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RESUMO
Este estudo monográfico pretende apresentar alguns aspectos do graffiti como
modalidade expressiva, e algumas de suas contribuições no contexto arteterapêutico,
completando com estudos exploratórios sobre imaginário urbano, através das imagens geradas
pelo graffiti, sob um olhar arteterapêutico com abordagem junguiana, e com alguns
depoimentos pessoais.
Palavras Chaves: Arteterapia – Graffiti – Imaginário Urbano –– Símbolo –
Individuação.

ABSTRACT
This monographic study intends to present some aspects of graffiti as an expressive
modality and some of its contributions in the art therapy context, complementing with
exploratory studies on urban imagery, through graffiti images, under a Jungian art therapy
approach, and with some personal testimonials. .
Keywords: Art Therapy - Graffiti - Urban Imaginary - - Symbol – Individuation.
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APRESENTAÇÃO
A Arteterapia surge na minha trajetória há uns quatro ou cinco anos atrás, quando
ainda trabalhava no CRAS (Centro de Referencia em Assistência Social) em São Gonçalo,
como facilitador de artes para um público de crianças e adolescentes. Uma colega de trabalho,
na época, mencionou que fazia uma especialização em arteterapia, e que eu deveria fazer o
mesmo, já que estava me graduando em artes e atuava como graffiteiro.
O Graffiti surgiu na transição da adolescência para vida adulta. As cores, nomes,
desenhos nas paredes da cidade me chamavam a atenção, e despertavam em mim o desejo por
fazer aquilo também. Aprendi a fazer graffiti em uma ONG em São Gonçalo, dirigida por
Fabio “Ema”, pioneiro no graffiti carioca. Graffitei durante um tempo, mas logo depois parei,
entrando num estado de “hiato”. Após muitos incentivos de uma grande amiga, que veio a se
tornar minha esposa, eu voltei a graffitar e, logo depois, ingressei no curso de Licenciatura
em Educação Artística Artes Plásticas na Faculdade de Belas Artes da UFRJ.
Após encerrar a graduação, comecei a pensar como daria continuidade aos estudos.
Nesse momento, me recordei da colega de trabalho do CRAS, que havia me falado sobre
arteterapia, e resolvi procurar por especializações nessa área. A possibilidade de associar
arteterapia ao trabalho realizado por minha esposa, que é Terapeuta Ocupacional, aumentou o
interesse por fazer essa especialização. E, nas buscas que fiz por locais devidamente
qualificados, encontrei a instituição Pomar, na qual participei de um curso introdutório sobre
Arteterapia, e, logo após, me inscrevi para participar da Pós Graduação.
O tema escolhido está relacionado com algo que me é intrínseco, o Graffiti. Optei por
este tema, pela vivência que tenho nesse meio, e por saber como o graffiti pode ser um agente
transformador, um canal para mudanças pessoais, emocionais e comportamentais para um
individuo. O graffiti, assim como outras linguagens artísticas, pode atuar como instrumento
auxiliador no processo de individuação. A relação estabelecida entre cidade e indivíduo
através das imagens é muito pertinente no graffiti. Os centros urbanos que atuam como
suporte para essas manifestações estão repletos de imagens e símbolos, que geram um diálogo
consciente ou inconsciente, entre quem os observa, e quem faz o graffiti. Por isso a relevância
desse tema para ser explorado em suas contribuições no processo Arteterapêutico, e suas
possibilidades de favorecer diálogos urbanos.
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INTRODUÇÃO
A imagem acompanha o ser humano desde os tempos mais antigos, quando o mesmo
comunicava-se através dos desenhos feitos nas paredes, transmitindo conhecimento,
registrando seus territórios, criando identidade e construindo um imaginário que perpassa
gerações. O graffiti, arte urbana e contemporânea, da mesma forma como nos tempos antigos,
utiliza-se das imagens, apropriando-se de espaços públicos ou não, expressando-se e
manifestando-se de maneira a chamar a atenção de quem passa por essas imagens, criando um
diálogo através do olhar.
Ao transitar pelos espaços urbanos, os indivíduos são atravessados, direta ou
indiretamente, por essas manifestações expressivas oriundas do graffiti. Muros, paredes,
postes, toda e qualquer superfície encontrada na cidade tornam-se suporte para manifestar
inquietações e questionamentos, deixar rastro e marcas que estabelecem uma ponte entre
artistas, observadores e cidades através do Graffiti
Essas imagens e/ou escritas redirecionam o olhar dos indivíduos que transitam pelas
cidades, onde o meio urbano pode ser impessoal e violento, proporcionando-lhes a
possibilidade de diálogos mais harmônicos entre cidade e indivíduos que partilham
repertórios simbólicos coletivos. Logo, os conteúdos imagéticos oriundos do graffiti, podem
ser observados e estudados através do contexto arteterapêutico, que atua como agente
catalisador, explorando os conteúdos simbólicos presentes nas produções do graffiti,
favorecendo o caminho para o desenvolvimento da autonomia expressiva dos indivíduos.
Desta forma, através dos pressupostos metodológicos de modelo bibliográfico de
pesquisa, buscou-se elaborar um trabalho que mostrasse a importância das contribuições da
produção imagética do graffiti, ao contexto arteterapêutico, para favorecer diálogos mais
harmônicos entre indivíduo e cidade.
O estudo foi divido em quatro etapas. Na primeira, um breve histórico sobre o que é a
arteterapia, a abordagem Junguiana e suas atribuições, conceitos e modalidades expressivas
pela mesma utilizada.
A segunda parte relata brevemente a história do Graffiti. Sua origem e relações com a
cidade e centros urbanos, seus aspecto marginal e anarquista, a ligação com movimento HipHop e sua chegada ao Brasil e algumas características próprias dessa modalidade artística.
Aqui faz-se uma breve linha do tempo para facilitar a compreensão dessa manifestação
artística que se faz tão presente no cotidiano urbano.
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A terceira parte destinou-se a dialogar sobre o imaginário urbano e arte pública, e
como o graffiti pode colaborar para re-criar ou re-configurar o imaginário dentro da cidade,
através do conteúdo imagético e do repertorio simbólico pessoal e coletivo. Como o trânsito
de imagens e comunicação entre artista, cidade e observador, podem ser favorecidos através
do contexto arteterapêutico.
Por fim, a última parte destina-se ao relato de minha produção criativa como o
graffiteiro Luiz Cabal, sobre minha manifestação artística, apropriação da cidade,
compartilhamento do conhecimento e minhas representações simbólicas. Finalizando com
depoimento pessoal sobre as contribuições do graffiti para minha subjetividade. Termino com
a elaboração das conclusões e recomendações deste estudo apresentado, não pretendendo
esgotar o assunto abordado, sabendo que há vasto conteúdo a ser explorado nessa área, e
sugerindo que novos estudos sejam efetuados a partir desse trabalho.
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CAPITULO I
ARTETERAPIA
Imagem 1 – Painel graffiti

Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/sites/default/files/atoms/image/lata_65_-_lisbon_07.jpg.

A Arte está presente na vida do ser humano desde os tempos mais antigos. Já
na pré-história, o ser humano utiliza-se do registro de imagens e símbolos para transmitir seus
conhecimentos, idéias, emoções, sua percepção de mundo. Todo conteúdo simbólico
produzido por indivíduos pode falar muito sobre os mesmos, pois reflete não apenas o que
lhes é consciente, mas também o que está oculto no inconsciente. Nesse ponto, a arte é um
importante instrumento que favorece o emergir do conteúdo simbólico das partes mais
profundas da psique humana, revelando o que antes estava oculto.
Arteterapia é o lugar simbólico, onde arte e terapia encontram-se e, juntas, favorecem
a expressão simbólica, dando forma ao conteúdo que está oculto, visando auxiliar o ser
humano no seu caminho de transformação e desenvolvimento como indivíduo.
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Segundo Philippini (2013), o fazer artístico é utilizado no processo arteterapêutico,
através de modalidades expressivas diversas como o desenho, pintura, música, dança,
modelagem e outras linguagens, agindo como agentes facilitadores no percurso de
desenvolvimento de cada indivíduo. As produções não são consideradas pelo valor estético e
artístico geralmente relacionado à elas. Apenas, essas produções simbólicas ao serem feitas,
criam possibilidades plásticas que permitem confrontos e significação das informações
oriundas dos níveis mais profundos da psique humana.
Uma definição mais ampla sobre Arteterapia está no texto da American Association of
Art Therapy (Associação Americana de Arteterapia):
A arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo
envolvido na atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de
vida das pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no
contexto de uma relação profissional por pessoas que experienciam doenças,
traumas ou dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam
desenvolvimento pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os
processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o
conhecimento de si e dos outros, aumentar sua auto-estima, lidar melhor com
sintomas, estresse e experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos,
cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico.
(AATA, 2003)

Dessa forma, pode-se entender que a arteterapia atua de maneira benéfica, que seu uso
terapêutico promove o bem estar do indivíduo e o auxilia em seu autoconhecimento e
desenvolvimento, reconciliando conflitos emocionais, possibilitando que os indivíduos
atravessem seus percursos de individuação e autoconhecimento, mais conscientes de si
mesmos, e experimentem através do processo criativo manifestar suas inquietações, de forma
a melhorar sua relação com as mesmas. De acordo com Philippini (2013), a arteterapia é um
resgate de técnicas milenares que promovem, previnem e expandem a saúde através do fazer
artístico.
1-1 – O ARTETERAPEUTA
Segundo Philippini (2013), para que esse processo aconteça, faz-se necessária a
presença de um intermediário, facilitador, o arteterapeuta, que compreenda e seja capaz de
manejar bem inúmeras modalidades expressivas. Ser criativo e ter uma boa bagagem teórica
auxiliarão o arteterapeuta nos atendimentos, podendo atuar em diferentes contextos, com
indivíduos diversos e de varias cronologias.
Sobre arteterapeutas a AATA (Associação Americana de Arteterapia) diz:
Arteterapeutas são profissionais com treinamento tanto em arte
como em terapia. Têm conhecimento sobre desenvolvimento humano, teorias
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psicológicas, práticas clínicas, tradições espirituais, multiculturais e artísticas
e sobre o potencial curativo da arte. Utilizam a arte em tratamentos,
avaliações e pesquisas, oferecendo consultoria a profissionais de áreas afins.
Arteterapeutas trabalham com pessoas de todas as idades, indivíduos, casais,
famílias, grupos e comunidades. Oferecem seus serviços individualmente e
como parte de equipes profissionais em contextos que incluem saúde mental,
reabilitação, instituições médicas, legais, centros de recuperação, programas
comunitários, escolas, instituições sociais, empresas, ateliês e prática privada
(AATA, 2003, apud PHILLIPINI, 2013, p. 11)

O arteterapeuta tem a missão de “[...] resgatar as possibilidades criativas de seus
clientes”. (PHILIPPINI, 2013 p. 24). Ampliando o processo criativo, favorecendo e
privilegiando os percursos e desenvolvimentos dos clientes, através da construção criativa.
Segundo PAIN (apud PHILIPPINI, 2013, p. 23):
Quanto mais o terapeuta domina o código”, mais facilmente ele
descobre valores (luminosidade, obscuridade, contrastes” passagens” etc.)
com os quais o sujeito trabalha e pode melhor auxiliar a enriquecer sua
linguagem e sua capacidade de simbolização. Portanto é necessário que ele se
torne um habitual freqüentador dos museus e das exposições para enriquecer
seu vocabulário sobre inúmeras formas de expressão plástica[...].

Quanto mais contato o arteterapeuta vivenciar com a arte de modo geral, maior e
melhor será seu repertório no trato com seus clientes, e sua bagagem criativa terá um
adequado leque de possibilidades para auxiliar todos os que lhe forem confiados os cuidados.
1.2 - BREVE HISTÓRICO SOBRE TERAPIA COM ARTE.
Registros da arte sendo usada de forma terapêutica em processos curativos são
encontrados desde o século V. A.C. De acordo com Philippini (2013), na Grécia antiga, os
indivíduos que se encontravam enfermos, eram submetidos à manifestações artísticas e depois
eram recolhidos a um local de descanso, onde através de imagens geradas pelos sonhos, esses
indivíduos pudessem ser orientados pelas divindades sobre as causas de suas enfermidades.
No século XIX, novos estudos foram surgindo, médicos e psiquiatras começaram a
pesquisar sobre os efeitos da arte em doentes mentais, classificando suas alterações psíquicas
de acordo com os resultados obtidos das produções artísticas. Neste início destacam-se Max
Simon e Morselli. Mais tarde, Através de Freud e Jung, novas pesquisas surgiram. Freud
começou a utilizar a livre associação. “Essa técnica teve uma importante função no
desenvolvimento da psicanálise, pois permitiu que Freud usasse os sonhos como ponto de
partida para investigação dos problemas inconscientes do paciente.” (JUNG, 2017 p 27),
relacionando as produções artísticas a manifestações saudáveis dos impulsos reprimidos do
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individuo. E, segundo Camara (2005), para Jung, a arte abriga um sentido mais amplo dentro
deste processo curativo, contribuindo no processo de individuação das pessoas.
Jung (2017) diz que desejava manter-se mais próximo possível do sonho, trabalhando
as imagens, buscando decifrá-las, alcançando as mensagens que surgiam do inconsciente, e
não apenas entender o complexo do paciente.
Já no Brasil, segundo Erlacher (2010 p. 15 apud BARRETO, GRISA, 2009, p.6) a
Arte como terapia surge a partir do trabalho de Nise da Silveira nos anos 40, quando a mesma
aplicava técnicas expressivas no tratamento de pacientes psicóticos internados no hospital do
inconsciente em Engenho de Dentro RJ. Nise percebeu que as imagens feitas pelos internos
iam de encontro às teorias psicanalíticas de Jung. E ao estabelecer contato com Jung,
apresentando os trabalhos de seus pacientes ao mesmo, percebeu que tratavam-se de imagens
arquetípicas presentes nas teorias de Jung. A partir deste contato, favoreceu-se o surgimento
da arteterapia em solo brasileiro, com abordagem junguiana.
1.3 - ABORDAGEM JUNGUIANA
As abordagens arteterapêuticas podem variar entre comportamental, gestáltica,
cognitiva, entre outras. No caso deste estudo, segue-se a abordagem Junguiana. Segundo
Philippini (2013), está abordagem parte da premissa de que os indivíduos no percurso de
autoconhecimento e transformação, através do processo criativo, são orientados por símbolos.
O Self, definido por Jung como a soma total da psique, é o centro de saúde e
harmonização do indivíduo. Os símbolos que emanam do Self conduzem o processo de
individuação, possibilitando o pleno desenvolvimento psíquico do indivíduo. Para que estes
símbolos possam surgir é necessário que seja dado o suporte com materiais adequados que
favoreçam a produção simbólica, revelando estágios profundos da psique humana,
possibilitando a comunicação entre o consciente e inconsciente. “[...] é a imagem-guia que
unirá o inconsciente à consciência e, com esta mediação, através do desenvolvimento do
trabalho de criação de novas imagens, a transformação será facilitada e ativada.”
(PHILIPPINI, 2013, p. 17). Os materiais expressivos atuarão como desbloqueadores de
informações ocultas.
O universo Junguiano em Arteterapia compartilha similaridades com
outras abordagens teóricas, na medida em que emprega o mesmo
instrumental terapêutico composto de modalidades expressivas variadas. A
peculiaridade desta abordagem estará configurada, nas estratégias de
amplificação do material simbólico produzido nas sessões. (PHILIPPINI,
2013, p. 16).
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A amplificação do material simbólico é o que direcionará todo processo de
individuação do cliente. Esses símbolos permeiam o inconsciente coletivo em forma de
arquétipos e estão presentes em todos os lugares. O inconsciente coletivo é o lugar onde ficam
armazenadas todas as informações universais da humanidade, alojando-se nas partes mais
secretas da mente humana, influindo sobre a percepção, interpretação e comportamento dos
indivíduos. Jung definiu inconsciente coletivo como:
Uma camada mais ou menos superficial do inconsciente é
indubitavelmente pessoal. Nós a denominamos inconsciente pessoal. Este
porém repousa sobre uma camada mais profunda, que já não tem sua origem
em experiências ou aquisições pessoais, sendo inata. Esta camada mais
profunda é o que chamamos inconsciente coletivo. Eu optei pelo termo
"coletivo" pelo fato de o inconsciente não ser de natureza individual, mas
universal; isto é, contrariamente à psique pessoal ele possui conteúdos e
modos de comportamento, os quais são 'cum grano salis' os mesmos em toda
parte e em todos os indivíduos. Em outras palavras, são idênticos em todos os
seres humanos, constituindo portanto um substrato psíquico comum de
natureza psíquica suprapessoal que existe em cada indivíduo. (JUNG, 2002,
p. 15).

No inconsciente coletivo encontram-se os arquétipos, personagens míticos e universais
que representam as motivações humanas, modelando a existência o modo de ser de cada
indivíduo. Sobre arquétipos, Jung (2002) afirma que são os conteúdos psíquicos que não
foram submetidos à consciência, sendo encontrados no inconsciente, e que modificam-se
através da conscientização dos mesmos, variando de acordo com a forma como essa
manifestação surge na consciência individual. Os arquétipos são repetições de uma mesma
experiência de forma sucessiva, que perpassa gerações permanecendo armazenada no
inconsciente coletivo. Alguns dos arquétipos definidos por Jung são: Animus e Anima, a Mãe,
o Pai, a Sombra, o Herói, e o Trapaceiro, dentre outros.
Para que os símbolos emanem do Self e possam ser decifrados, no contexto
arteterapêutico, entende-se que a utilização de materiais artísticos facilitam o surgimento e o
conhecimento destes símbolos, favorecendo a comunicação com o inconsciente.
Sobre Símbolos, (Philippini, 2013, p. 18) diz:
O símbolo aglutina e corporifica a energia psíquica, permitindo ao
individuo entrar em contato com níveis mais profundos e desconhecidos do
seu próprio ser e crescer com essas descobertas [...]. é o resultado da energia
psíquica de quem os trabalha e dos materiais expressivos por ele utilizados.

No setting arteterapêutico, os indivíduos experimentam diversos materiais expressivos,
trabalhando as imagens que surgem dentro do processo criativo. E para que este processo
tenha resultados expressivos, o acolhimento e conhecimento, por parte do arteterapeuta,
aliado às adequações necessárias de um setting arteterapêutico, constituem o conjunto
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necessário para auxiliar a efetivação da transformação psíquica e energética, oriundas destas
produções expressivas.
1.4 – MODALIDADES EXPRESSIVAS
O material utilizado por cada cliente enquadra-se dentro de modalidades expressivas
que viabilizam as produções imagéticas e simbólicas, utilizadas em momentos distintos, de
acordo com o desenvolvimento do processo criativo do percurso da individuação. Logo, lápis
de cor, giz de cera, tinta, pincel, papéis diversos, argila e outros materiais, sempre estarão à
disposição para favorecer o processo criativo de cada indivíduo. Desta forma, toma-se como
exemplos algumas modalidades a seguir.
1.4.1 Colagem
Linguagem que facilita o início do processo arteterapêutico, quebrando a inibição do
individuo em relação a não saber, ou não desenhar, pintar e etc. O garimpo proporcionado
pelas colagens de imagens permite criar um campo simbólico com infinitas possibilidades de
estruturação. As colagens dão pistas simbólicas para elucidar pontos importantes no processo
arteterapêutico. (PHILIPPINI, 2018 p. 24)
1.4.2 Fotografia
Estratégia Expressiva que permite trabalhar no resgate de memórias afetivas, acentuar
a autoimagem, é um dos recursos biográficos que permite a utilização de técnicas mistas com
a interferência da colagem, pintura e etc.
1.4.3 Pintura
Linguagem que permite a liberação do fluxo criativo. Convida à exploração do jogo
simbólico, sendo uma estratégia para começar o processo em arteterapia, vencendo o medo de
criar e experimentar, gerando possibilidades para investigações projetivas em novas sessões (
PHILIPPINI, 2018 p. 38).
1.4.4 Desenho
Apresenta como propriedades terapêuticas trabalhar a percepção espacial, a
coordenação motora e a capacidade de observação. Facilita contar histórias, configurar
símbolos, e facilita a compreensão do conteúdo presente no inconsciente, tornando claro o
tema simbólico a ser trabalhado. (PHILLIPINI, 2018 p. 50).
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1.4.5 Tecelagem
Permite trabalhar a organização o desenvolvimento psicomotor. Propicia organizar,
ordenar, articular como características terapêuticas presentes nessa modalidade. Tecer, tramar
conduz a idéia de estar em rede, conectar.
1.4.6 Modelagem
Sugere-se que seja aplicado em estágios mais avançados do processo arteterapêutico,
sobretudo quando utilizada a argila devido ao difícil manuseio desse material que é muito
mobilizador. Trabalha a percepção de volume, coordenação motora e atua de forma relaxante.
A trajetória criativa utiliza múltiplos materiais, técnicas e linguagens expressivas para
compreender os símbolos que surgem nos settings arteterapêuticos. Vale ressaltar que essas
modalidades não são de exclusivo uso da arteterapia, e podem ser encontradas em outras
abordagens como na arte educação, terapia ocupacional, dentre outros, como complemento
terapêutico. Mas no contexto arteterapêutico são primordiais para o desenvolvimento criativo,
expressivo e emocional do paciente.
Já que a experiência criativa nos permite transpassar, transbordar e atravessar limites,
resgatando “noticias de nós mesmos” em meio as dispersões cotidianas (PHILIPPINI, 2018,
p.136).
As linguagens expressivas guardam em si um poder curativo e transformador que
através das materialidades expressivas facilitam o percurso da compreensão sobre si, via
imagens e símbolos, dentro do processo arteterapêutico. Ressalte-se que caberá ao
arteterapeuta apropriar-se desses recursos, e reconhecer o momento oportuno para aplicação
de cada linguagem plástica, criando um caminho seguro por onde os conteúdos inconscientes
possam alcançar de forma harmônica e gradual a consciência.
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CAPITULO II
SOBRE MUROS
“O que está dentro fica, o que está fora se expande”
(grupo 3nós3)1
Imagem 2 - Caverna de Lascaux

Disponível em: https://1.bp.blogspot.com/-JwLJ9aZzNN8/Ut_4r4Uo4-I/AAAAAAAAAIk/Esve9rVHU
8s/s1600/Arte-pre-historica-lascaux-fran%C3%A7a-france-1.jpg.

2.1– PRIMÓRDIOS
Os centros urbanos constituem-se em enormes caldeirões simbólicos, onde estímulos
visuais dos mais variados contextos fervilham, sobrepondo imagens e informações que, a todo
instante, atravessam o olhar dos indivíduos que transitam por esse caminho imagético

1

3NÓS3, grupo de artistas formado por Hudinilson Jr., Mario Ramiro e Rafael França, e

organizada por Ramiro, focados em intervenções urbanas.
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apresentado pelas cidades. Desta forma, faixas, semáforos, propagandas, outdoors, dentre
outros, compõem essa paisagem caótica, no qual, encontra-se também o Graffiti.
O Graffiti é uma manifestação artística que toma a cidade como seu principal suporte,
utilizando-se de seus muros, placas, pilares, ou qualquer outra superfície onde se possa pintar,
e interagindo com qualquer público disposto a observá-lo. Apresentando-se inúmeras vezes de
forma marginal e transgressora, mas também, em outras situações, de forma agradável e
aceitável socialmente.
Mas de onde surge essa arte que intriga e ao mesmo tempo fascina quem observa suas
imagens? Pode-se observar, graças aos registros encontrados nas cavernas, que, nos tempos
pré-históricos, os primeiros seres humanos já criavam inscrições em paredes de cavernas,
registrando conteúdos simbólicos referentes à celebrações religiosas de cunho místico, ou a
fatos relacionados à organização social e cotidiana da época. Um significativo exemplo deste
fato são as inscrições encontradas na caverna de Lascaux, França.
Sobre este contexto comenta Pennachim que:
Os registros pré-históricos encontrados nas cavernas, além de
confirmarem a necessidade humana de existir simbolicamente, são fontes
indispensáveis para o entendimento da cultura vigente naquele período.
Seguindo esta linha de raciocínio, nada impede que se atribua aos grafismos
urbanos a qualidade de documentos da atualidade, pois eles são expressões
legítimas do modo de vida contemporâneo. (PENNACHIN, 2003, p. 8)

De acordo com Gitahy(1999), a palavra graffiti tem origem italiana, sendo plural da
palavra graffito, que no singular significa técnica (pintura em parede ou muro) e no plural
(graffiti) refere-se ao desenho propriamente dito. O autor afirma que opta pela grafia de
origem italiana, por entender que, desta forma, a palavra permanece em seu estado original
com intenso significado: “[...] há palavras que ao meu entender devem permanecer em sua
grafia original pela intensidade significativa com a qual textualizam dentro de um contexto.”
(GITAHY, 1999, p.13).
Em outro momento histórico, observa-se uma estratégia expressiva similar ao Graffiti,
sendo feita pelos egípcios: “Os túmulos dos faraós egípcios representaram outro momento da
pintura mural. A narração de fatos, num misto de imagem e texto nas paredes desses túmulos,
podem assumir uma característica de Graffiti”(GITAHY, 1999, p.14). Segundo Garry Hunter
(2013), formas expressivas de contexto similar também aparecem nas cidades metropolitanas
da Grécia antiga e da mesopotâmia, assim como na Roma antiga, onde os primeiros cristãos
riscavam paredes com símbolos do peixe (fig 2) em passagens subterrâneas, como forma de
comunicação, no intuito de encontrar com outros da mesma fé para reuniões secretas.
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Imagem 3 – Inscrição Cristã em Pedra

Disponivel em:- https://www.megacurioso.com.br/educacao/106774-ichthys-o-que-voce-sabe-sobre-aorigem-e-definicao-desse-simbolo-cristao.htm 21:45.

No inicio das primeiras cidades e com o desenvolvimento civilizatório e urbano,
como as áreas metropolitanas da Grécia Antiga, os símbolos figurativos espalhavam-se por
essas cidades, tornando-se formas de comunicação simples, por sua fácil associação e
compreensão, já que a maior parcela da sociedade era analfabeta. “[...] O poder dessas simples
imagens continua informando e inspirando a criação de várias artes de rua, por seu conteúdo
em grande parte figurativo do que pode ser lido facilmente em qualquer língua, sem a
necessidade de palavras”. (GARY HUNTER, 2013, p. 11).
No período do renascimento encontra-se a produção de painéis na técnica de afrescos,
pintura feita sobre camada de revestimento úmido de cimento e ou gesso fresco, e um dos
grandes artistas desse período é Michelangelo.
Imagem 4 - Michelangelo

Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/God2-Sistine_Chapel.png.
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Ainda segundo Gitary (1999), no século XX, acontece o Muralismo Mexicano que
decorava enormes edifícios públicos, buscando de forma revolucionária redimir a identidade
mexicana frente à colonização espanhola, tendo como um de seus principais expoentes o
artista Diego Rivera. No Brasil, na década de 50, fachadas de edifícios públicos também eram
pintadas retratando momentos históricos, como a fachada do teatro de cultura artística em São
Paulo pintada por Di Cavalcante.
Imagem 5 – Mural Diego Rivera

Disponível em: https://theculturetrip.com/north-america/usa/california/articles/a-brief-overview-ofdiego-riveras-murals-in-san-francisco/.

De acordo com Pennachin (2003), na França, em 1960, a revolução da contracultura
iniciada por estudantes usava pichações em muros para manifestar sua insatisfação com a
cultura conservadora dominante da época, sendo que esse mesmo movimento impulsiona
outros diversos, disseminando idéias anarquistas relacionadas à arte e política. Em Berlim, o
muro que separava a Alemanha em duas, tinha o lado ocidental do muro repleto de inscrições,
desenho pichações e graffitis.
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Imagem 6 – Pichação França anos 60

Disponível em: http://clinicand.com/2018/05/31/maio-de-68-50-anos-50-frases/.

2.2 - O GRAFFITI NACONTEMPORANEIDADE.
O Graffiti em sua essência carrega um caráter de ilegalidade, está associado às
inscrições feitas de formas não autorizadas em qualquer espaço público. Como ressalta
Campos: “Agir no território do proibido é, invariavelmente, algo que distingue o graffiti de
outras formas de comunicação no espaço público. E aqui surge o ato de rebelião.” (CAMPOS,
2010: 81 apud NORONHA, 2017 p. 19). O Graffiti não pede permissão para acontecer, ele
simplesmente acontece! Segundo Noronha (2017), o Graffiti estabelece uma comunicação
extra-oficial, criando sua própria linguagem, fugindo dos condicionamentos institucionais.
Nos anos 70, a metrópole de Nova York via seus muros, paredes e espaços públicos
serem rabiscados por inscrições como: Taki 183, Eva 62, Tracy 168. Eram jovens moradores
da cidade que começaram a escrever as iniciais de seus nomes associados ao numero da rua
onde moravam, mostrando uma necessidade de serem vistos e reconhecidos como parte
presente no caos que compõe a cidade. Essas intervenções pela cidade chamaram a atenção
de um grande jornal local, o New York Times, que em 1971 publicou uma matéria sobre as
assinaturas de Taki 183 espalhadas pela cidade.
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Imagem 7 – Taki 183

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/taki-183.

Observa-se que as ações de Taki 183 e dos demais não são ações permitidas,
ressaltando, assim, uma das características marcantes do Graffiti que é o ato transgressor. As
assinaturas que começaram a surgir no centro urbano de Nova York correspondem a essa
ação, o que relaciona o Graffiti contemporâneo às suas inscrições ancestrais encontradas na
Grécia e Roma, cuja essência também era ilegal.
Essas intervenções que começam a surgir nos anos 70, através da ação dos jovens no
centro urbano nova-iorquino, mostram uma quebra da ordem visual, quando, de forma ilegal,
espalham entre muros, comboios de trens ou quaisquer outras superfícies da cidade os seus
pseudônimos por meio de assinaturas, que são denominadas Tags. As “assinaturas/Tags” são
primordiais no graffiti, pois registram a presença dos graffitieiros pela cidade.
Sobre elas, Noronha ensina que:
[...] é o nome e a identidade de um writer, é o seu rosto dentro da
comunidade, é a expressão visual, sonora e simbólica da sua personalidade
alternativa no universo paralelo do Graffiti[...] Quanto mais o tag for
difundido, mais o seu autor se torna reconhecido dentro da comunidade,
candidatando-se a obter respeito e estatuto entre os seus
pares.(NORONHA, 2017, p.25)
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Imagem 8 – Tags

Disponível em: https://hiveminer.com/Tags/daser%2Contario.

A mesma ação no Brasil é conhecida como “pichação”, que aos olhos da sociedade e
do governo é vista como ato de vandalismo e desordem pública. De acordo com Oliveira
(2012, p.3, apud JAKOBSON, 1970, p. 48) “[...]parte de um processo mais anárquico de
criação, onde o que importa é transgredir e até agredir; marcar a presença, provocar, chamar a
atenção sobre si e sobre o suporte”. O Graffiti e a pichação estão particularmente ligados em
sua origem, pois, ambas atuam nas cidades e centros urbanos usando os mesmo suportes e
materiais.
Sobre estas semelhanças e diferenças, Gitahy ressalta que:
Tanto o graffiti como a pichação usam o mesmo suporte – a cidade –
e o mesmo material – tintas. Assim como o graffiti a pichação interfere no
espaço subverte valores, é espontânea, gratuita e efêmera. Uma das
diferenças entre o graffiti e a pichação é que o primeiro advém das artes
plásticas e o segundo da escrita. Ou seja, o graffiti privilegia a imagem; a
pichação, a palavra e/ou a letra. (GITAHY, 1999, p. 19).
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A pichação surge da insatisfação, descontentamento e falta de expectativa de uma
sociedade igualitária ou socialmente melhor. A marcação de território, o vandalismo, protesto,
a forma chula como são feitas as pichações são reflexos de uma sociedade desigual. Os
pichadores geralmente se organizam em grupos, e têm como objetivos apropriar-se dos mais
distintos locais dentro da cidade, imprimido suas assinaturas, que, geralmente, são ilegíveis
para quem não pertence ao “mundo da pichação”. Os pichadores vão tomando os centros
urbanos, procurando os locais mais altos e de difícil acesso. Seu caráter marginal não permite
que a pichação seja vista com bons olhos, assim suas ações seguem na ilegalidade, atuando
nas madrugadas por conter menos risco de serem surpreendidos por autoridades e sofrer as
devidas penas pelos seus atos.
Ainda sobre as assinaturas/tags, Sales 2007 (apud SILVA 1998, p. 49) também
ressalta:
Inicialmente o graffiti surge como uma simples assinatura (tags),
reunia apenas dois elementos, isto é o apelido enquanto identidade para a
intervenção no espaço público e o número da rua enquanto função territorial.
Posteriormente no contexto do movimento hip hop, o grafite irá adquirir as
formas multicoloridas e elaboradas, através das quais foi se definindo como
arte das ruas.

A todo o momento, as questões de identidade e territorialidade são levantadas ou
questionadas por essa manifestação. A afirmação de estar presente constitui o DNA do
Graffiti e de sua atuação nos centros urbanos. Essas questões também foram abordadas por
movimentos culturais como o Hip Hop.
No cenário nova-iorquino, em meio a pobreza e violência predominantes no Bronx,
surge o movimento cultural conhecido como HIP HOP que, através de festas realizadas por
Djs como Kool Herc, Grandmaster Flash e Afika Bambaataa, precursores do movimento,
visavam apaziguar os constantes e violentos confrontos entre as gangues locais, propondo
“batalhas” artísticas que envolviam música, dança, rimas, etc.
O movimento é composto por algumas linguagens artísticas que formam a sua base de
atuação. A música Rap - "rhythm and poetry" que significa ritmo e poesia em portugues, o
Graffiti como elemento visual, o Breackdance – estilo de dança, o Dj - disc jockey que
organiza e comanda o som da festa, além do Mc - Mestre de Cerimônias, que canta e compõe
as letras do Rap. A junção destes elementos cria uma nova cultura a partir dos guetos, e
apropria-se das ruas como palcos a céu aberto para disseminar idéias e conhecimento entre os
jovens, em sua maioria negra, reforçando a luta contra as segregações raciais e utilizando os
espaços públicos de uma forma positiva, incentivando a cultura de rua.
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Imagem 9 – Mural Wild Style

Disponível em: https://media.senscritique.com/media/000013560012/source_big/Wild_Style.jpg.

O Graffiti, para muitos autores, passa a se consolidar junto ao movimento hip hop,
com o surgimento das Crews² 2, grupos de artistas, que passam a pintar espaços periféricos
abandonados, restaurando-os. “O Graffiti, apesar de exprimir-se individualmente,
desenvolveu-se no hip-hop de forma coletiva, dentro das crews. Os grupos ao mesmo tempo
em que competiam na divulgação de seu nome em territórios mais amplos também se
solidarizavam, emprestavam livros e protegiam-se mutuamente”. (SILVA, 1999, p, 50).
Porém, outros autores como Noronha (2017) propõem que essa consolidação seja
contestável, já que as primeiras Tags teriam origem nos anos 60 e o advento do Hip Hop só

2

Crew, grupo ou coletivo de grafiteiros que praticam sua arte juntos e simultaneamente. Os

nomes das Crews geralmente são longos, abreviados pelo uso de siglas. Os integrantes de uma crew podem atuar
sozinhos, mas devem incluir a sigla da crew em sua assinatura.
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teria se propagado a partir dos anos 80. Questões mercadológicas também são citadas, pois o
hip hop carecia de uma identidade visual que representasse seu imaginário social, e
configurasse como marca pessoal do movimento. Outro fato exposto é o de que os
graffiteiros, em sua maioria, não eram oriundos dos guetos, pois, pintar vagões inteiros de
trens demandava uso de muita tinta spray, logo a atividade era de alto custo financeiro e a
idéia do roubo de latas em lojas não se configuram como um consenso entre os escritores.
De fato é possível ver o Graffiti ganhando notoriedade junto ao movimento hip hop, e
até os dias atuais segue desta forma. Contudo, não necessariamente graffiti e hip hop precisam
estar associados como se um dependesse do outro para existir. É possível fazer o graffiti sem
pertencer diretamente ao movimento hip hop.
Imagem 10 – Pichação Ditadura

Disponível em: http://memorialdademocracia.com.br/card/passeata-dos-cem-mil-afronta-a-ditadura 21-06-19.

No Brasil, as primeiras formas de manifestações urbanas ligadas ao Graffiti surgiram
na época da ditadura através de pichações. Frases de protesto eram escritas pela cidade como
forma de luta pela liberdade de expressão e contra repressão imposta pela ditadura militar.
Sobre esse tema Furtado conta que:
No Brasil, o graffiti apareceu há quase cinquenta anos, tal como na
Europa, como forma de inscrição política e crítica à repressão imposta pela
ditadura militar dos anos 60 do século XX. Buscava, com sua estética
própria, por meio de fortes representações visuais urbanas, instituir novas
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liberdades democráticas e opinar sobre o sistema e sobre a realidade vivida.
Constituía-se, então, como um movimento de contracultura, invertendo e
transgredindo os espaços oficiais de exposição artística, de diálogo e
discussão no interior das cidades.(FURTADO, 2009, p.1283)

Além das pichações de protesto, surgiam também às frases humoradas, assinaladas
por Gitahy (1999), como “Cão Fila Km 26”, frases espalhadas por quase toda cidade de São
Paulo referentes à venda e criação de cães da raça fila.
Imagem 11- Cão Fila

Disponível em: http://www.foconojardimmiriam.com.br/2019/03/10/cao-fila-km-26/.

Por volta dos anos 70, surgia no contexto urbano brasileiro o Graffiti com imagens
figurativas, criadas através de máscaras (stencil). Um dos pioneiros dessa fase é Alex
Vallauri. Seu trabalho consistia em imagens simples como uma bota feminina de salto alto e
figuras de mulheres em trajes íntimos, além de outras que faziam parte do seu repertório.
Junto a Vallauri, outros artistas como Carlos Matuk e John Howard, surgiram fazendo
graffitis pela cidade de São Paulo. Segundo Furtado(2009), o graffiti surge em São Paulo
junto a atuação desse grupo de artistas plásticos, que marcaram a cidade com suas figuras, que
brincavam com os objetos cotidianos.
Gitahy(1999) diz que após a morte de Vallauri em 26 de março de 1987, seus amigos
se reuniram no dia seguinte, 27 de março de 1987 e criaram um painel de graffiti na Avenida
Paulista com intuito de homenagea-lo, e a partir desse evento essa data tornou-se conhecida
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como o dia nacional do graffiti. Ainda segundo Gitahy(1999), outro expoente do graffiti
brasileiro é o artista Rui Amaral, que começou a graffitar em meados da década de 70 usando
uma máscara/stencil de folha de maconha. Rui fez parte do grupo Tup-Não-Dá sendo um dos
responsáveis pelos maiores graffitis da cidade de São Paulo.
Entre os anos 80 e 90, a cultura hip hop passa a ser disseminada pelo Brasil. O graffiti
com estilo estadunidense começa a ser difundido junto com o movimento hip hop e alcança os
olhares da nova geração e, particularmente em São Paulo, influenciou uma gama de novos
artistas. Entre eles os irmãos gêmeos Gustavo e Otavio Pandolfo, que por trabalharem em
conjunto desde o inicio, assinam seus graffitis como “os Gemeos”, e têm suas obras
reconhecidas mundialmente, sendo um dos maiores nomes do graffiti brasileiro na atualidade.
Imagem 12 – Mural dos Gêmeos

Disponível em: http://www.osgemeos.com.br/wp-content/uploads/2017/10/image1-5.jpg.
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Outros nomes como Binho, Speto, Tinho são reconhecidos como precursores desta
fase do Graffiti no Brasil, e fazem parte dessa geração oriunda do hip hop. Segundo Gitary
(1999), nesta fase surgem as letras coloridas, características do movimento hip hop e os
desenhos de personagens que traduzem o universo deste movimento cultural.
No Rio de Janeiro, o Graffiti tem como um dos seus precursores o artista Fabio EMA,
que começou suas atividades na pichação, e logo passou a fazer graffiti. Junto com outros
artistas do graffiti locais criou uma ONG no município de São Gonçalo, possibilitando a
oportunidade para inúmeros jovens de origens periféricas e, oriundos da pichação,
experimentassem o contato com o Graffiti.
Sobre esse tema consta que:
Fabio Ema foi precursor ao implantar 07 (sete) escolas de graffiti em
comunidades carentes do Rio de Janeiro, dentre elas: Mangueira,
Manguinhos, Salgueiro, Santa Teresa e São Gonçalo. Com o objetivo de
incentivar, preparar e propiciar a esses jovens, através do aprendizado e
valorização da arte, uma possibilidade de geração de renda com a
comercialização de suas obras através da venda de camisas, bonés, adesivos,
telas, painéis, etc. (EMA?. Facrj, 16 Agos. 2019. Disponível em: <
https://fabioema.wixsite.com/facrj>. Acesso em 16 de Agos2019.)
Imagem 13 – Letra Fábio Ema

Disponível em: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2165129330421372&set=
a.1441974049403574&type=3&theater.

36
Outro destaque brasileiro é o artista Eduardo Kobra, cujos trabalhos são expoentes
significativos do graffiti muralismo, tendo suas obras alcançado diversos países pelo mundo.
Imagem 14- Novo mural Etnia

Disponível em: https://www.guiadoturismobrasil.com/noticia/1867/arte-urbana-eduardo-kobra-entregana-franca-dois-murais-inspirados-em-monet-e-segue-para-a-inglaterra.

O Graffiti é a expressão das vivencias particulares de cada artista, atreladas ao desejo
de comunicação com outros que compartilham ou não de suas idéias. O graffiti possui signos
próprios, que podem ser compreendidos principalmente por quem está inserido dentro deste
meio artístico, mas também pelo público geral através dos símbolos e imagens que se
espalham pelas cidades e centros urbanos. Seu caráter marginal e efêmero torna o graffiti uma
arte momentânea, mas podendo ter um longo período de existência, dependendo de local que
seja realizado.
Ao apropriar-se da cidade, possibilita a troca de pensamentos e idéias, através do
dialogo imagético, onde insatisfações, contradições, incertezas, questionamentos políticos e
sociais são apresentados nas pinturas, manifestando-se assim, também como instrumento
terapêutico que abrange tanto o artista quanto o observador através dos conteúdos simbólicos
produzidos.
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. CAPÍTULO III

“VER-A-CIDADE”
“...Um labirinto místico onde os grafites gritam...”
(Criolo – 2011)
Imagem 15 – Graffiti Cidade

Disponível em: https://www.hojeemdia.com.br/almanaque/cura-circuito-de-arte-urbana-promove-festagratuita-neste-domingo-na-rua-sapuca%C3%AD-1.672627.

3.1 - CIDADE
Pode-se entender como cidade o aglomerado humano dentro de um espaço geográfico,
repleto de casas, prédios e indústrias. Questões demográficas, urbanísticas, organizacionais e
espaciais, podem direcionar uma possível definição. Mas definir de forma categórica o que é
uma cidade torna-se um assunto complexo, devido às inúmeras transformações sociais e
urbanas que ocorrem ao longo do tempo.
Com o advento da industrialização no Século XIX, os centros urbanos configuraram,
de maneira mais complexa, a migração em massa das zonas rurais para os grandes centros
industriais e distorceram a ordem social antes estabelecida. Os antigos povoados
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transformavam-se em espaços onde a presença da indústria predomina, criando uma nova
estrutura de cidade com bairros residenciais, grandes lojas e estruturas verticais que são
estabelecidas para comportar a aglomeração humana e aproveitar o máximo a mão de obra
dentro das indústrias.
Esse processo de urbanização cria uma deformidade que se espalha pela sociedade
industrial à medida que ela é constituída. “A fragmentação das atividades de trabalho,
produções em massa, gera uma sociedade cada vez mais estratificada e hierarquizada”
(HARVEY 1992 apud CARDOSO, VALADARES 2002 p. 314). Está deformação decorre da
selvageria do capitalismo, que abocanha o mercado ferozmente, sobrepondo o produto no
lugar do bem estar dos indivíduos. Logo, os avanços tecnológicos que visam melhorias,
também, acentuam o caos, promovendo mudanças cada vez mais aceleradas e profundas no
comportamento dos sujeitos e grupos sociais que compõem a cidade.
De acordo com Knauss (2015), outro fato referente a este período é que o
desenvolvimento das cidades e centros urbanos, a partir do século XIX, fixou um
compromisso com a beleza, colocando o foco na forma, no racional e definindo a cidade
moderna pelo controle da ordem espacial. Este embelezamento urbano tendeu a uma estética
do espaço urbano onde a expressões artísticas como a arquitetura e escultura monumental
fossem favorecidas.
Nesse contexto Knauss alerta que:
[...] o discurso de ordem urbana, com freqüência, andou junto com a
promoção da exclusão social, atingindo grupos sociais e algumas atividades
urbanas tradicionais que dependiam da liberdade de circulação e ocupação de
espaços urbanos não necessariamente especializados para seu
desenvolvimento. (KNAUSS, 2015, p. 37)

Observa-se, assim, que o discurso do embelezamento embasou formas de opressão que
se estenderam junto com o crescimento urbano. Ainda segundo Knauss(2015), as cidades,
então, tornaram-se espaços discriminatórios, marginalizando aqueles que outrora desfrutavam
da cidade livremente. Assim, artistas de rua, artesões dentre outros, tiveram suas atividades
criativas excluídas dos grandes centros, sendo mal vistas dentro dessa nova perspectiva
urbana. Desta forma, a mesma cidade que deveria abarcar seus cidadãos em toda sua
pluralidade, torna-se excludente e incapaz de ser um espaço de manifestação livre.
Deste modo, “Nas cidades industriais os sujeitos foram atropelados por sucessivas e
constantes mudanças, hoje as grandes metrópoles minam a base da espécie humana e as
sociedades deixam de ser um lugar de socialização” (CARDOSO, VALADARES, 2002, p.
316). Todas essas mudanças que abrangem os interesses industriais desconsideram a
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construção do individuo social como um todo, ignorando sua trajetória de vida, os valores, as
crenças do mesmo, em favor de uma sociedade extremamente consumista, onde produtos e
bens têm mais valor do que a própria vida humana e o consumo desenfreado é estimulado por
toda parte, tendo as imagens como um dos principais meios de comunicação.
Por outro lado, pode-se pensar a cidade através de outro olhar, que diverge deste
estado caótico imposto pela sociedade industrial. É possível observá-la através do que a
constitui essencialmente. Segundo Hiernaux (2006), a cidade pode ser vista através de três
características fundamentais: o labiríntico, o fugaz e o fortuito.
Imagem 16 – Cidade Labirinto

Disponível em: http://www.putasacada.com.br/wpcontent/uploads/2009/12/sanderogps1_neogama.jpg

Para Hiernaux(2006), a primeira característica é o Labiríntico, ou simplesmente o
labirinto, que é uma das iconografias mais enigmáticas oferecidas ao ser humano. Tem uma
ligação particular com a mitologia, sendo uma figura atrativa e complexa onde a idéia central
é encontrar uma saída dentro do percurso entrelaçado de vias fechadas. É dentro desse
“labirinto-cidade” que o ser humano moderno vive, memorizando os caminhos, indo e vindo,
avançando e retrocedendo, não há caminhos “retos” e não se trata de estar perdido, e sim que,
as decisões da vida não seguem um fluxo permanente, mas são adaptáveis de acordo com o
momento vivido dentro desse labirinto.
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Conforme explica Hiernaux:
A cidade é antes de tudo uma forma sócio-espacial cuja
interpretação, tanto pelo habitante como pelo analista, requer um andar
labiríntico: a complexidade se aninha na cidade e a transforma em um tecido
de caminhos mentais e físicos que obriga os vai-vem, retrocessos, avanços e
raras vezes, a chegada a uma saída evidente. (HIERNAUX, 2006, p. 200)

Assim, a cidade é o labirinto habitado por todo tipo de ser humano, e dentro desse
espaço os indivíduos travam uma busca constante para se chegar a algum lugar, e nesse vai e
vem os indivíduos perpassam pelas imagens que os auxiliam nessa caminhar dentro da cidade.
Imagem 17 - Fugaz Cidade

Disponível em: https://www.msn.com/pt-br/noticias/ciencia-e-tecnologia/fotografia-contemplativaquando-a-medita%C3%A7%C3%A3o-acontece-em-cliques/ar-BBU3yXv.

A segunda característica, segundo o mesmo autor, é o sentido fugaz, que implica na
velocidade das transformações urbanas. Diferentemente das sociedades mais antigas que
evoluíam em passos lentos, beirando o marasmo de uma vida tranquila, onde as mudanças
eram mínimas e as tradições estendiam-se de geração a geração, a cidade agora é composta
pelo ritmo acelerado e pela velocidade dos acontecimentos. Os costumes e tradições já não
são tão fortes a ponto de continuarem a ditar o ritmo da vida dos cidadãos, o passado que
regia o presente, perde força diante da nova realidade que constitui a cidade.
As mudanças ocorrem em todo tempo, troca de residências e empregos, o desapego de
permanecer no mesmo lugar, leva o indivíduo a buscar por novas possibilidades a todo
instante. A tecnologia encurta a distância das informações, sendo possível o compartilhar as
mesmas em tempo real. É a vida instantânea em todas as esferas da sociedade. “Tornou-se
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uma forma de viver, uma capacidade nova de exercer ações no tempo [...].” (HIERNAUX,
2006, p. 202).
Imagem 18 - Fortuito

Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/livros/flip-publico-de-varias-quebradas-garantiudiversidade-nas-ruas-22930634.

Por fim, o Fortuito, que está ligado ao inesperado, às inúmeras possibilidades, o que
pode acontecer ao virar a próxima rua, aos encontros e desencontros em meio ao labirinto que
a cidade constitui. A diversidade que abriga-se nos centros urbanos possibilita algo novo a
todo instante. A cidade torna-se um berço de inovações e experimentações diversas, sempre
há um recomeço independente da rotina cotidiana. “Sobre o Fortuito se constitui a inovação
social, a capacidade das cidades de se constituírem em territórios modernos”. (HIERNAUSS,
2006, p. 203).
Apesar de sua configuração relacionada ao contexto industrial, como já mencionado
anteriormente, que afeta muitas vezes de forma negativa o individuo, pode-se observar a
cidade em sua essência como um vasto campo de possibilidades, onde tudo se conecta de
alguma maneira, ainda mais com os avanços tecnológicos que encurtam as lacunas da
comunicação e continuam a gerar transformações profundas nos indivíduos que perpassam
pelas cidades.
Dentro destas características colocadas por Hiernaux (2006), pode-se observar a
cidade que abre espaço ao diálogo entre seus habitantes, através da arte que ocupa suas
lacunas, buscando uma troca real, com quem esteja presente nas cidades.
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3.2 - ARTE PÚBLICA E URBANA
Desde o surgimento no século XX das cidades industriais, a vida urbana é moldada
pela valorização estética, pelo consumo desenfreado de bens e produtos resultantes do
mercado capitalista. Os apelos visuais tornam-se cada vez mais impactantes, no intuito de
convencer o público a consumir determinados produtos. A veiculação de informação
exagerada e a propaganda em massa bombardeiam os sujeitos e grupos sociais a todo instante,
transformando a vida cotidiana num espetáculo que precisa ser vistos por todos sem exceção.
Sobre esse fato, Freitas observa que:
[...] instaura-se assim um fluxo veloz de informações através de
imagens, signos que saturam cada vez mais as relações da vida cotidiana e de
todas as suas formas de reprodução social e que, para Baudrillard, constitui a
cultura pós-moderna como um “mundo simulacional”, no qual se aboliu a
distinção entre realidade e imagem, estetizando-se a vida cotidiana”.
(FREITAS, 2005, p. 5)

A imagem se confunde com a realidade à medida que dita as regras de como a
sociedade e seus indivíduos devem se portar, induzindo-os a se comportarem conforme os
padrões que vão sendo estabelecidos. A roupa da moda, o carro da moda, o cabelos da moda,
são projetados na mente dos indivíduos através das imagens, gerando uma deformidade pelo
excesso de informação que não permite ao indivíduo filtrar o que realmente lhe é propício e
necessário para seu bem estar.
Ainda segundo Freitas (2005), as cidades tornam-se vitrines para mercadorias, as
imagens são ploriferadas em grandes quantidades e velocidade para serem negociadas
distorcendo as relações sociais e a própria realidade em que a sociedade se encontra. A
imagem torna-se estratégia de propaganda para o consumo desenfreado, intensificando-o,
conduzindo, assim, os indivíduos a um circulo vicioso de compras, permanecendo estagnados
diante das muitas informações recebidas, não processando corretamente a influencia dessas
imagens. A cidade, então, torna-se um grande mercado, repleto dos mais diferentes produtos,
para os mais diversos desejos, atraindo seu consumidor pelo olhar.
Diante deste contexto onde os sujeitos são subjugados pelo consumo extremo e suas
relações alteradas pelo capital, fazem-se necessárias intervenções que resgatem este sujeito da
sua situação precária, submetido à lógica mercantilista, e o reintegre consigo mesmo e com
seus semelhantes, buscando um equilíbrio.
A Arte Pública ao manifestar-se nas cidades contemporâneas, modifica a paisagem
onde está inserida de forma temporária ou permanente, tornando o contato com arte acessível
a qualquer indivíduo na cidade. A interação direta com o observador mobiliza o individuo

43
através do olhar, convidando-o à novas experiências dentro do seu cotidiano, provocando-o a
sair do lugar de observador, ao propor uma participação direta junto às obras. Sobre a arte
pública Haddad (2015, p.7) diz que: “[...] reflete a diversidade cultural que transita pelas ruas
dos grandes centros, criando encontros, movimentos e contradições. Um grande
caleidoscópio, no qual as imagens se modificam de acordo com os diferentes itinerários que
cortam a cidade”.
Assim, ao se apropriar dos espaços públicos, a arte pública cria uma comunicação
entre cidade e indivíduos, aproximando essa relação através das imagens nos espaços urbanos,
possibilitando uma transformação do cotidiano desses indivíduos através das obras que os
influenciam e vice-versa. Sobre este tema, Pallamin (2000, p. 24) diz que: “Perpassar a
topologia simbólica da arte urbana é adentrar pela cidade a partir do plano imaginário de seus
habitantes, incorporando-os, por princípios, à compreensão da sua materialidade”. Desta
forma, a arte passa a ter importância fundamental, pois transcende as dimensões estéticas
assumindo um lugar de transformação, reconfigurando o contexto urbano, intervindo no
imaginário dos indivíduos e grupos sociais através da relação instituída entre artista, obra e
observador.

3-3 – GRAFFITI
Dentre as inúmeras manifestações artísticas que a Arte Pública abrange, o Graffiti se
apresenta como um dos mais atuantes agentes transformadores, interagindo com a cidade e
seus centros urbanos, criando reconexão entre os sujeitos e a cidade através das imagens. Ao
se apropriar dos centros urbanos da cidade, o Graffiti reconstrói e re-imagina a cidade,
questionando, criticando, manifestando-se contra os poderes abusivos que atuam na
sociedade, buscando trazer visibilidade aos que por vezes se encontram sufocados dentro
deste sistema de produção e comunicação em massa.
Complementando estas idéias, Furtado e Zanella comentam que:
Através das imagens, o graffiti propõe outra relação com o entorno
urbano, questionando, a partir de um olhar estético, os territórios, as
regulamentações do espaço e estrutura da cidade e das imagens que nela
circulam, assim como os problemas coletivos subsistentes. Na
heterogeneidade dos discursos visuais, no silêncio destas conversas urbanas,
o graffiti se faz e se refaz na incerteza da permanência ou do apagamento, na
duração do olhar que passa, que imagina, que significa o urbano.
(FURTADO e ZANELLA 2009 p.1299)

As imagens geradas pelo Graffiti estão a todo tempo disputando espaço com outras
inúmeras imagens que são dispensadas ao individuo dentro da cidade. “A cidade é para ser
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lida, comunica-nos algo constantemente” (CAMPOS, 2007, p. 409). As propagandas em
massa, anúncios, outdoors, sinalizações, estão disseminadas pela cidade e geralmente os
indivíduos circulam pelas cidades sendo perpassados por essas imagens a todo instante,
gerando uma rotina e familiarização diante de tantos estímulos visuais que esgota o desejo do
olhar para estas imagens. E em meio a essa confusão de imagens, o Graffiti busca estabelecer
seu território, nadando contra a maré, chamando a atenção dos indivíduos através de suas
cores, formas e lugares onde se estabelece, criando um dialogo rápido e eficaz com aqueles
que perpassam por suas imagens, gerando uma re-descoberta desta cidade visualmente
poluída, tendo consciência da sua efemeridade.
Imagem 19 – Viadutos SP

Disponível em: http://especial.folha.uol.com.br/2015/morar/santana-guarulhos/2015/10/1695139museu-aberto-do-grafite-chegou-a-ser-considerado-crime.shtml.

O modo como olha-se para uma cidade permite novas experiências estéticas e
subjetivas, já que o imaginário é ativado pelas imagens que perpassam os indivíduos, e o
graffiti atua diretamente no observador, conduzindo-o à novas possibilidades visuais além dos
estímulos consumistas

apresentados. Esta troca imagética através do graffiti se faz de

maneira constante à medida que os indivíduos transitam pela cidade, ao mesmo tempo em que
as imagens, por sua vez, transitam pelo consciente e inconsciente destes indivíduos,
conduzindo-os a questionamentos sobre sua individualidade, ou sua forma de existir e
coexistir neste mundo.
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CAPITULO IV
CABAL
RELATOS DE UM GRAFFITEIRO E SUA ARTE
“...Lhe lasco a Tag na testa
E Hashtag pra acompanhar
Um bomb e um throw up
Da ponte, de lá pra cá...”
(Criolo, 2013)

Imagem 20 – Letra Cabal

Acervo Pessoal do Autor

Este capítulo abordará o meu relato como artista e graffiteiro (Luiz Fernando
Monteiro) conhecido no graffiti como CABAL. Nascido em Niterói Rj, como artista passei
grande parte da vida no município de São Gonçalo, onde conheci e tive meu primeiro contato
com graffiti através do artista Fabio Ema.
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4.1– MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA

No ano de 2002, como Cabal, tive a oportunidade de participar de um curso de graffiti,
onde aprendi técnicas de desenho, pintura e manuseio do spray. Como a maioria dos artistas
que começam no graffiti, a fascinação por ver o pseudônimo sendo espalhado por toda cidade,
tomava conta da minha mente. A territorialidade, a disputa por espaços com outros artistas, a
visibilidade eram questões pertinentes neste inicio.
Locais ermos, viadutos, todo tipo de fachada ou superfície de grande visibilidade eram
abordados por mim como artista que espalhava meu nome por onde fosse possível. O
“vandalismo” também fez parte do meu repertório de ação na cidade, geralmente pintando de
forma ilegal ou não autorizada, característica pertinente a todo artista oriundo do graffiti.
Imagem 21 – Não Autorizado

Acervo Pessoal do Autor

Em 2012, ingressei na Escola de Belas Artes da UFRJ, graduando-me posteriormente
em Licenciatura em Artes Plásticas. Mediante o conhecimento adquirido, meu pensamento
como artista e graffitieiro passou por mudanças. Logo outros questionamentos começaram a
fazer parte do meu trabalho, como o individualismo e a falta de preocupação com o próximo,
o enorme fluxo de pessoas que estão sempre compartilhando ou disputando o mesmo espaço
dentro das cidades. Diante disto, surgiram o que, como artista, chamei de “cabeças” que
fazem parte de um trabalho mais amplo no qual, como Cabal denomino de “Conglomerados”.
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Diferentemente do que acontece com o graffiti, que inicia-se na rua e passa a entrar
nas galerias de artes, o trabalho Conglomerados teve seu inicio dentro de uma galeria de artes
em Niterói, e passou a caracterizar o graffiti feito por mim, como Cabal, nas ruas da cidade.
Como artista, conto que há uma inquietação de minha parte na questão que envolve o
amor ao próximo, a reciprocidade, a generosidade. “Parece que as pessoas não vêem as outras
como iguais, é cada um por si, e o resto que se dane!”. Como artista, ao explicar meu trabalho,
ressalto: “Somos um amontoado de pessoas partilhando os mesmos espaços, todos temos os
mesmo direitos de ir e vir, de habitar, de se apropriar, de desfrutar da cidade e dos seus
espaços, mas há um pensamento, uma atitude egoísta que corrói nossa sociedade. Quer um
exemplo disso? Ônibus lotado, não cabe mais ninguém. Estão todos atrasados, inclusive a
pessoa que esta do lado de fora tentando pegar o ônibus. O que o que se ouve nessa situação
é: vamos embora que “EU” estou atrasado”.
Esta é uma imagem do cotidiano de todo trabalhador, a necessidade de cumprir os
horários, chegar na hora certa dentro desse labirinto que é a cidade. Cenas como essa
passaram a dar origem e fazer parte do trabalho “Conglomerados”.
Imagem 22 - Conglomerados

Acervo Pessoal do Autor

A partir deste trabalho, novas formas foram surgindo sobre novas questões, que
perpassam desde a coletividade, a religiosidade, mantendo sempre a presença das “cabeças”
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como principal característica da minha manifestação artística, apropriando-me da cidade, não
mais como forma territorial apenas, mas na busca por um diálogo mais amplo com quem
queira ouvir, ou melhor, Ver!
Imagem 23 – Monstro Capital

Acervo Pessoal do Autor
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Cabeça Cogumelo é um trabalho realizado na comunidade pesqueira de Imbuhy em
Jurujuba – Niterói, onde a comunidade em questão estava sendo coagida a deixar suas
residências em favor de uma demolição feita pelo exército brasileiro, que reclamava terrenos
pertencentes ao Forte de Jurujuba. Uma ação cultural de protesto foi desenvolvida por alguns
artistas, e eu, como Cabal, fui um dos participantes. O trabalho “Cabeça Cogumelo”
representa a unidade, a força exercida em conjunto, quando todos estão na mesma visão, pela
mesma causa.
Imagem 24 – Cabeça Cogumelo

Acervo Pessoal do Autor

Outro trabalho meu como Cabal é referente à religiosidade, “O REI”, traz a imagem de
um Leão, cuja juba é constituída pelas cabeças emboladas. O leão da tribo de Judá é uma
figura característica da religião evangélica, e também pode ser encontrado em outras religiões
como Rastafari. É um símbolo que permeia a fé cristã, a do redentor que virá buscar os seus, e
levá-los para um novo lar.
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Imagem 25 - Leão

Acervo Pessoal do Autor

4.2 - TRANSFORMAÇÃO DE ESPAÇOS

Como Cabal, costumo participar de mutirões em diversos pontos da cidade de Niterói
e regiões, e geralmente esses mutirões são realizados dentro de comunidades carentes, que
estão à deriva, largadas pelo poder público e cercadas pela violência oriunda das guerras pelo
tráfico de drogas. As imagens que se constituem na mente de vários indivíduos é a de que
uma favela ou comunidade só tem bandido e pobreza. Isso afeta diretamente quem vive nessas
comunidades, sua auto estima é afetada, sua esperança de dias melhores, o desejo por paz,
tudo acaba afundando dentro de uma realidade distorcida e também maldosa da própria
sociedade.
Quando o graffiteiro propõe-se a entrar nesses espaços, seu objetivo é levar um pouco
de alegria e cor para esses lugares que, por muitas vezes, estão ao “relento”... Assim,
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atividades coletivas são organizadas com intuito de agregar valor a esses lugares. Junto a
essas ações artísticas do graffiti , outras ações são realizadas, como atividades sociais que
visam o bem estar da comunidade.
Flores, pássaros, rostos de pessoas que já se foram, personagens diversos são pintados
nessas localidades, nada é cobrado ao morador, apenas a possibilidade de usar seu muro ou
portão para realizar a pintura. Nesse momento uma troca de afetos acontece. O graffiteiro que
doa seu tempo, talento, criatividade, tinta para enfeitar o muro do morador, e por outro lado, o
morador que oferece o carinho, a água, um refrigerante como forma de gratidão pelo favor
recebido. As imagens geralmente estão ligadas a algo que a pessoa deseja, sem que isso
restrinja a liberdade expressiva do graffiteiro. Nesse caldeirão de possibilidades, estão as
lembranças de alguém ou de um lugar, são historias contadas e recontadas, são risos, apertos
de mãos, elogios. Um bem estar é instaurado naquele momento, gerando saúde dentro de um
território por vezes tão hostil.
Imagem 26- Favela da Linha

Acervo Pessoal do Autor

Segundo Campos (2007), há uma disputa pelo espaço, uma competição de dimensões
simbólicas na busca pela afirmação de identidade. Muitas vezes essa identidade é imposta
através da violência que está instaurada na sociedade em geral. O graffiti tem sua identidade
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forjada nas ruas, nas margens da ilegalidade. Logo compreende o estado caótico que a
sociedade se encontra e por vezes busca apaziguar esses conflitos através da arte.
Abaixo a imagens do portão de uma creche comunitária crivado de balas. Um lugar,
onde deveria haver a alegria do educar, convive com o medo e a violência praticamente no
mesmo espaço.
Imagem 27 – Vila Ipiranga 1

Imagem 28– Vila Ipiranga 2

Acervo Pessoal do Autor

Acervo Pessoal do Autor

Como artista, Cabal, fui convidado para fazer um graffiti dentro desta creche, para
falar um pouco sobre essa forma de expressão e mostrar um pouco dessa arte para as crianças.
Deparei-me com um portão crivado de balas, e com a permissão da professora que se fazia
presente, fiz uma intervenção no portão, transformando os buracos oriundos de tiros em
pequenas flores. Mudando assim, o imaginário de violência, ainda que por um breve
momento, gerando alegria para professoras e crianças que estavam presentes no local.
Imagem 29 – Vila Ipiranga 3

Acervo Pessoal do Autor
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Imagem 30 – Vila Ipiranga 4

Acervo pessoal do autor

Imagem 31 – vila Ipiranga 5

Acervo pessoal do autor

Outro trabalho realizado como artista foi na comunidade “Morro do 94” no Ingá –
Niterói. A comunidade em si é pequena, mas muito carente. A ação fazia parte da
comemoração do aniversário de um graffteiro que é conhecido dentro desta comunidade.
Quem foi presenteada na verdade foi a comunidade, que ganhou cores em suas vielas,
colorindo suas casas e muros e recebendo um pouco de arte em seu próprio espaço.
A imagem escolhida por mim foi o camaleão que simboliza mudança, adaptação
diante das adversidades. Enquanto fazia minha pintura como Cabal, fui interrompido
inúmeras vezes pelas crianças da comunidade, que se faziam curiosas com a pintura e com a
possibilidade de tocar no spray e pintar também. Em uma dessas interrupções, fui
surpreendido por uma criança trazendo um pedaço de madeira e querendo um desenho igual
ao do muro. Prontamente o desejo da criança foi realizado, e voltei para minha pintura;
porém, minutos depois, um grupo de crianças com várias madeiras surgiram, querendo
desenhos. Prontifiquei-me a satisfazer a vontade daquelas crianças e ao final o que se via pela
pequena viela da comunidade era uma pequena exposição de artes com as madeiras colocadas
na rua para que fossem vistas.
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Imagem 32 – Camaleão Morro do 94

Acervo Pessoal do Autor

Imagem 33 – Morro do 94

Acervo pessoal do autor

Imagem 34 – Galeria a Céu Aberto

Acervo Pessoal do Autor
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4.3 – REPASSANDO CONHECIMENTO
Como Cabal também atuo fazendo oficinas de graffiti na região onde moro, e como
artista posso afirmar que: “a oficina é um momento de somar, de trocar com outras pessoas
que querem aprender mais sobre graffiti, na verdade eu é que aprendo mais e mais a cada
oficina, são histórias de vidas que me alcançam e me transpassam, são os outros em mim!”.
Imagem 35 – Oficina de Graffiti

Acervo Pessoal do Autor

Nas oficinas de graffiti, incentiva-se através das cores, desenhos, da possibilidade de
experimentação de novas técnicas de arte o lado criativo de cada participante. Trabalha-se a
coordenação motora, a capacidade de concentração, ativa-se também o fluxo criativo através
da exploração simbólica das imagens. O domínio do spray demanda paciência, podendo-se
trabalhar questões sobre a ansiedade ou o ritmo acelerado ao qual o individuo é submetido a
todo instante. A percepção espacial a partir do momento em que precisa-se fazer traços
longos, forçando o corpo a movimentar-se para que o traço seja executado com maior
precisão. Além de afirmar e re-afirmar a identidade do sujeito, quando o mesmo passa a
buscar uma imagem, um símbolo ou nome que o represente nesse meio.
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Imagem 36 – Oficina de Graffiti 2

Acervo pessoal do Autor

Cabal afirma que muitos dos que participam não tornam-se graffiteiros, mas a
vivencia e a oportunidade criativa do graffiti permite que transformações sejam feitas no
desenvolvimento daqueles indivíduos. Muito estão ali para aliviar suas tensões diárias através
do fazer criativo, ou para explorar suas habilidades. Enfim, essas oficinas são centros de bem
estar, pois não é só o fazer artístico que está em jogo, mas também, a troca, o compartilhar, o
olho no olho. O diálogo do cotidiano de cada participante, suas vivencias e histórias somandose ao exercício do processo criativo, gera saúde aos participantes.
Imagem 37 – Oficina de Graffiti Sesc

Acervo pessoal do autor
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4.4 – DEPOIMENTO PESSOAL
Finaliza-se este capitulo com meu depoimento complementar como Artista Cabal
sobre o que é o graffiti em sua concepção.
“Graffiti é a extensão do que sou, do que torno-me ao passar dos anos. São minhas
inquietações sendo manifestas a outros através das imagens. É o “lugar” onde sinto-me em
êxtase e completo, onde encontro novos ventos que guiam-me os passos. É compartilhar algo
que faz parte de mim sem esperar receber algo em troca. É transpassar e ser transpassado a
todo instante por novas possibilidades a cada encontro com o inesperado. É ser o outro,
entrelaçado em tantos outros, que compõem quem sou.”
Imagem 38 – Oficina Graffiti Sesc 2

Acervo pessoal do Autor
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Diante deste estudo, pode-se deduzir que a produção imagética do graffiti, ao ocupar
espaços urbanos, através do repertório simbólico coletivo, contribui para harmonização do
diálogo contínuo entre cidade e indivíduo. As imagens reveladas pelo graffiti sobrepõem-se à
saturação de estímulos visuais dos quais os indivíduos são expostos diariamente no contexto
da sociedade consumista. O imaginário destes indivíduos é ativado à medida que transitam
pela cidade, sendo transpassados pelas produções imagéticas do graffiti, que, por sua vez,
suscitam memórias, lembranças e reflexões, atuando como mediador de conflitos e
contradições além de, revitalizar espaços outrora abandonados ou deixados ao acaso,
estabelecendo uma nova forma de ver a cidade.
O graffiti pode ser fundamental para afirmação da identidade de artistas que praticam
essa arte, que através do fazer artístico, expressam seus sentimentos, necessidades ou
questionamentos, compartilhando de suas idéias com outros indivíduos, articulando um
diálogo, entre obra e observador, através de imagens. Buscando uma revitalização do olhar
para cidade, não somente como lugar de passagem, mas como lugar de permanência e
apropriação. Assim, as imagens produzidas pelo graffiti redirecionam o olhar do individuo
observador, conduzindo-o a uma reflexão, sobre o estado em que encontra-se a cidade e a
própria sociedade, proporcionando-lhe uma nova perspectiva dentro do cenário urbano.
Desta forma, o graffiti dentro do contexto arteterapêutico, atua como agente
transformador e gerador de novas possibilidades, auxiliando no processo de desenvolvimento,
autoconhecimento e individuação do artista quanto propagador de imagens. Atua também no
âmbito da cidade enquanto espaço transformado pelo conteúdo imagético do graffiti , que
mobiliza cada observador que é “atravessado” pelas imagens, redescobrindo um novo olhar
urbano

e para si mesmo, diante do trânsito de imagens estabelecidas pela cidade, que

permeiam o consciente e inconsciente coletivo dos indivíduos que por sua vez transitam
nesses centros urbanos. Assim, o graffiti, como linguagem expressiva, através do fazer
artístico, gera imagens que podem proporcionar saúde psíquica em meio ao caos cotidiano,
ativando o fluxo criativo através da exploração simbólica das imagens, favorecendo diálogos
mais harmônicos entre indivíduos e suas cidades, à medida que esses espaços são
transformados por seu conteúdo imagético.
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Recomenda-se, para estudos posteriores, o aprofundamento desta pesquisa referente ao
graffiti, sua interação com o processo criativo, para ressignificação de espaços públicos e
linguagem expressiva, por arteterapeutas e outros grupos que tenham interesse pelo tema,
visto que o graffiti possibilita produzir conhecimento, construir e desenvolver a identidade
imagética e cultural dos indivíduos através do repertório simbólico.
Pelas razões expostas, ressalta-se a importância de estender as ações do graffiti a
settings arteterapêuticos e suas interações com indivíduos de diferentes cronologias e em
diferentes contextos.
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