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Resumo 

 
Este estudo pretende estabelecer uma reflexão sobre alguns aspectos da estética da Arte 
de Rua, notadamente em produções de Grafite e Pichação, expressas nas grandes cidades, 
relacionando seus fluxos de inserção e circulação. Buscamos enfocar a formação dos 
circuitos de escoamento dessa arte no espaço urbano; a inserção e trânsito em meios de 
transporte, e sua difusão nas redes de informação da internet. 
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Abstract 
 
This current research establishes a reflection on some aspects of the aesthetics of the Street 
Art developed in big cities. We focused our work on the circuits of Graffiti, and its flow in big 
cities; its insertion in different means of transport, and also its networks at internet. 
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No escape da solidão e das pressões sociais, jovens, socialmente invisíveis,  tomam 

de assalto os territórios urbanos, imprimindo ao ar livre pinturas, garatujas, 

desenhos, que trazem em seu bojo processos de criação de múltiplas referências. 

São em sua maioria, imagens que se emergem a partir de uma estética híbrida, que 

segundo Nestor Canclini, “(...) surge da criatividade individual e coletiva . Não só nas 

artes, mas também na vida cotidiana”. (2006: 22) Assim, o Grafite,1 forma-se a partir 

de apropriações múltiplas, como por exemplo, de pinturas da história da arte, 

somadas aos elementos da iconografia infanto-juvenil (desenhos em quadrinhos e 

animações).  

Encontramos esses grafismos sob variados matizes, sotaques e etnias, alastrando-

se por entre vias; são signos que constituem-se enquanto fórmulas de identificação 

grupal. Assim, da mesma forma em que estão aqui, também os encontramos mais 

além, fluindo como um rio, circulando pelos becos, avenidas, ruas, ou em meios de 

transportes. Inserem-se revestidos de caráter político, contestatório, social, e, 

artístico, agenciando e mediando múltiplas referências culturais.  
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Nos limites entre arte e vida, essas “tribos” ou Crews (como se auto denominam), 

rompem o silêncio imposto pelas distâncias sociais, territoriais e culturais, para 

interferirem em um ambiente urbano que visa diluir a individualidade, o sujeito, esse 

ser existente.  

O grafiteiro ou pichador, enquanto sujeito criador, é puro movimento, o corpo e a 

obra são um, e o um são muitos. Deixando de lado suas individualidades, assinam 

siglas e pseudônimos sobre as superfícies da cidade, como vestígios de suas 

passadas. Adrenalina, é o combustível para essa arte em jet spray, subordinada a 

ação que se motiva em meio a um espírito missionário, aliás “missão”2 é a 

designação dos grafiteiros cariocas para essas ações que acontecem na calada na 

noite, transpiradas na origem do ato transgressor.   

Esse tipo de expressão nos traz uma questão de inacabamento, a sensação de 

suspensão, de uma ação que não teve tempo de terminar. Nesse sentido, podemos 

pensar que a fruição da obra se dá nessa ruptura, nesse deixar-se arrastar para fora 

de si.  

Camadas de tempo são adicionadas, umas sobre as outras, ao ontem, ao 

anteontem, como observa Roland Barthes, “Sabe-se que o que faz o graffite não é, a 

bem dizer, nem a inscrição nem a sua mensagem, é a parede, o fundo da mesa: é 

porque o fundo existe plenamente, como um objeto que já viveu (...)”. (1984: 144)  

A urgência desse agora, fica super-exposto nas superfícies da cidade, congelado 

nos gestos que marcam sua trajetória. Cada fragmento dessa experiência 

desempenha um papel importante, a “obra” que se materializa desse coletivo, que 

passa então, a ser a nova “escrita”, caligrafia-gráfica, toma outra forma, e, como em 

um enigma, fica aguardando para ser decifrada. 
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  Figura 1: ZICAS stan, São Paulo, 2007 
  Fonte:  Site: CHOQUE/PHOTOS  

 

 

Superfícies Móveis, Circuitos Entre Pólos 

 

Os grafiteiros são considerados pelos antropólogos como “go-betweens”, 

encarnando inúmeros papéis que transitam entre pólos, “contrabandeando” idéias, 

estilos de vida, práticas sociais e objetos. (VELHO, DUARTE, 2010: 82) 

Sobrevivem desta ação, em uma relação direta com o gesto transgressor, de autoria 

inquieta, compatível com seu tempo; encarnam um “ser” contemporâneo, na 

urgência pela auto-expressão.  

Ônibus, trens, veículos de todos os tipos são os meios para uma contaminação 

coletiva, onde frases, siglas e imagens circulam entre territórios. São processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma 

separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas. (CANCLINI, 

N. 2006: 18)  

Desta forma, os signos, que simbolizam essa individualidade, atravessam as 

fronteiras espaciais dos territórios sociais, inserindo-se para além dos perímetros 

onde estão circunscritos.  

Os meios de transportes, agem assim, como vias de acesso para “campos de troca” 

de múltiplas expressões, que se inscrevem através de uma  fisicalidade visual, 

liberando as marcas de seu pertencimento em meio ao caos dessa urbanidade.  
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  Figura 2: Grafite sobre banco de ônibus, Niterói, 2011 
  Fonte:  Foto de Acervo Pessoal 

 

 

Circuitos Virtuais 

 

Diferentemente das investigações formais dos artistas abstratos modernos e pós-

modernos, a estética do Grafite se estruturou a partir de referenciais externos, 

coletados nas mídias eletrônicas e impressas. Sua busca por um estilo resulta em 

uma estética que privilegia o desenho, valendo-se da coleta de imagens absorvidas 

do cotidiano.  

Em meio ao caos imagético, costuram-se os signos dessa contemporaneidade que 

chegam pelos veículos midiáticos: TV, cinema, revistas em quadrinhos, vídeos 

games, e nas últimas décadas, pelo espaço virtual da  internet. 

Na análise de Lúcia Santaella, a era da cultura das mídias dá início ao processo de 

individualização na forma de emissão e recepção da informação, quando o indivíduo 

abandona o estado passivo, característico da cultura das massas, passando a atuar 

de forma seletiva, escolhendo e absorvendo a informação de acordo com seus 
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interesses e preferências.   

Gradualmente aplica-se a sementeira para o desabrochar, algumas décadas mais 

tarde da era digital; entendida como a era dos processos de comunicação interativa 

via computador.  

Através das redes de acesso, a informação passa a circular, e espalha-se em meio 

aos dispositivos móveis multimídia (aparelhos transmissores e receptores de áudio, 

vídeo e dados), rompendo assim, as barreiras do tempo e do espaço.  A revolução 

provocada pelo desenvolvimento tecnológico, irá provocar mudanças nos processos 

de criação em arte visuais, e nos meios de apresentação e difusão das obras. A era 

digital dá voz a expressão individual, difundida em proporções universais,  

permitindo o intercambio de informações e comunicação em tempo real. Desta 

forma, facilita o acesso à comunicação em todos os segmentos e camadas sociais.  

 

“Mudanças profundas foram provocadas pela extensão e desenvolvimento 
das hiper-redes multimídia de comunicação interpessoal. Cada um pode 
tornar-se produtor, criador, compositor, montador, apresentador, difusor de 
seus próprios produtos.” (SANTAELLA, L. 2010, p. 82) 

  

O surgimento de novas formas de consumo cultural nos anos 80, propiciadas pelas 

descobertas tecnológicas, com a indústria do disponível, e do descartável 

(fotocopiadoras, vídeo cassetes, vídeo clips, videojogos, controle remoto, indústria 

de CDs e a TV a cabo), vai gerar a cultura da mobilidade, do agente como 

coprodutor. Observa-se assim, o surgimento dos processos individuais de expressão 

cultural e de caráter interativo, são as gerações que convivem com os games, vídeo 

cassetes,  TVs à cabo e walkmans.  

Os 15 minutos de fama preconizado por Andy Warhol, adquirem corpo na medida 

em que viabilizam-se os acessos à aquisição massiva de dispositivos produtores de 

imagem e áudio. Desta forma, os limites entre a arte e vida ficam cada vez mais 

fluidas, indiscerníveis em seus campos de atuação.  

Assim, o artistas, produzem, registram e divulgam suam produções, utilizando os 

meios de comunicação midiáticos. Através da internet, as redes sociais expandem 

seus territórios tecendo teias de relações, interesses e seguidores. Isso foi possível, 

segundo Santaella, devido à um afrouxamento das fronteiras entre o popular e o 

erudito.  
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   Figura 3: Máfia 44, grafite, São Gonçalo, 2011 
   Fonte:  Site: Fotolog Máfia 44 

 

 

Nesse sentido, as novas gerações de  grafiteiros e pichadores vem se valendo 

desses meios, fazendo uso de todos os recursos disponíveis para apresentarem e 

divulgarem seus trabalhos: criam fóruns de debates para troca de ideias, transitam e 

participam das redes sociais, blogs, além de veicularem suas produções em sites de 

relacionamento (www.facebook.com); fotos (www.flickr.com); ou vídeos 

(www.youtube.com); democratizando o acesso ao público em geral, interessado 

nesse tipo de expressão.   

Circulado entre páginas virtuais, fluem os habitantes desse ciberespaço, em um 

intercâmbio aberto, disponibilizando seus registros sob a forma de fotos, vídeos ou 

depoimentos, postados a cada todo instante. A super-exposição das ruas, transfere-

se assim, para o espaço virtual que funciona como um diário público.  

Observa-se, a abertura para circulação dessas produções no acesso ao público em 

geral. “O ciberespaço pode ser o mais novo site institucional, (…) mas ele parece 
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oferecer um espaço anárquico no qual várias espécies de hierarquias podem existir 

e no qual o poder é descentrado”. (SANTAELLA, apud Milthorp, 1996:129,139) 

Conscientes do poder da comunicação através dos meios digitais, grafiteiros e 

pichadores se autopromovem criando oportunidades de troca, além de uma maior 

penetração e intercambio com seus pares em diferentes locais do planeta, isto 

acontece devido a grande intimidade dessa geração com as mídias eletrônicas e as 

redes virtuais. O panorama atual, com o advento da globalização e da era digital, 

abre um leque de possibilidades no campo das expressões visuais e meios de 

circulação, resultante do afloxamentos das fronteiras culturais,  de que fala 

Santaella. 

Entendemos que as expressões artísticas não mais se configuram somente dentro 

dos museus, mas sim em toda parte onde possa haver troca de ideias e realizações. 

Vive-se um momento em que a sociedade  como um todo busca por se expressar, 

em um cotidiano que expõe o particular em público.  

 

 

                                                 
1
  Originalmente a designação do termo Graffiti engloba tanto a Pichação, composta de letras, siglas e 

frases, quanto o Grafite, composto por pinturas elaboradas. A diferença entre pichação e  grafite só existe no 
Brasil.  
2
  Em São Paulo os pichadores usam o termo “rolés”.  
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