ela uma tag ou um trabalho mais elaborado, o qual 

requeira uma gama maior de material para realizá-lo. De qualquer modo, 

interessante notar nas falas dos entrevistados, esse entendimento mais diverso 

e complexo do que venha a ser graffiti, a partir de um conceito mais abrangente 

os quais corroboram com a ideia de que: 

 
 
O graffiti, ele não é comercial, a ação poética, clandestina, não pode 
haver mediação, você chega num lugar, executa uma poesia e sai. A 
mediação o transforma em muralismo, num trampo comercial, num 
serviço, gourmetiza; o torna comestível para a sociedade entender. 
Plenamente graffiti é a pixação, a tag. (Pedro Ivo, grafiteiro residente 
em Natal, entrevista realizada em 11 de dezembro de 2015) 
 

 
O que foge disso já não é muito encarado como graffiti, um graffiti 
pago, é um trampo comercial, então a galera nem chama de graffiti, 
um muro comercial, um trampo comercial. Mas ninguém fala que vai 
fazer um graffiti, porque foge, graffiti é outra coisa, graffiti é na rua. É 
o cara intervir na rua, não só com spray, com rolinho e outras 
diversas formas. (Hugh, entrevista realizada em 21 de janeiro de 
2016) 

 
 

 Dizer que o graffiti não é comercial, sugerindo que toda prática que seja 

mediada por algum tipo de remuneração não se enquadra nos parâmetros 

fundamentais que constroem o discurso e a estética do graffiti, os quais estão 

diretamente atrelados a expressão da liberdade, espontaneidade e 

efemeridade, pode suscitar uma reflexão no sentido de em que medida o ato 

de pixar, grafitar, não estaria diretamente ligado a algo mais 

espontâneo/instintivo do ser humano. É arriscado intentar fazer analogias entre 

o graffiti com o histórico ato de pintar as paredes das cavernas e rochas que 

circundavam a vida dos homens das cavernas, por exemplo, mas ainda assim, 

cabe uma reflexão nesse sentido, se perguntando do por que jovens e adultos 

continuam se arriscando subvertendo a ordem em diferentes escalas – seja 
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escalando um prédio de vinte andares ou pixando a porta do banheiro público –

, a fim de deixar uma marca. 

 Essa discussão envolve se pensar na forma como nos organizamos 

enquanto sociedade, a qual se baseia na propriedade privada, circunstância 

esta que torna a produção do graffiti, nos moldes descritos nas falas de Pedro 

Ivo e Hugh, mais difícil, sendo cada vez mais comum buscar uma relação de 

consentimento entre o pixador e o pixado. Esse é um discurso muito fortalecido 

pelas instâncias públicas, as quais têm como objetivo resguardar o conjunto de 

normas e leis, as quais envolvem a proibição de qualquer publicidade ilegal no 

espaço público. Discurso este bastante coerente, haja vista sua condição de 

empregar as leis que regem a sociedade em que atua; Natal não foge a essa 

regra, na medida em que podemos constatá-lo na fala de seus gestores: 

 
 
O impedimento se dava pela força, o impedimento hoje ele se dá 
pelas leis. Você tem razão quando você fala que o processo de 
criatividade, de construção de uma obra de arte, passa por um 
exercício de liberdade. Agora, do ponto de vista da natureza do 
graffiti, dessas inscrições urbanas, eu acho que tá contido no 
paradigma dela, da construção dela, o nascimento dela, uma ação de 
ir contra o sistema, negação do sistema, negação das leis. Eu acho 
que ela nasce assim, como uma negação do sistema, até pelo fato de 
a gente ter um movimento muito forte de artes visuais, comercial, 
dentro das galerias, com conotação financeira, e uma massa de 
artistas criativos à margem, marginalizados, então num determinado 
momento, esse grupo marginalizado que tem acesso a material e 
conhecimento, quer ser visto, quer expressar seu conteúdo 
intelectual, artístico e visual, então ele vai pra o espaço ilegal porque 
ele é o espaço de negação do sistema, depois disso, passando por 
todo esse processo, dessa massa vão sair artistas importantíssimos 
pra dentro das galerias e o sistema absorve. (Flávio Freitas, 
entrevista realizada em 21 de janeiro de 2016) 

 

  

Torna-se evidente um descompasso no que se refere o próprio 

entendimento não só do graffiti, mas da própria figura do grafiteiro do seu papel 

enquanto sujeito diretamente ligado ao anonimato e a busca da liberdade de 

expressão, da não sujeição aos limites e fronteiras que regem o espaço 

urbano, na medida em que sua arte fundamenta-se justamente na apropriação 

do espaço público, apropriação dos elementos físicos da urbe, da rua, 

dialogando de maneira artística, poética, política, anárquica com a cidade e 

seus ‘urbanóides’. Esta discussão suscitou uma reflexão sobre os limites de 
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onde começaria e terminaria o graffiti, sendo possível entrever limites 

simbólicos e comportamentais atrelados ao fenômeno, fornecidos pelos 

próprios grafiteiros, de maneira que elaborar um conceito definitivo do que 

venha a ser um “graffiti autêntico” ainda é uma tarefa um tanto quanto difícil de 

realizar.  

No entanto, Pedro Ivo faz uma observação crítica de como o graffiti 

ainda é uma manifestação profundamente marginalizada em nossa sociedade, 

transformado, muitas vezes, em instrumento de difusão de um discurso 

hegemônico. E quando foge dessa sujeição em termos discursivos e 

ideológicos, é mais fortemente combatido, por isso muitas vezes ele surge em 

locais cada vez mais inesperados, como na foto abaixo, onde é possível 

observar grafites produzidos por Pedro Ivo e Bia Rocha, os quais se encontram 

voltados não para a Avenida Roberto Freire, mas para dentro do 

estacionamento de um supermercado abandonado: 

 
 
Ainda há preconceito contra negro, ainda há preconceito contra 
grafiteira negra grafitando sozinha, problemas sociais ainda tem, 
então pode ter óculos, pode ter outdoor, pode ter avião (série de 
suportes que atualmente utilizaram estética do graffiti ), mas a 
desigualdade, a nuance do indivíduo praticando, e a covardia 
acontecendo não deixou de ter, então não melhorou, não muda nada, 
muda o bolso do grafiteiro, ele cresce. O serviço de pintura já é 
domado em todas as esferas, o serviço de tatuador, pintor predial, o 
grafiteiro ele só era uma pessoa inadequada que se tornou 
adequada. É uma modulação, ela foi arrumada, tem horários pra você 
pintar, se você estiver pintando de dia, se você tiver de boa, fazendo 
uma coisa esteticamente bonita, a sociedade aceita. Mas ainda não 
tem aquele entendimento deliberativo das paredes, que os cientistas 
pensam, você não pode pintar o que você quiser, tem restrição de 
pênis, vagina, por isso acho preciso os grafiteiros se atentarem pra 
isso, pra tá lá de boa, fazendo o que você gosta, e não o que todos 
gostariam de fazer. Isso limita, a sociedade ainda não está preparada 
pra receber, artisticamente, qualquer coisa nas paredes, como você 
vê em outros lugares, onde eles querem ver o que você tem a fazer, 
aqui, o cara chega no papel, ‘eu quero que você faça isso!’. A 
mentalidade ainda é ortodoxa, cristã, direitista, patriarcal, machista, 
cheia de pudores, a arte em geral ainda passa por isso no Brasil, a 
boa arte não é tão pública, tudo que é muito questionativo é mais 
abafado, quando é farejado e identificado, se coloca em stand by. 
(Pedro Ivo, entrevista realizada em 11 de dezembro de 2015) 
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Figura 10: Graffiti na Av. Eng. Roberto Freire. Podemos dizer que Pedro Ivo e de Bia Rocha 
não tinham a visibilidade como principal atributo do lugar para tê-lo escolhido para seus 
graffitis, mas talvez, por ele permitir uma liberdade maior na realização, tanto em termos da 
produção dos mesmos, quanto no seu conteúdo simbólico, na medida em que podemos 
enxergar a direita da imagem um corpo feminino nu, expressão esta que provavelmente seria 
questionada pelos passantes da avenida. Como curiosidade, este graffiti foi produzido no 
mesmo período em que eles tiveram sua filha, cujo nome Aquarela fora grafitado no dia. 
Fonte: Autoria própria, 26 de novembro de 2015. 

 
Esses limites permeiam toda intervenção que possua uma estética 

oriunda das ruas. De modo que cabe se perguntar o que caracterizaria o graffiti 

independente de onde ele esteja. Artista plástico, porém não ligado ao 

movimento do graffiti, Flávio Freitas chama atenção a um possível indicador ou 

pelo menos principal atributo que possa vir a ser vinculado ao graffiti, a 

liberdade, do indivíduo poder exercer sua liberdade artística por meio dos 

atributos físicos da cidade, sendo assim, não há como desvincular o graffiti das 

ruas, ou seja, de seu caráter transgressivo. 

5.3 EM MEIO A RUÍNAS E OUTDOORS  

A decisão de realizar a pesquisa de campo em dois eixos, sendo um 

deles as Avenidas Roberto Freire e Salgado Filho, e outro as vielas da Ribeira 

se deu mediante um entendimento de que se tratando do graffiti, ambos 
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espaços possuem uma relação direta com a discussão teórica realizada acerca 

do discurso associado a paisagem, a apropriação do espaço público, bem 

como uma reflexão acerca as possibilidades urbanas oferecidas pelo 

incremento de uma mentalidade de cidade criativa.  

Como na maioria das pesquisas em ciências humanas, o recorte 

espacial é estabelecido de acordo com o interesse explicativo do pesquisador 

em relação aos objetivos da pesquisa, no nosso caso coube explicar de que 

modo o graffiti produz a paisagem, discursiva e ideologicamente. E 

considerando o nosso recorte espacial, identificar quais os atributos físicos e 

sociais do lugar de exposição implicam em diferentes manifestações e 

percepções do graffiti, e quais as estratégias de visibilidade associadas ao 

graffiti que podemos identificar no espaço público dos dois eixos, e por fim, 

como o graffiti é apreendido para a efetivação discursiva da cidade criativa em 

Natal. Destarte, buscamos explicar que dependendo do contexto socioespacial 

em que o graffiti é criado, o mesmo se apresentará de maneira distinta, tanto 

em termos da forma quanto ao conteúdo, isto é, tanto no que diz respeito a 

tipologia, pixação, stêncil, muralismo etc., quanto ao discurso associado ao 

lugar, no nosso caso à Ribeira e as Avenidas Roberto Freire e parte da 

Salgado Filho. 

O bairro da Ribeira compõe a parte histórica da cidade, encontra-se 

numa região que, juntamente com o bairro Cidade Alta, deu início a 

urbanização da cidade, por isso o contorno paisagístico bastante particular 

ainda do século XIX. Porém, infelizmente, por não haver um trabalho de 

revitalização dessa área, a paisagem está associada a uma imagem de 

abandono, de sujeira, de total desvalorização pela história arquitetônica do 

bairro e da cidade como um todo (como é possível observar na figura abaixo). 

Há uma associação entre esses aspectos com o tipo de graffiti expresso nessa 

parte da cidade, predominantemente aqueles que podem ser feitos mais 

rapidamente como as tags, tendo em vista uma série de dificuldades, 

obstáculos e territorialidades que tornam uma intervenção mais rebuscada 

mais difícil: 
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Tem mais pixação lá (na Rribeira) porque lá é um role mais 
esquecido, então quer dizer, a história de Natal surgiu ali na Ribeira, 
é um canto que você vê abandonado, prédios antigos, que são 
patrimônio histórico, deteriorados, então se tá pixado ali daquele jeito 
é porque está entregue as baratas, no meu ponto de vista a diferença 
é essa, porque lá é um espaço mais entregue, esquecido. Eu tenho 
muito pixo na Ribeira. (Hugh, entrevista realizada no dia 21 de janeiro 
de 2016) 
 
 

 
Figura 11: Prédio abandonado na Ribeira. Essa é uma imagem que representa o estado em 
que se encontra a maioria das fachadas dos prédios históricos localizados no bairro da Ribeira. 
É justamente esse estado que contribui para não deixar qualquer tipo de remorso nos 
grafiteiros que fazem alguma intervenção neste bairro, pois o entendimento é de que não tem 
como um graffiti degradá-la, mas pelo contrário, considerando o estado em que as fachadas se 
encontram, um graffiti pode ter o poder de fornecer poesia e arte a este espaço, ou mesmo 
uma reflexão sobre o próprio estado de abandono. O prédio da foto localiza-se na Rua Chile.  
Fonte: Autoria própria, 26 de novembro de 2015. 

 
Associar o bairro da Ribeira a uma imagem de esquecimento e de 

sujeira, vinculando-o a uma tipologia que pode ser considerada mais marginal 

do graffiti que seria a tag produzida pela pixação, revela uma reflexão acerca o 

fato de se por estarem abandonados, esses prédios “não teriam mais donos”, 

favorecendo uma intervenção em que todos se permitem realizar sem qualquer 

constrangimento ou receio, talvez por isso também a grande quantidade de 

pixações. Até porque diferente da tipologia pictórica, não se pede permissão 
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para pixar, ela é como os grafiteiros gostam de chamar, uma arte “vandal”, 

muito mais associada à subversão, a transgressão dos limites normativos e 

espaciais para sua realização que o graffiti pictórico, o qual pode não estar 

necessariamente envolvido com a transgressão, mas sim ser acordado com o 

proprietário da parede a ser grafitada, por exemplo: 

 
 
A estética do pixo é do jeito que é porque é ilegal, se você tá fazendo 
um rolé num prédio que você sabe que pode ser preso, então quanto 
mais rápido você fizer, melhor, então quer dizer, esse rolé lhe obriga 
a fazer um rolé mais rápido, um traço menos preciso porque a 
circunstância lhe faz fazer daquele jeito, diferente de um muro, 
mesmo não sendo legalizado, é um muro abandonado que a gente vê 
que a probabilidade de dar algo errado é menor, então vamos fazer 
algo mais bem feito, mais bem elaborado. Aí volta a questão da 
Ribeira, porque é daquele jeito que é, porque lá não tem muro pra 
você pintar, se você for abrir um graffiti a galera não vai gostar. Tem 
nome muito antigo, de seis anos, sete anos, justamente por ser um 
canto que não é revitalizado, meio esquecido, o cara sabe que 
mandar uma tag ali, ninguém vai apagar, vai passar muito tempo, 
inclusive a minha primeira tag, ainda tá lá na Ribeira, há uns seis 
anos atrás, a primeira de todas. Provavelmente se eu tivesse feito em 
outro canto já não existiria, também tem essa questão, que pixador 
procura além de um canto com destaque, um canto estratégico, que 
dure mais tempo. Tipo aqueles muros de pedra, são conhecidos 
como “eterno”, um muro de pedra é mais bem visto, tem um ibope 
maior, porque ele sabe que seu nome vai perdurar por muito tempo. 
(Hugh, entrevista realizada no dia 21 de janeiro de 2016) 
 
 

Para entender melhor a relação do bairro da Ribeira com uma 

intervenção do tipo pixação é preciso considerar sua diferenciação em termos 

comunicacionais, de que forma a pixação serve para diferentes tipos de 

comunicação, podendo se referir a duas modalidades: uma do tipo aberto e 

outra do tipo fechado. A primeira se dá de maneira a suprir uma necessidade 

de publicidade a algum tipo de sentimento, seja ele poético ou de 

descontentamento, requer a atenção de todos para fazer o efeito desejado, já a 

segunda tem como intuito comunicar a um grupo específico, nesse caso aos 

próprios pixadores, a fim de se apropriar do espaço expressando possíveis 

territorialidades. Essa tipologia denomina-se do tipo fechada, na medida em 

que apenas eles entendem as inscrições ou tags.  

 
Mas a questão da gente não procurar fazer graffiti na ribeira é 
justamente aquela questão do espaço, lá tem muito nome, tem muito 
pixo, tem muito tudo, pra você encontrar um lugar pra fazer uma 
produção mais elaborada não tem, é mais difícil. Mas se a gente tem 
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uma lata, a gente faz uma tag e se satisfaz, não tanto quanto 
gostaria, mas meio que supri um pouco da necessidade de pintar. 
(Hugh, entrevista realizada em 21 de janeiro de 2016) 
 

 

 A Ribeira termina sendo um lugar, por conta de suas peculiaridades 

socioespaciais para além da imagem de lugar abandonado, mas também por 

possuir um conjunto arquitetônico particularmente rugoso ou como o grafiteiro 

Pok se refere abaixo com diferentes superfícies, isto é, dificilmente se encontra 

uma superfície lisa, que favoreça a produção de um graffiti pictórico, na maioria 

das vezes realizado por mais de um grafiteiro, denominados de murais, se 

torna mais difícil produzir algo mais bem elaborado. 

Esse contexto arquitetônico dificulta uma intervenção mais sofisticada, 

resultando não apenas num número maior de intervenções atreladas a pixação, 

sobretudo a de cunho fechado. De modo que territorialidades são criadas e 

atropelar (termo utilizado para caracterizar quando um grafiteiro ou pixador 

apaga um trabalho de outrem, pintando sobre o mesmo), ou seja, passar por 

cima de um trabalho mais antigo, pode gerar algum tipo de desavença, 

inclusive de perseguição, situação em que o grafiteiro que tenha seu trabalho 

“atropelado” busca se vingar cobrindo todo o trabalho que encontra de quem 

apagou seu graffiti. 

 
 
Lá é um espaço que pra gente não rola porque já tem muito nome de 
galera, muita tag, então lá é sujeira você passar por cima de outro 
cara, porque não tem uma parede limpa, lá se tiver uma parede limpa 
é de um cara com que tem câmera na frente, vigia na rua ou 
andando, então até meus trampos lá pra se encaixar, é difícil. Aí é 
onde entra esse lance de fazer algo meio que “vandal”, escorrido, 
uma parada não tão elaborada que eu faria em outro canto, porque lá 
já tá nessa estética. E lá tem o lance de ser várias superfícies 
também. Tem um movimento lá forte, porque a galera meio que quer 
ser visto também, que é onde tá muita gente da cidade que curte os 
rolé, a galera que vem de fora também, que vai curtir o centro 
histórico quer deixar o nome, isso é um rolé que rende várias 
histórias, vai ser visto por vários caras. (Pok, entrevista realizada em 
21 de janeiro de 2016) 

 
 

Interessante perceber as possibilidades de análise que se abrem a 

partir desta caracterização do movimento do graffiti localizado na Ribeira feita 

por Pok, que para além de uma paisagem fundamentalmente calcada na 

imagem das vielas e becos com prédios com fachadas desgastadas, é possível 
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entrever como este espaço possibilita e limita diferentes manifestações 

atreladas ao graffiti que diz muito sobre o lugar e enriquece o entendimento da 

produção da paisagem.  

O fato de fazer parte do centro histórico da cidade, onde uma 

arquitetura cujo estilo lhe é bastante peculiar, com traços da arquitetura 

francesa do século XIX, sendo o Teatro Alberto Maranhão o principal exemplo. 

É também um dos principais pontos de concentração de eventos artísticos, 

como shows musicais e apresentações teatrais, de modo que a Ribeira é um 

bairro bastante movimentado da cidade, por isso um lugar estratégico para a 

difusão do graffiti, na medida em que é ponto de encontro de várias pessoas, 

local de passagem de muita gente, inclusive de grafiteiros. 

 Pela maioria dos prédios da Ribeira possuir uma “superfície” bastante 

irregular para o graffiti, sobretudo para o pictórico, seu “encaixe” se torna mais 

complicado, fazendo com que estes acabem sendo feitos acompanhando os 

limites dados pela superfície ou nos interstícios dos becos e vielas do bairro – 

isto é, em locais de difícil acesso e difícil adaptação –, ocorrendo a prevalência 

das tags e de outras tipologias como o bomb style, o estêncil e a colagem ou 

lambe, tendo em vista serem de mais fácil adaptação às diferentes superfícies 

e poderem ser feitos com muito mais rapidez, haja vista a aplicação de um 

lambe, o qual basta colar na parede, assim como o estêncil que apesar de 

requerer bastante acurácia para produzi-lo, haja vista o trabalho de Pedro Ivo, 

grafiteiro com muitos estêncils na cidade, é de fácil aplicação, ou mesmo a 

inscrição de uma tag, que a despeito de ser de difícil reprodutibilidade, é de 

fácil produção pelo criador da assinatura, da marca. 
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Figura 12: Graffiti na Rua Chile. Produzido por Kefren Pok (graffiti abstrato), podemos notar de 
que maneira as condições de deterioração e rugosidade da fachada fazem com que o grafiteiro 
tenha certa dificuldade na elaboração do graffiti. 
Fonte: Autoria própria, 26 de novembro de 2015. 

 
Figura 13: Graffiti na Rua Chile. Imóveis cobertos por diveras tipologias de graffiti como a 
pixação, o bomb style, e lambe (colagem nas paredes) localizados na Rua Chile, onde há um 
grande número de imóveis nesse estado de desgaste. 
Fonte: Autoria própria, 26 de novembro de 2015. 
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Figura 14: Graffiti na Rua Chile. Mais um exemplo de Graffiti que requer a habilidade do 
grafiteiro em adaptar a obra numa superfície lisa limitada pelo prédio localizado na Rua Chile. À 
esquerda o grafiteiro FB e a direita o grafiteiro Kefren Pok. 
Fonte: Autoria própria, 26 de novembro de 2015. 

 

 

 
Figura 15: Graffiti no beco da quarentena. No beco da quarentena, um terreno que apesar de 
tomado por lixo, onde o cheiro é insuportável, há diversos graffitis de diferentes grafiteiros, 
compondo uma paisagem caótica, a qual poderia compor cena de filmes pós-apocalípticos 
como Blade Runner e Mad Max. 
Fonte: Autoria própria, 26 de novembro de 2015. 
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.  
Figura 16: Graffiti no beco da quarentena. Mais um Graffiti localizado no beco da quarentena, 
mas diferente dos outros, pela superfície do lugar ser lisa, permite uma intervenção mais 
elaborada, em conjunto com outros grafiteiros. 
Fonte: Autoria própria, 26 de novembro de 2015. 
 

 

 
Figura 17: Graffiti na Rua Dr. Barata. Diversas tags de pixadores e de crews, localizadas na rua 
Dr. Barata. É possível identificar na imagem tags das crews “ACN” (Arte Criminal de Natal), 
“BDL” (Bonde dos Loucos) no canto inferior esquerdo da imagem e “VEP” (Viciados em 
pixação) mais à direita da imagem. As tags prevalecem na paisagem da Ribeira justamente 
pela facilidade com que ela se adequa as diversas superfícies e a disponibilidade, sobretudo no 
período noturno, para efetuar as intervenções. (Observar as setas na figura) 
Fonte: Autoria própria, 26 de novembro de 2015. 
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Figura 18: Graffiti na Rua Dr. Barata. No detalhe podemos observar três tipos de graffiti, sendo 
usado numa mesma intervenção, a colagem ou lambe, o estêncil e a tag, assinatura do 
grafiteiro Pedro Ivo. 
Fonte: Autoria própria, 26 de novembro de 2015. 
 

 
Figura 19: Graffiti na Rua Frei Miguelinho. O prédio branco ao lado é a Casa da Ribeira, onde 
ocorrem diversas apresentações teatrais e musicais com bastante frequência, sobretudo de 
grupos locais. 
Fonte: Autoria própria, 26 de novembro de 2015. 
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Figura 20: Graffiti na Rua Frei Miguelinho. Prédio localizado na Rua Frei Miguelinho contendo 
diversas Tags de pixadores, bem como de algumas crews, como RKS (Riskos) e “ACN” (Arte 
Criminal de Natal). 
Fonte: Autoria própria, 26 de novembro de 2015. 
 

 
Figura 21: Graffiti na Travessa José Alexandre Garcia. Os Graffitis são de Pedro Ivo e Bia 
Rocha. 
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Fonte: Autoria própria, 26 de novembro de 2015. 
 

 
 
Do que a gente (junto com Pedro Ivo) fez na ribeira e na Roberto 
Freire, não tem diferença. Mas eu vejo diferença, sim. Na Ribeira por 
ser bem comercial, a noite fica totalmente meio que livre, então tem 
muito mais pixo, e na Roberto não, é algo mais limpinho, já não tem 
tanto pixo assim, prevalece uma estética de primeiro mundo, ou pelo 
menos se busca isso. (Bia Rocha, entrevista realizada em 11 de 
dezembro de 2015) 
 
 
Pra fazer graffiti a gente procura um lugar mais tranquilo, porque tem 
muita coisa em jogo, tem nosso material que é muito dinheiro e 
podem tomar. Há a frustração de você passar horas e horas num 
muro, passar cinco, quatro horas lá, aí chega um cara e pede pra 
pintar de branco, que já aconteceu também, então a gente procura o 
canto mais limpeza, vamos dizer, para pintar por prazer, 
confraternizar. Até porque o alvo da Ribeira é mais na madrugada 
porque tem muito rolé alternativo na Ribeira que rola três horas da 
manhã, porque ali por mais que seja abandonado tem um fluxo 
massa da galera que tem essa linguagem, o fluxo é bem maior, lá se 
concentra a galera da zona norte, a galera daqui (satélite), tem 
grupos na internet de pixação, graffiti, então é basicamente a mesma 
galera que tá se movimentando. (Hugh, entrevista realizada em 21 de 
janeiro de 2016) 
  

 

 As falas acima fazem um contraponto no que diz respeito à produção de 

uma paisagem diferenciada segundo as possibilidades e os limites oferecidos 

pelos lugares de exposição. Ao se referir a um “canto mais limpeza” para 

elaborar o graffiti, Hugh chama atenção não apenas para o lugar a ser 

pintado, mas, sobretudo, para as condições ideais de se realizar um graffiti, 

com o intuito de não ser repreendido de alguma forma, considerando, com 

isso, a possibilidade de pintar as paredes cujos proprietários concordem com 

a realização do trabalho nas mesmas, garantindo não apenas que o material 

daquele seja assegurado no momento da intervenção, mas, principalmente, 

mas também que não se preocupe com uma intervenção policial, por 

exemplo. Outro ponto importante a ser discutido, diz respeito ao fato de que, 

segundo ele, a Ribeira é um lugar importante para toda a comunidade de 

grafiteiros, de modo que nesse espaço a busca por visibilidade está 

diretamente ligada à possibilidade de ser visto e reconhecido por aqueles que 

praticam e/ou apreciam a cultura do graffiti, na medida em que é um espaço 

que agrega essas pessoas.  
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Bia e Hugh ponderam ainda que há uma diferença fundamental entre os 

dois lugares – levando em consideração práticas espontâneas sem a 

permissão do proprietário dos imóveis –, no sentido de que no bairro da 

Ribeira há uma facilidade maior durante o período da noite, o que não ocorre 

nas avenidas, onde o movimento não cessa e a segurança é muito maior, é o 

caso do eixo que compreende as avenidas Roberto Freire e Salgado Filho:  

 
 
É mais essa coisa de ser mais difícil de realizar, têm muitas câmeras, 
muito policiamento, muito segurança, mais movimentação de carros, 
é mais difícil você encontrar um lugar abandonado. Aí o cara pensa 
bem antes de fazer. E num ambiente onde tem várias lojas, vários 
comércios, publicidade e tal, é difícil de você se destacar, de ser 
visto. (Pok, entrevista realizada em 21 de janeiro de 2016) 
 

 

A relação do grafiteiro com as avenidas da cidade se dá de maneira 

diferenciada da que ocorre na Ribeira. Bia Rocha nos dá alguns indícios 

dessa diferenciação ao associar o fato de que à noite a Ribeira seria um 

espaço mais fácil para realizar uma graffiti de qualquer natureza, permitindo 

maior número de intervenções. O que não ocorre com as avenidas, tendo em 

vista que elas possuem uma circulação maior e mais constante de carros e 

pessoas, requerendo do grafiteiro uma ação mais cuidadosa, ou seja, levar 

em consideração a elaboração de estratégias a fim de não sofrer algum tipo 

de repreensão seja da polícia ou até mesmo de transeuntes que ainda 

tenham algum tipo de preconceito com o graffiti. Este ainda seria um 

elemento estranho nesses espaços: 

 
 
Eu acho que a grande diferença de fazer um trabalho na periferia com 
as grandes avenidas é que nas avenidas você está ali de intruso, 
rejeitado, na periferia você é abraçado. (Pok, entrevista realizada em 
21 de janeiro de 2016) 
 

 

Como anunciamos no capítulo III, a Ribeira e as Avenidas em questão 

não possuem o mesmo regime de visibilidade, ele se distingue segundo 

características socioespaciais como as referidas anteriormente. Essa estética 

de primeiro mundo em que as avenidas estão imersas a qual Bia se refere, 

limita uma manifestação de graffiti dada pela transgressão, pela subversão, 
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fazendo com que ela seja produzida nos interstícios da cidade, muitas vezes 

por trás de publicidades como outdoors (ver fotos abaixo).  

Essa imagem de cidade, em que é imprescindível apagar manifestações 

como o graffiti é assegurada constantemente pelo poder público, por isso é 

comum que antes de elaborar um grafite, grafiteiros como Hugh e Pok, 

busquem um diálogo com os proprietários do espaço ou mesmo com vizinhos 

do mesmo a fim de evitar algum tipo de abordagem negativa a sua 

intervenção, essa prática se torna cada vez mais comum, e é até muito bem 

vista tanto para o poder público quanto para grafiteiros, tendo em vista que 

com o consentimento do proprietário ele poderá realizar seu trabalho de 

maneira mais tranquila, assegurando sua integridade física, assim como a 

permanência do seu trabalho por mais tempo: 

 
 
Pelo graffiti ser mais bem aceito pela sociedade, é também um pouco 
mais fácil de você também mandar um rolé em um centro mais 
urbano, um muro que tá meio degradado, então a gente fala com o 
pessoal da casa pra saber se libera o muro, procura fazer um negócio 
mais formal, e mesmo se for um lugar abandonado, a gente chega 
pra quem tem um comércio do lado pergunta de quem é o muro e se 
tem problema pintar, ainda existe um diálogo. (Hugh, entrevista 
realizada em 21 de janeiro de 2016) 
 
 
 As ações perenes que a gente vê em grandes cidades, grandes 
painéis são consensuais, entre o proprietário, seja público ou privado. 
Ele (o graffiti) nasce originalmente de uma desobediência de uma 
transgressão, de um desejo de fazer uma afirmação contra o estado 
de coisas como ele é hoje, mas eu acho que o papel do governo é o 
oposto, é fortalecer o estado de respeito e relacionamento entre as 
pessoas, onde prevalece a harmonia e o respeito. Não é que ela (a 
criatividade) seja secundária, a criatividade ela tem que ser apoiada 
pelo poder público dentro do limite da lei, então tudo que a gente vai 
fazer tem que fazer pensando nisso, a gente não pode apoiar uma 
ação que vá, porventura, gerar um problema policial porque o cara tá 
pintando o muro de uma empresa ou uma casa em que o proprietário 
não quer. Então a gente enquanto poder público tem que ter esse 
cuidado, agora, claro que esse direito a transgressão pertence ao 
cidadão e é uma opção do cidadão, não uma opção do poder público, 
nós executamos as leis, e as leis também elas existem para serem 
aperfeiçoadas, modificadas adequadas. (Flávio Freitas, entrevista 
realizada em 21 de janeiro de 2016) 
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Figura 22: Graffiti na Av. Roberto Freire. Nas grandes avenidas, como no caso da Roberto 
Freire, as melhores opções para se realizar os graffitis são nesses imóveis abandonados, os 
quais como neste, apesar de sem uso comercial, servem como ponto publicitário, dada a 
visibilidade associada a esse espaço, vide os outdoors a direita da imagem. 
Fonte: Autoria própria, 26 de novembro de 2015. 
 

 
Figura 23: Graffiti na Av. Roberto Freire. Exemplo de graffiti localizado na Avenida Roberto 
Freire, elaborado por diversos artistas da crew “FDM crew” (Fim do Mundo crew), da esquerda 
para a direita: Hugh, Hades, Kefren Pok, Fb e Félix. Exemplo de muralismo, intervenção que 
compreende uma produção feita por um ou mais grafiteiros que por ser mais grandioso, 
geralmente cobre toda a fachada do imóvel.  
Fonte: Autoria própria, 26 de novembro de 2015. 

 

Por isso que nesses espaços o graffiti irá se encontrar, em sua grande 

maioria, em meio a prédios abandonados ou em paredes pintadas com a 
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autorização do proprietário, ou de maneira estratégica, fazendo uso de 

objetos diversos presentes no espaço público, mas que não recebem a 

mesma atenção por parte da gestão pública – o que não ocorre, como vimos, 

com os viadutos da cidade –, tanto em termos de manutenção como de 

segurança, como no caso das caixas de energia localizadas ao longo dos 

canteiros centrais das avenidas Roberto Freire e Salgado Filho utilizadas por 

Pok (como mostram as fotos abaixo). Essas são algumas possibilidades 

dadas por esse espaço para o graffiti se destacar, daí estar associado a esse 

eixo um regime de visibilidade fundamentalmente extraordinário. É nesse 

sentido que os “olhos” de Pok se destacam na paisagem: 

 
 
E o olho veio da intervenção artística, eu via aquelas caixinhas 
pequenas do sinal e tinha que fazer algo que se encaixasse ali, antes 
eu nem notava aquelas caixas. Antigamente eu mal via elas, daí vi 
que a galera começou a pintar essas estruturas, daí fiz algo pequeno 
que fosse rápido por não ser legalizado, e o lance do olho veio desse 
lance, meio que do olho remeter a vida, e de estarmos sempre sendo 
observados. E era algo morto ali, cinza. E você está pondo uma cor 
ali. Sei que poucas pessoas vão ver, alguém pode passar e nunca 
ver. Pra mim representa também uma pessoa, como se eu tivesse 
dando vida, porque o olhar é muito marcante, o olhar em si, você 
saber que alguém tá lhe vendo, lhe remete muita coisa, a 
observação, e é isso, intervenção urbana, são várias histórias. Depois 
que eu faço já não é meu, é anônimo, tem meu nome, mas tá lá. 
(Kefren Pok, entrevista realizada em 21 de janeiro de 2016) 
 

 

 
Figura 24: Graffiti na Av. Salgado Filho. Kefren Pok pode ser apontado como aquele com maior 
número de intervenções na cidade, justamente por entender que qualquer elemento que a 
cidade oferece pode ser utilizado para disseminar seu trabalho de alguma forma. Seus graffitis 
podem ser encontrados em diferentes pontos da Avenida Salgado Filho, o da esquerda 
próximo ao Shopping Midway Mall e o outro próximo ao Sam’s Club.  
Fonte: Autoria própria, 26 de novembro de 2015. 
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Figura 25: Graffiti na Av. Roberto Freire. “Os olhos” de Kefren Pok estão por toda parte, ao 
longo de toda Avenida Roberto Freire, se destacando em diversos pontos do canteiro central 
desta avenida. Faz uso da visibilidade do lugar para se destacar, e consegue, pois um olhar 
mais atento com certeza ira se deparar com um de seus graffitis. 
Fonte: Autoria própria, 26 de novembro de 2015. 
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Figura 26: Graffiti na Av. Roberto Freire. Mais um exemplo de como não cessa a diversidade 
de elementos usados por ele a fim de ser visto, nesse caso também localizado na Avenida 
Roberto Freire. 
Fonte: Autoria própria, 26 de novembro de 2015. 

 
 
Não para essa percepção da própria geografia da cidade. O que eu 
acho que mais mexe, é a audácia de você intervir num canto 
altamente visível. A gente já não ambiciona esse posicionamento, 
porém eu acho fenomenal, é tipo Banksy, passa a ser maior do que 
você, a ser maior do que essa relação comercial, desmantela a teia, a 
rede social, de uma forma precisa, mais do que o pixo bem feito, ou 
do estêncil bem cortado, ou da coisa bonita, é o graffiti ali velho, a 
gente não sabe quem é. Eu lembro quando criança de ver os 
urbanóides de Marcelus bob (precursos do grtaffiti em Natal), e não 
saber pantufas o que era aquilo. Gera publicidade, mas publicidade 
artística. (Pedro Ivo, entrevista realizada em 11 de dezembro de 
2015) 
 
 
Tem a questão do custo por a gente gastar uma grana irada pra 
poder fazer aquilo, já que a gente vai fazer uma produção massa, 
vamos procurar fazer num canto que seja mais visualizado. A gente 
consegue arrumar trabalhos através de um painel. Para um carro 
enquanto você tá pintando, tem o respeito, tá pintando, uma galera 
para, acha massa, isso é muito foda. Isso que alimenta, porque você 
sabe que vai passar uma tarde naquele muro e vai ter altas histórias 
pra contar, vivências, conhecer pessoas que provavelmente você 
nunca iria conhecer se você não estivesse pintando naquele 
momento, então influencia diretamente quem passa no momento, 
quem olha. (Hugh, entrevista realizada em 21 de janeiro de 2016) 
 

 

 A visibilidade é um atributo de interesse a todos que buscam de algum 

modo atrair a atenção, sobretudo no espaço público. De maneira que como 
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dissemos anteriormente, os grafiteiros acabam tendo que elaborar estratégias 

a fim de disseminar sua marca na cidade. Mas assim como eles, o poder 

público também busca usar o espaço público para expor seu trabalho, 

transformando aquele num palco de disputas pelo olhar. Esse fenômeno se dá 

em lugares em que a vigilância municipal entende como estratégica para a 

divulgação deste trabalho de combate a manifestações como o graffiti, esses 

lugares são as avenidas da cidade e compreende, em sua grande maioria, os 

viadutos dela, os quais recebem uma atenção muito especial da prefeitura, 

sendo constantemente cobertos por uma tinta cinza, esta característica no 

combate a publicidade ilegal nas cidades brasileiras.  

Há uma deliberada seleção de qual parte do viaduto será coberta, 

baseando-se exatamente na visibilidade, ou seja, priorizando aqueles pontos 

vistos mais facilmente e ignorando outros que possam passar despercebidos 

pela população, isso ocorre principalmente por conta da curta verba para 

realizar essa manutenção: 

 
 
Faz sentido, porque você tem que considerar que há uma limitação 
de recurso pra fazer essa limpeza. (Flávio Freitas, entrevista realizada 
em 21 de janeiro de 2016) 
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Figura 27: Graffiti na Av. Salgado Filho. Esses graffitis localizam-se no viaduto 1, mesmo 
viaduto da figura 8, porém por estarem na lateral do mesmo, eles não são cobertos, muito em 
função de estarem fora do perímetro que de fato interessa a prefeitura, aquele voltado para a 
Avenida Salgado Filho, como podemos enxergar na figura 7.  
Fonte: Autoria própria, 26 de novembro de 2015. 

 

 Não é tarefa fácil se propor a compreender o que move as pessoas a 

riscar e pintar as paredes das cidades. Buscar um entendimento mais profundo 

que aquele que demoniza uma ou várias tipologias e prestigia outras. Em 

Natal, essa discussão é realizada ainda de maneira superficial e incipiente, 

ainda prevalecendo a concepção que o apreende como um desvio:  

 
 
Nós estamos engatinhando né!? Tem algumas questões pontuais que 
demonstra a atenção do poder público, aqui no caso da Funcarte 
temos buscado valorizar, com o evento anual, que é o dia 
internacional do graffiti. Desde 2013 que nós temos comemorado e 
apoiado ações nesse sentido, como uma forma de reconhecer o valor 
da produção do graffiti em natal, e nesse evento a gente traz uma 
exposição pra dentro da galeria, principal galeria do município, que é 
a galeria aqui da Funcarte, trazendo a provocação pra se pensar o 
graffiti como expressão artística. (Flávio Freitas, entrevista realizada 
em 21 de janeiro de 2016) 
 
 
Eu acho que o primeiro problema do graffiti espontâneo é ele, por ser 
espontâneo, não ser autorizado, então por mais que esteja cinza o 
muro, mas ele é o proprietário, cabe a ele ter informação de que vai 
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ser feito alguma coisa ali, então eu acho que isso aí dá uma 
conotação de desobediência civil, de um certo atropelo da 
propriedade privada, ou mesmo pública, quando não há um 
entendimento do poder público que aquilo seja feito. Esse é um dos 
motivos, a gente poderia colocar como outro motivo, a própria 
(de)sintonia da grande maioria da população da cidade com o que é 
arte contemporânea, o que são expressões artísticas 
contemporâneas do nosso tempo, como o grafiiti. (Flávio Freitas, 
entrevista realizada em 21 de janeiro de 2016) 
 
 

 Talvez essa (de)sintonia da população com manifestações como o 

graffiti possam ser minimizadas no momento em que se realize uma discussão 

em que se inclua os grafiteiros no diálogo envolvendo as questões urbanas, 

artísticas e, inclusive, de inclusão social por meio da arte, por exemplo. No 

entanto, apesar de ainda bastante incipiente, esse reconhecimento não deixa 

de ser o primeiro passo para uma reflexão cada vez mais embasada sobre 

esse fenômeno urbano.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A produção da paisagem envolve não apenas uma construção material 

do mundo, mas, sobretudo, uma construção mental do mesmo, na medida em 

que elaboramos o mundo muito mais a partir de suas representações do que 

por meio de uma vivência no mundo de fato. Ao discutirmos o papel discursivo 

do graffiti na produção da paisagem, foi possível entrever que não há um 

consenso discursivo nas manifestações de graffiti no que se refere à produção 

da paisagem por meio de um conjunto simbólico associado a uma cultura 

hegemônica ou a uma cultura alternativa e contestatória.  

Isso se reflete no modo como hoje há aqueles que aceitam e os que não 

aderem a determinadas regras e convenções artísticas elaboradas pelo poder 

público na tentativa de controlar as manifestações de graffiti na cidade, 

delegando não só o lugar onde os graffitis (ou as representações deles) devem 

ser feitos, mas também, muitas vezes, o seu conteúdo artístico e ideológico. O 

que de certo modo causa um racha ideológico no movimento, entre aqueles 

que não aderem ao modo como o graffiti vem sendo abarcado pelo meio 

artístico e aqueles que, por outro lado entendem como sendo algo positivo para 

que o fenômeno ganhe maior visibilidade e adesão da sociedade com esse tipo 

de manifestação. Muito embora participem tendo a consciência, como vimos no 

capítulo anterior, de não considerar o trabalho que expõe nas galerias de arte, 

como graffiti, mas sim como outra coisa, uma representação.  

Kefren Pok teve seu trabalho exposto em alguns eventos em Natal nos 

meses de março e abril de 2016, ele é um dos que não considera que o que faz 

nesses ambientes sejam graffiti, mas ao mesmo tempo enxerga uma 

possibilidade de difusão de sua arte nesses eventos. Ele chegou a ser 

homenageado no evento que comemora o dia nacional do Graffiti, o “Graffiti 

Expo Natal”, o qual é celebrado em 27 de março, por conta do aniversário de 

um ano de morte do artista plástico e pioneiro no movimento do graffiti no 

Brasil, Alex Vallauri. 

Vimos que em Natal essa dissonância ideológica e discursiva ocorre não 

apenas entre grafiteiros, mas, sobretudo, entre estes com aqueles que gerem a 
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cultura na cidade, bem como seus espaços públicos, não permitindo que estes 

sejam usados para qualquer tipo de publicidade ilegal na cidade. 

Buscamos ainda explicar o papel do lugar para a realização de 

diferentes manifestações de graffiti na cidade de Natal. A partir de um recorte 

espacial definido por dois eixos da cidade, sendo um deles constituído pelas 

Avenidas Roberto Freire e Salgado Filho e o outro composto pelas ruas e 

becos do bairro da Ribeira. Em ambos a paisagem é composta por 

manifestações de graffiti, as quais se apresentam de maneira diferenciada 

segundo as características socioespaciais que cada um deles possui. 

A movimentação cultural noturna bastante intensa na Ribeira é um dos 

motivos para que este receba um elevado número de intervenções, mas esse 

bairro contribui para a manifestação do graffiti por várias outras razões. Uma 

delas diz respeito ao fato dele ser um lugar que agrega diversos espaços de 

cultura, como teatros, ateliês e mesmo bares com música ao vivo, sobretudo 

samba e choro, sendo assim, um lugar de encontro de pessoas que valorizam 

a expressão artística e cultural. Além disso, é um lugar de passagem 

obrigatória para quem visita a cidade, os grafiteiros sabem disso e buscam 

realizar o máximo de intervenções, porque sabem que essa característica 

cultural do bairro também atrai grafiteiros, os quais irão se deparar com o 

trabalho um do outro; há essa busca da visibilidade dentro do próprio 

movimento do graffiti nesse bairro. 

 No entanto, pela característica arquitetônica bastante irregular e rugosa 

dos prédios históricos do bairro, característica espacial que dificulta maior 

difusão da tipologia pictórica do graffiti, a pixação acaba prevalecendo na 

paisagem, sendo muito fácil identificar a grande presença das tags, as quais se 

encontram em praticamente todas as vielas e ruas do bairro.  

Por outro lado, nas avenidas o graffiti se apresenta de maneira um tanto 

quanto distinto, no sentido de que por este ser um espaço onde a circulação de 

pessoas, automóveis é incessante, o mesmo se torna lugar de interesse para 

todos aqueles que buscam visibilidade. De maneira que o grafiteiro está em 

constante disputa não só ente eles mesmo, mas com todos aqueles que 

desejam publicidade, seja ela legal ou ilegal. Por isso, nesses espaços o graffiti 
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irá se encontrar imerso num amálgama estético, o qual é dado pelas imagens 

que compõem a paisagem da cidade (pós) moderna, inúmeras informações 

lançadas aos olhos de quem vive a cidade cotidianamente, painéis luminosos, 

outdoors, placas, vitrines e, entre eles, nos interstícios dessa confusa 

justaposição imagética, se encontra uma demonstração de que a cidade é 

também produto do imponderável, o qual é fornecido por quem nela age 

ativamente na sua construção identitária de maneira efetiva e afetiva, o graffiti. 

Pelo fato das avenidas compreenderem um espaço bastante vigiado, os 

grafiteiros precisam usar de astúcia, educação e paciência para realizarem 

suas intervenções nelas. Por isso utilizam os espaços abandonados como 

áreas de atuação, assim como buscam autorização de proprietários de 

propriedades na margem das avenidas para produzir seus graffitis, áreas que 

apesar de não ter uma função ativa na cidade, servem para a publicidade, por 

isso muitas vezes se tornam palco de disputas entre grafiteiros e publicidades 

ilegais de todo tipo. 

Isso ocorre, como dissemos anteriormente, pela grande visibilidade que 

estes espaços proporcionam para quem nele se exibe. O que contribui para 

uma disputa que envolve até o próprio poder público da cidade que também 

enxerga no espaço público uma oportunidade de aparecer, mostrar que é 

atuante na cidade, no que concerne ao combate à publicidade ilegal, por 

exemplo.  

Dessas disputas pelo olhar, surge algo novo e particularmente 

surpreendente no fenômeno aqui estudo, na medida em que causa um efeito 

criativo sobre grafiteiros, que em meio a dificuldades de encontrar as condições 

ideais para a realização de seus graffitis, encontram as saídas mais criativas e, 

espontaneamente transformam a cidade ampliando a área de atuação na 

mesma para a prática do graffiti.  

De modo que ao buscarmos aferir as estratégias de visibilidade 

associadas ao graffiti, pudemos observar o quanto são diversas as 

possibilidades oferecidas pela própria cidade para a promoção espontânea do 

graffiti, sem necessidade de qualquer intermediário. Desde caixas de energia 

espalhadas pelos canteiros das avenidas, a caixas de telefonia e outros objetos 
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espalhados pela cidade. Kefren Pok é o grafiteiro que mais se destaca se 

apropriando desses equipamentos públicos para difundir seu trabalho, um olhar 

mais cuidadoso irá se deparar com os olhos por ele desenhados nesses 

espaços, sua assinatura. 

Além disso, procuramos avaliar em que medida o graffiti em Natal 

contribui para uma imagem de cidade criativa. Para tanto tratamos de definir 

como o conceito de cidade criativa foi construído historicamente e de como ele 

é entendido e aplicado nas grandes cidades. Apesar do conceito de cidade 

criativa compreender uma série de estágios e fases, constatamos que outras 

possibilidades são possíveis para se chegar a uma cidade baseada na 

criatividade, possibilidades estas que podem ser vinculadas ao graffiti. Foi 

possível observar de que maneira isso pode se dar a partir de ações da própria 

sociedade.  

No nosso entendimento, o modelo de cidade criativa não pode estar 

preso a passos previamente estabelecidos, mas se permitir também levar em 

consideração os anseios da população e enxergar com outros olhos 

manifestações como o graffiti, dando importância para movimentos culturais 

que movimentam uma cena underground da cidade, até então desconsiderada, 

mas que não deixa de ser cheia de vitalidade artística e com um poder 

transformador difícil de mensurar.  

No entanto, isso implica num reconhecimento de fenômenos, como o 

graffiti, ainda muito marginalizados. E Natal está longe de ser uma cidade 

capaz de tê-lo. No decorrer do trabalho demonstramos inúmeros exemplos de 

como o poder público reage a manifestações como essa, ainda de maneira 

ostensivamente combativa por um lado e, por outro, ainda com um interesse de 

enquadrá-lo nos moldes que melhor lhe convém a fim de manter o graffiti 

espontâneo na marginalidade. 

Essa dissertação não buscou elaborar uma imagem definida das 

manifestações de graffiti em Natal, pois acreditamos que essa seria uma tarefa 

que iria requerer uma abordagem ainda maior e mais profunda que a realizada 

aqui, na medida em que as nuances desse fenômeno extrapolam o 

conhecimento geográfico, antropológico, pois permite considerações que 
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abrangem diversas áreas do conhecimento, mas acreditamos que 

esclarecemos alguns pontos importantes no que concerne a prática do graffiti 

nesta cidade.  

As possibilidades são demasiadamente variadas, mas a partir do nosso 

viés evidentemente espacial, buscamos demonstrar a complexidade do 

fenômeno em tela em relação a produção da paisagem da cidade 

contemporânea, que como vimos, mesmo numa escala grande como uma 

cidade com pouco menos de um milhão de habitantes, as manifestações de 

graffiti se diferenciam significativamente tanto em termos de significado quanto 

na sua forma de expressão considerando os eixos aqui trabalhados na 

pesquisa de campo. 

As ciências humanas vêm se permitindo cada vez mais essa abertura a 

temas pouco discutidos no meio acadêmico, os quais muitas vezes não são 

nem considerados fenômenos que mereçam ser analisados. No que se refere 

ao graffiti, podemos afirmar, este é um fenômeno que pode, facilmente, fazer 

parte de quatro anos da vida de um pesquisador em ciências humanas. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1 – Roteiro de Entrevista 

 

Roteiro de Entrevista44 

 

Nome: 

1. Quais as influências do seu trabalho? 

2. Por quais razões você acha que o graffiti espontâneo continua sendo 

marginalizado, haja vista o predomínio do cinza? Você acha que a atual 

associação e contratação do graffiti “artístico” para estar em paredes ou 

em produtos diversos, como óculos relógios etc. e na gestão das 

cidades, em editais e políticas públicas, contribui pra isso? 

3. Como você avalia as políticas públicas em Natal, nomeadamente a 

cultural, em relação ao graffiti? 

4. Há alguma diferença no significado dos grafites localizados nas vielas da 

Ribeira com os das grandes Avenidas da cidade, como Roberto Freire e 

Salgado Filho? 

5. Você se preocupa em dar visibilidade às suas intervenções? Se sim, 

possui estratégias de onde e como usar o espaço público?  

6. Você considera Natal uma cidade propensa a assimilar o graffiti 

enquanto manifestação cultural e criativa? 

7. Combater o graffiti (espontâneo), não seria combater a própria 

criatividade? Impedir do homem se expressar livremente, entendendo a 

cidade contemporânea como a caverna dos homens pré-históricos, e o 

graffiti como a arte rupestre? 

 

                                                           
44

 Aplicado a grafiteiros e gestor público. As questões 1 e 5 não foram dirigidas ao gestor 
público. 


