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RESUMO 
 

 

Essa pesquisa visa entender os aspectos envolvidos na circulação das obras de 

escritores independentes que trabalham nas ruas do centro do Rio de Janeiro, com a 

intenção de investigar as práticas que compõe a percepção de suas obras como 

objetos artístico-literários ou seu não reconhecimento como tal. A partir da observação 

da venda dos textos em poesia e prosa desses escritores, que são impressos em 

formato zine*, e de suas performances em saraus de poesia e música, procura-se 

lançar luz sobre a construção do sentido da arte como linguagem e valor, sempre 

redefinido na relação com o espaço da cidade. Esse estudo reflete sobre os elementos 

articulados no processo de composição de um objeto como objeto artístico, procurando 

aprofundar a compreensão de que a qualidade ou a importância de uma obra de arte é 

um conceito relativo, organizado nas mais diversas esferas da vida social. Tal 

discussão contribui para a reflexão sobre o significado aberto que uma obra de arte 

carrega; não se esgotando o olhar sobre um objeto de arte na análise de suas 

qualidades internas. Mas compreendendo que seu significado é uma categoria em 

potencial, redefinida constantemente na sociabilidade. 

 

*zine é uma publicação pequena e de pouca difusão. 

 

Palavras chave: artistas de rua; circulação de arte; percepção estética; produção 

independente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 
 

Apresenta-se aqui as discussões até então desenvolvidas pela pesquisa sobre 

arte e rua na cidade do Rio de Janeiro. Percorre-se um caminho bibliográfico que 

perpassa discussões sociológicas acerca das artes - sobretudo as artes acadêmicas - 

para se encontrar com as reflexões acerca das ruas da metrópole contemporânea, que 

se nos apresenta como palco e tela de diversas manifestações estéticas. 

As ciências sociais até aqui, quando voltadas para o tema das artes, têm 

privilegiado um olhar que focaliza as produções artísticas consagradas pelos meios 

acadêmicos, pelo mercado das artes - oficializado por galerias importantes e 

connoisseurs - ou pelo Estado. Esse foco, acaba por trazer para dentro da academia 

uma produção artística já socialmente legitimada, conhecendo artistas cujo espaço no 

campo das artes - para usar uma expressão bourdiesiana - já está firmada.  

Nessa pesquisa procuramos dirigir o foco das discussões das artes a partir do 

olhar acadêmico para outro lugar, talvez um não-lugar: a rua. Certamente não se trata 

aqui de negligenciar as discussões acerca da arte legitimada, ou de não ver valor em 

estudos que tratem apenas da relação entre as qualidades formais de uma obra, sem 

inseri-la em um contexto mais amplo de aparição. Tomando as contribuições dos 

pesquisadores em arte - sociólogos ou não - partimos para observar conteúdo e forma 

da arte no contexto da rua da cidade metropolitana.  

Entendemos o artista de rua como um plasmador da realidade social que o 

cerca - assim como qualquer outro artista -; podemos pensar em uma descrição 

aproximada desse processo quando Norbert Elias em seu Mozart (1991), descreve o 

que ele chama de fluxo fantasia, uma espécie de captação e expressão através do 

domínio da técnica do fluxo de sentimentos e expressões comum a todo ser humano. O 

que o homem plasma em matéria é a sua experiência, e ao trabalhar na cidade, o 

artista de rua traz à luz, faz real, efetiva, sua subjetividade objetivada no material; em 

outras palavras, ele passa a compor a própria cidade que o compôs.  

O artista ao ser plasmado pelo processo, plasma de novo, em um processo que 

confunde mensagem e emissário; em Décio Pignatari (1995), a cidade aparece como  

uma mensagem que nem todos entendem, mas que todos são obrigados a ler" (p.205). 



A pensando como um texto, traçamos uma analogia entre a poesia de rua e o picho e 

grafite, ambos manifestações que tem a palavra como meio, mas que diferem em seu 

suporte: o grafiteiros imprimem suas poesias em papeis pequenos ou as declamam em 

sarau, com a palavra efêmera; os grafiteiros e pichadores lançam a palavra no muro, 

grande parte das vezes de forma ilegal.  

Ainda que diferentes, ambos os grupos estão constantemente redefinindo a 

cidade ao inserir símbolos nos espaços que compõe, junto com todos os outros 

elementos, o Estado mental metropolitano, o mesmo que herdamos junto com o 

Simmel na sociologia, quando ele, muito antes de ver as cidades todas pintadas como 

galerias a céu aberto, descreveu como o fluxo e o movimento das coisas, impacta a 

percepção do homem sobre o mundo e sobre si. 

Ainda pensando na cidade, também a pensamos como o lugar da memória e do 

afeto, construídos também pela inserção e remoção dos símbolos deixados pelos 

citadinos. Na metrópole contemporânea do capitalismo, todo espaço é um espaço 

potencial para o lucro, seja um muro que pode receber uma imagem publicitária, seja 

uma esquina que pode receber mais mesas de bares e restaurantes. O primeiro, 

disputa espaço com os citadinos que se dedicam a deixar suas assinaturas ou marcas 

pela cidade, os grafiteiros e os pichadores, e o segundo com os poetas e seus saraus 

itinerantes, que estão em constante interação com o poder público que, esse sim, tem 

a força para definir o sentido dos locais.  

Em um primeiro momento, apresentamos a discussão que coloca de um lado o 

legado interacionista para se pensar as artes, tomando como ponto as discussões de 

Howard Becker, que pensamos junto com a problemática Bourdiesiana sobre a 

legitimação de determinados padrões estéticos em detrimentos de outros, bem como a 

questão da reprodução social, passando também pelas disciplinas artísticas. Em 

seguida, em um percurso etnográfico, buscamos analogias entre a cena do picho em 

São Paulo e da poesia de rua no Rio de Janeiro, duas metrópoles que carregam 

processos comuns de valorização de áreas antes esquecidas pelo poder públco, e que 

passam a receber aparelhos das artes nesses locais.  

Por fim, trazemos a reflexão sobre os símbolos articulados pelos citadinos e 

deixados por eles nas paredes da cidade, pensando sobre como a cidade esconde o 



processo de formulação da própria cidade, ao apagar as marcas de alguns homens e 

impor a de outros. Assim, a cidade como um todo homogêneo se desmancha diante do 

olhar etnográfico que só pode se deparar com uma profusão de símbolos que vão e 

vem, aparecem e desaparecem na cidade, que, como uma galeria aberta, apresenta 

inúmeras obras ao olhar dos passantes. Essas galerias vivas, ou abertas, não estão aí 

para agradar a todos os olhares, pois, seguindo o pensamento de Décio Pignatari 

(1995), a cidade é cheia de mensagens, mas nem todos as conseguem ler. 

 

Discussões sociológicas sobre as artes 
 

Partimos da divergência entre dois autores importantes para a Sociologia da arte 

para pensarmos como a produção desses teóricos permitem aproximações muito úteis 

quando nos voltamos para o trabalho de campo em artes de rua. A noção de mundos 

artísticos do sociólogo norte-americano Howard Becker é central em nosso raciocínio, 

abrindo o argumento de que arte se pensa no plural. Também é caro à nossa reflexão 

o conceito de capacidade de legibilidade da obra de arte, do sociólogo francês Pierre 

Bourdieu, que expressa a possibilidade de um indivíduo decifrar o código exibido por 

uma obra, em outras palavras, o capital cultural que se detém.  

É dentro de um mundo que a legibilidade se organiza e, se podemos pensar que 

um agricultor francês não conseguiria receber de modo adequado um Mondrian 

exposto em um museu de seu país, também podemos enxergar que um indivíduo que 

não pertença ao mundo dos pixadores, por exemplo, não consegue ler adequadamente 

seus trabalhos pela cidade. Nessa situação de não familiaridade com os códigos de um 

mundo, os indivíduos buscariam elementos de seu próprio contexto para compreender 

o que se vê: daí que adjetivos não pertinentes passam a descrever uma expressão 

artística; é o que Bourdieu afirma sobre a avaliação da arte pelas pessoas das classes 

populares.    

Traçamos aqui um movimento que se encontra entre mundos e na interação 

entre eles. O trabalho com poetas que vendem e exibem suas poesias nas ruas do 

centro do Rio de Janeiro oscila entre museus, centros culturais, a calçada e os bares; 

lugares nos quais as pessoas se cruzam, se encontram, se permeiam e trocam objetos, 



palavras e afetos. É possível que um mundo artístico nunca venha a conhecer outro 

que exista no mesmo tempo histórico, diz o Becker em Mundos artísticos e tipos sociais 

(1977), bem como é possível que seus atores façam parte de diversos mundos ao 

mesmo tempo, que cooperem ou que conflitem. Podemos pensar também que os 

mundos se tangenciam, se encostam, ou que estabelecem uma relação de simbiose.   

Caracterizamos nesse trabalho eventos de dois mundos que se realizam na 

fronteira com dois outros mundos, de um lado os poetas que vendem seus trabalhos na 

escadaria do CCBB-RJ, e de outro os pixadores que se reúnem na lateral do Cine 

Olido, em São Paulo. Temos assim dois grupos de pessoas que desenvolvem suas 

atividades e práticas na calçada, entre uma instituição de cultura e artes e a rua. 

Traçamos paralelos e apontamos divergências a partir de um aspecto central que os 

diferencia: ao poeta de rua interessa fazer sua poesia circular, a oferecendo aos 

frequentadores do CCBB-RJ; aos pixadores, interessa, entre outras coisas, fazer suas 

assinaturas circularem dentro do grupo, entre os iguais.  

Um mundo não se define de forma sólida e fechada, pensamos aqui antes nas 

permeabilidades e na fluidez das interações. Em relação aos poetas de rua essa 

porosidade entre a instituição e seu trabalho se manifesta em relação ao público; seus 

trabalhos são oferecidos justamente para quem entra e sai do CCBB-RJ; já entre os 

pixadores, não é comum encontrar uma pessoa que estivesse em um espetáculo de 

dança contemporânea no Cine Olido, por exemplo, que em seguida se dirigisse ao 

point (Define-se o point como o evento em que pixadores se reúnem para trocar 

impressões e colher assinaturas de outros pixadores). 

Em grande parte dos livros de história da arte é possível encontrar um panorama 

que vai desde as descobertas arqueológicas de pinturas rupestres até as recentes 

produções do século XX. Tirando um livro da estante, o leitor pode abrir as primeiras 

páginas e observar representações de animais já extintos, pequenas esculturas de 

mulheres, algumas páginas a frente arte da Grécia e Roma antigas, passando pela arte 

medieval chega-se ao renascimento até que na última seção do livro as intervenções 

urbanas de Banksy são apresentadas como arte hoje.   

Esse modo difundido de se falar sobre arte sugere uma linearidade, um caminho 

pelo qual as expressões artísticas (do Ocidente) passou. O senso comum, aponta 



Becker (1977), entende que a cada período histórico correspondeu apenas um mundo 

da arte; ideia contra a qual ele opõe o plural: pensemos em mundos artísticos 

convivendo ao mesmo tempo, produzindo objetos que não necessariamente serão 

reconhecidos como arte por outro mundo.   

O tempo tem a força de apagar existências, silenciar memórias. As pinturas de 

mestres holandeses nos chegam até o presente pois seus trabalhos compunham a vida 

de pessoas cuja linhagem se perpetuou e se inscreveu na história; na disputa pelo 

poder, o que chega até nós é o espólio dos vitoriosos. Nas Teses sobre o conceito de 

História (1940), Walter Benjamin descreve a história da cultura como a história da 

barbárie, onde cada monumento que atravessa o tempo é também símbolo do silêncio 

e soterramento da história dos que perderam;     

 

 
Todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, em que os dominadores de hoje 

espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão. Os despojos são carregados no cortejo, como 

de praxe. Esses despojos são o que chamamos bens culturais. O materialista histórico os contempla 

com distanciamento. Pois todos os bens culturais que ele vê têm uma origem sobre a qual ele não pode 

refletir sem horror. Devem sua existência não somente ao esforço dos grandes gênios que os criaram, 

como à corvéia anônima dos seus contemporâneos. Nunca houve um monumento da cultura que não 

fosse também um monumento da barbárie. E, assim como a cultura não é isenta debarbárie, não o é, 

tampouco, o processo de transmissão da cultura. Por isso, na medida do possível, o materialista 

histórico se desvia dela. Considera sua tarefa escovar a história a contrapelo. (BENJAMIN, 1940, p.7).     

 

 

O fato de haver vencedores no processo histórico, e que uma narrativa que se 

sobreponha às outras, nos traz a sugestão de que sempre há apenas um modo de se 

fazer arte, um estilo, uma Escola no tempo. A legitimidade que determinado tipo de arte 

goza na sociedade contribui para a percepção de que há apenas um mundo da arte, 

pois existe um mundo da arte legítimo. Essa discussão aparece em Gosto de classe e 

estilos de vida (1983), onde o Bourdieu aponta que para cada posição social há um 

gosto possível, e existe um gosto que se reproduz como referência e se perpetua, que 

é relacionado ao estilo de vida das elites.  



Nesse sentido, acompanhamos a afirmação da socióloga norte-americana Vera 

Zolberg quando ela coloca que a única maneira de se olhar para a arte é olhando para 

a história da arte, pois a arte que chegou até nós é o que ficou do processo histórico; 

desse modo, “a configuração das artes em qualquer momento dado é composto das 

artes, estilos e formas que permaneceram” (ZOLBERG, 2006, p. 244). De acordo com 

a socióloga, uma das ideias chavão de muitos estetas e humanistas é a de que o que 

permaneceu no processo histórico é grande arte, enquanto o que desapareceu era de 

qualquer modo indigno.   

Tomo um livro sobre arte, um exemplar nada específico, apenas mais um na 

prateleira de sociologia e história da arte; ao abri-lo se me apresenta um mapa que se 

assemelha às linhas do metrô de uma metrópole, ele indica o percurso da arte desde 

os impressionistas até o presente, destacando as principais correntes e seus 

expoentes. Diante desse mapa, o leitor pode se sentir satisfeito pelo panorama das 

artes, tudo está ali, tudo que foi relevante para a história da arte ocidental nos últimos 

150 anos.  

Em vez de pensar a arte de modo genérico, através de uma linha do tempo que 

desemboca no presente, propomos seguir diferentes mundos artísticos para pensar 

como a arte adquire forma, valor e significado para os indivíduos que compõe 

determinado mundo, ou seja, tentamos pensar a produção da arte em contextos sociais 

particulares.  

Pensar a obra, afinal, na qualidade de arte, não pode acontecer sem se envolver 

os processos em jogo em sua definição e constante redefinição; a obra não é 

autônoma em relação ao mundo que a cerca, ela antes o compõe, em um processo 

vital em que seu significado  não se solidifica, mas antes, se transforma ao longo do 

processo.   

        

Isso não é arte, é sujeira   
 

A clareza acerca do plural nas artes, de que elas se desenvolvem em um 

contexto específico, ajuda a pensar que o que representa beleza ou alegria para uma 

pessoa, pode ser questionável para outro. Temos aqui a questão da legibilidade 



apontada por Bourdieu em o Amor pela arte (2003). Para um indivíduo, a legibilidade 

de uma obra artística depende da diferença entre o nível da emissão, definido como o 

grau de complexidade e de sutileza intrínsecas do código exigido pela obra, e o nível 

de recepção, definido como o grau de controle atingido por esse indivíduo 

relativamente ao código social que pode ser mais ou menos adequado ao código 

exigido pela obra. Ao ser superado em sutileza e em complexidade pelo código da 

obra, o código do espectador já não consegue controlar uma mensagem que lhe 

parece desprovida de qualquer utilidade. (BOURDIEU, 2003 p. 77).   

Ampliando a discussão introduzida pelo sociólogo francês e fazendo uma 

inversão, podemos pensar em termos de legibilidade não apenas em relação às obras 

de arte que ocupam as paredes de museus e galerias, mas também podemos voltar 

nosso olhar para as paredes e esquinas das grandes cidades. Os códigos operados 

pelos pichadores não são compartilhados com todas as pessoas, seu alfabeto não é 

distinguível para a multidão que passa pela cidade, que, ao não compreender o que vê, 

por não serem capaz de ler, podem classificar a intervenção como sujeira ou caos.                                                                

Nada mais verdadeiro que a expressão popular que diz que a beleza está nos 

olhos de quem vê; em termos sociológicos talvez seria mais preciso dizer que a beleza 

está nos olhos de quem é capaz de decifrá-la. Ela faz sentido dentro de uma realidade, 

não sendo um valor universal; assim como o significado da piscadela que o 

antropólogo norte-americano Clifford Geertz procura se encontra arraigado dentro de 

um sistema de comunicação. E aqui tomamos a arte exatamente como isso: 

comunicação. Mas uma comunicação de tipo diferente, podemos dizer, uma 

comunicação densa. É possível entender a arte como uma “sensibilidade específica, 

em cuja formação participa a totalidade da vida.” (GEERTZ, 2012, p. 149).  

O que um ndivíduo valoriza não é universalmente valorizável, antes se insere 

em um contexto específico que ao mesmo tempo está em constante interface com 

forças que tem o poder de legitimar obras e eventos de arte, como o Estado e o 

mercado.  

Nesse sentido Bourdieu faz uma boa contribuição ao indicar que existem modos 

e gostos de um determinado grupo de pessoas (mundo, no sentido do Becker) que se 

impõe como legítimos e são copiados por outras pessoas. O que não está dentro desse 



gosto oficial é mau gosto. É preciso uma batalha cultural para se poder chamar o que 

está de fora do gosto legítimo de arte. Funk é arte? Pixo é arte? Vender poesia na rua 

é artístico? E diante dessas questões podem-se levantar inúmeros elementos para 

argumentar contra essas práticas: desde a simplicidade da forma (batida repetitiva do 

funk), o conteúdo agressivo de algumas poesias ou a ilegalidade do ato de se pixar as 

paredes dos prédios.     

     

Sarau de poesia, point de pixadores: aproximações   
 

 

Apontamos a afirmação do Becker de que o senso comum exprime fortemente a 

ideia de que em cada tempo histórico encontra-se apenas um mundo da arte, 

concepção que o autor trata de desconstruir. Não é difícil localizar essa opinião 

corrente do senso comum, a encontramos em diversos meios de comunicação e 

formação.   

O  ensino escolar, por exemplo, transmite  tal ideia no ensino da história da 

literatura. Nós a aprendemos a partir de uma divisão das correntes literárias em 

Escolas: o Tempestade e Ímpeto (Sturm und Drang) dos jovem Goethe e seus 

companheiros alemães; o romantismo que nos livros didáticos acompanham imagens 

da revolução francesa e das transformações operadas pelo industrialismo, a fuga para 

um passado mítico, a busca das origens nacionais; se pensamos em realismo na 

literatura somos introduzidos à crítica dos efeitos sociais do modo de produção 

capitalista, as massas operárias apagadas nos centros urbanos, as mazelas da vida 

em um cortiço na cidade do Rio de Janeiro. A máxima que se transmite é: a cada 

tempo sua arte correspondente, que exprime e compõe o mundo ao redor.  

Quando deslocamos a discussão dos exemplos históricos para o presente, 

torna-se mais clara a visualização do problema. Qual é a Escola literária (ou artística) 

da contemporaneidade?  

    Essa é uma pergunta bastante possível de ser levantada por um aluno escolar 

que, ao chegar ao fim do seu livro de literatura, não encontra as caracterizações do 

século XXI. Os mundos das artes, diz Becker, tem existência simultânea, talvez seus 



membros participem de mais de um mundo da arte, quem sabe façam concorrência 

uns com os outros. Central é perceber que as pessoas estão fazendo coisas diferentes 

e de modos distintos, para públicos heterogêneos algo que elas chamam de arte.   

A gente pode pensar no espectro que vai do público da dança contemporânea 

ao grafite, o primeiro ligado a um mundo da arte mais estabelecido e socialmente 

reconhecido como o que aqui chamamos de legítimo, que tem acesso aos aparelhos 

públicos ou privados de artes, tais quais locais de exibição, salas de concerto, palcos e 

etc. Enquanto o outro grupo, o do grafite, pode ser caracterizado pela sua ausência em 

tais espaços reconhecidos, às vezes conflitando com ele,3 as vezes tendo seu público 

compartilhado.  

Os diferentes mundos das artes podem ter em um comum o compartilhamento 

de um limiar, onde as fronteiras entre um e outro são tão próximas que às vezes suas 

águas se confundem, como dois rios de densidade diferentes que correm juntos sem 

se misturar, mas ao mesmo tempo trocam os elementos que levam em suas 

correntezas. Pensamos aqui o limiar dos mundos das artes a partir de duas situações, 

a venda de poesia nas escadarias do CCBBRJ, e os encontros dos grafiteiros ao lado 

do Cine Olido, na Avenida São João, centro de São Paulo.  

Em comum, temos dois espaços oficiais de artes, ligados ao poder público, cujo 

acesso a boa parte de suas exposições é gratuita e, quando acontece alguma 

apresentação que deva ser paga, costuma-se cobrar preços módicos; do lado de fora 

de ambos os lugares concentram-se manifestações artísticas de outra ordem, não 

patrocinadas pelo Estado nem pela iniciativa privada, caracterizado por o que aqui 

podemos chamar de independente ou marginal.  

A palavra marginal carrega muitos significados em nossa língua e prática 

cotidiana, é preciso, portanto, delimitar o que ela vêm aqui expressar. Dois elementos 

são principais na composição desse termo: a ideia de se estar à margem de algo - ou 

no limiar, como aqui preferimos definir -, no caso, à margem do CCBB-RJ e do Cine 

Olido, e por um recorte social dos membros desses mundos.   

Tanto os vendedores de poesia no Rio de Janeiro quanto os grafiteiros de São 

Paulo, não são caracterizados por serem membros das classes altas ou por um estilo 

de vida luxuoso. Antes podem ser descritos como pertencendo aos extratos médios e 



baixos da sociedade, suas narrativas cotidianas inclui se deslocar da baixada para o 

centro, no caso do Rio de Janeiro, ou de pegar um trem pra São Mateus, em São 

Paulo. São artistas - e talvez um grafiteiro nem aceite a alcunha - em movimento. O 

aspecto do deslocamento pela cidade compõe esses mundos que discutimos, pois a 

ausência de um espaço oficial para circulação de suas obras tem como contrapartida a 

possibilidade da obra acontecer em diferentes lugares ao longo da história. 

 No caso do grafite, a prática literalmente depende do movimento, agindo nos 

grandes prédios da cidade, seus praticantes só podem estar em constante circulação. 

Mas para nossa discussão, importa menos o trabalho que esses homens e mulheres 

fazem pela cidade, do que o momento em que eles se reúnem para trocar impressões, 

imagens, assinaturas e músicas  ao lado do Cine Olido.  

Se o leitor estivesse no Rio de Janeiro e visitasse o CCBB-RJ, poderia encontrar 

em suas saídas algumas pessoas (a maioria homens) que estariam vendendo suas 

poesias. Possivelmente um deles se dirigia ao leitor com a seguinte frase: gosta de 

poesia? Assim são abordadas as pessoas para quem os poetas pretendem vender 

seus trabalhos. Estrategicamente posicionados, os poetas se aproximam tanto de 

quem está chegando ao centro cultural, quanto de quem está saindo.   

Algumas pessoas responderão: sim, eu gosto, e pegarão o zine, e sem mais 

nada dizer continuarão sua caminhada. Nessa interação é comum que o público não 

compreenda que o trabalho está a venda, e o tome como um panfleto qualquer; 

situação a que o poeta responde não soltando o zine, e tentando mostrar ao passante 

que aquele é um trabalho que ele faz e vende, cujo preço de venda é determinado pelo 

público, ou seja, é fruto de um acordo.   

Pode acontecer de nessa situação a pessoa que inicialmente se interessou pelo 

zine (tendo-o interpretado como um panfleto ou como algo grátis) desista do objeto e o 

entregue de volta ao poeta, ou ela pode tirar moedas do bolso e entregá-lo, e em casos 

mais raros, notas de cinco ou dez reais circularão nessa relação. A experiência que nos 

conduziu a essa escrita mostrou que vinte reais foi o maior valor verificado na compra 

de um zine, situação em que o poeta se mostrou perplexo e feliz diante da avaliação de 

seu trabalho. A prática comum porém é de se pagar pouco pelo trabalho que está 

sendo vendido.  



A interação com o público, contudo, não se restringe a poder comprar ou não um 

zine. Há ocasiões em que à pergunta “gosta de poesia?”, se inicia uma interação entre 

o poeta e seu leitor em potencial, onde eles conversarão sobre seus interesses em 

literatura ou nas demais esferas da vida, situação da qual, não raro, o poeta doa seu 

trabalho ao interlocutor, seja porque ele não tem nenhum dinheiro no bolso, mas 

verdadeiramente apreciou o trabalho, seja porque o poeta se interessou por outros 

atributos do indivíduo.  

Voando alguns quilômetros para São Paulo, chegamos a uma das travessas da 

Avenida São João, onde dezenas de jovens pixadores dividem espaço com o 

ambulante que vende tênis falsificado, com os carrinhos de cerveja aos quais eles 

constantemente se dirigem para comprar uma lata da bebida, negociadores de relógios 

roubados, transeuntes anônimos e, causando um forte contraste, o público que sai das 

salas de espetáculos de arte contemporânea do Cine Olido. É noite em São Paulo, e 

há momentos em que as águas de rios com densidades diferentes se misturam.   

Existe um panorama histórico e político por trás do que aqui descrevemos. 

Ambas as cidades discutidas, São Paulo e Rio de Janeiro, passam por um processo 

semelhante de revitalização de áreas centrais da cidade que ao longo das últimas 

décadas foram sendo degradadas. Iniciativas do poder público em parceria com o setor 

privado leva abaixo desde a década passada edifícios ocupados irregularmente, praças 

tomadas por moradores de rua e dependentes químicos, abre parques, monta escolas, 

recapeia avenidas. O processo é genericamente chamado de gentrificação, e parte 

dele consiste em levar aparelhos de arte e cultura para a valorização dessas regiões. O 

resultado é que públicos de extratos sociais distintos passam a conviver em espaços 

semelhantes; não nos mesmos lugares, mas em lugares que se tocam, como é o caso 

do Cine Olido, que em um momento do século XX foi um importante espaço de cultura 

da cidade, e que foi se degradando conforme o centro financeiro migrou para outra 

região; hoje, ele abriga muitos espetáculos da prefeitura da cidade numa tentativa de 

trazer de volta vida ao lugar.   

Mas a vida nunca deixou de se manifestar, é preciso dizer, ela apenas se tornou 

outra vida. Não é possível pensar um encontro de pixadores numa rua supervalorizada 

de São Paulo, mas é perfeitamente cabível tal evento no centro, onde as luzes 



iluminam ruas muito movimentadas que são cortadas por travessas um tanto obscuras. 

O Cine Olido se encontra aí, de frente para a agitada Avenida São João, abriga em sua 

lateral o encontro dos pixadores que consiste em muitas trocas, sendo a principal delas 

a troca de assinaturas.     

É prática difundida entre os pixadores carregar consigo um caderno ou uma 

pasta onde eles recolhem as assinaturas de outros pixadores, exibem as que já 

coletaram, assinam outros cadernos. Grande parte dos jovens que participam desse 

encontro carregam seus cadernos e trocam assinaturas; entre uma canetada e outra, 

tomam cerveja, fumam cigarros e maconha, conversam sobre as coisas da vida. Parte 

da conversa são reclamações sobre seus trabalhos, chefes, disciplina no emprego. Em 

um canto uma roda se reúne em torno de três pessoas para a batalha de MC’s, que é 

um momento de improvisação no rap. Um mediador marca o tempo, uma pessoa da 

plateia (da roda) sugere um tema (medo, poluição, vida, amor, cidade grande…), e 

cada rapper a sua vez improvisa; ao final, a roda ovaciona ou não os competidores, 

saindo dali um vencedor da batalha; o perdedor dá lugar a outro rapper, e assim por 

diante.  

Existe uma diferença bastante importante entre os poetas de rua do Rio de 

Janeiro e os pixadores de São Paulo, que é o fato dos primeiros estarem em interação 

fundamental com pessoas que não fazem parte do seu mundo. Ao abordar 

desconhecidos que entram e saem do CCBB-RJ, os poetas entram em contato com 

uma gama muito variada de pessoas de origens sociais heterogênea, de moradores da 

zona sul a estrangeiros, visitantes de outros estados do Brasil e pessoas da baixada 

fluminense; alguns se interessam por seus trabalhos, outros se limitam a um quase 

sussurrado “não”. A venda do trabalho a um público anônimo caracteriza a prática 

desses poetas.  

De modo distinto funciona o encontro dos pixadores; ali não há nada a venda. 

Até porque a o motivo básico de toda aquela gente se reunir é praticar uma atividade 

ilegal; não existe nada de criminoso em se reunir para trocar assinaturas e fazer rap, 

mas essa troca de assinaturas está referenciada às pixações praticadas nos prédios da 

cidade. Um dos elementos que constitui o reconhecimento e a valorização nesse 



mundo está ligada à destreza de um pixador que é capaz de subir em um lugar muito 

alto e arriscado para deixar sua marca.   

Se tomarmos o público de um pixador em comparação com o público de um 

poeta, vemos que esse é composto por seus iguais, outros pixadores, enquanto que 

para o segundo, o público se constitui de anônimos. Para traçarmos uma analogia 

entre esse encontro de pixadores e as atividades dos poetas de rua, podemos pensar 

na realização de saraus, atividade bastante recorrente na cidade do Rio de Janeiro.  

Esses mesmos poetas que vendem poesia em frente ao CCBB-RJ se encontram 

frequentemente em saraus de poesia, que podem ocorrer em diversos lugares: na 

Praça João Pessoa, na Lapa, no bar Princesa da Lapa, no mesmo bairro, em uma das 

travessas na Cinelândia, em um beco na região da Travessa do Comércio, e, de modo 

geral, por toda a cidade do Rio de Janeiro. Pensamos, porém, preferencialmente nas 

atividades praticadas no centro da cidade.  

Nos saraus que acontecem nesses espaços abertos do centro também se vende 

poesia, como no CCBB-RJ, essa atividade porém não é a única ali desenvolvida e 

também não é a principal. Nessas ocasiões, costuma-se reservar um espaço onde 

todos os poetas podem deixar seus trabalhos expostos para qualquer um que se 

interesse; a abordagem com “gosta de poesia?” perde o sentido em um contexto em 

que se pressupõe que todos gostam de poesia, ou mesmo um contexto em que a 

maioria das pessoas são poetas.  

Há saraus com um público amplo e relativamente anônimo, como é o caso do 

Sarau do Escritório no Bar da Cachaça, na Lapa. Esse bar faz parte da rota turística da 

cidade do Rio de Janeiro, sendo alta a frequência de pessoas de outros estados do 

Brasil e de estrangeiros que estão passando ali apenas por uma noite; o bar também é 

frequentado por jovens universitários, artistas e o público ampliado da Lapa. Nesse 

contexto, nem sempre quem está no sarau está de fato participando daquele 

acontecimento; a pessoa podia apenas beber uma cerveja ou uma cachaça e ter sido 

surpreendida por um sarau que começou a acontecer; outra parte do público, no 

entanto, apenas se dirige a esse bar pela ocasião do sarau.   

Há saraus que, diferente da primeira caracterização, são compostos em sua 

maioria por poetas, pessoas que já se conhecem e praticam a poesias juntas ou se 



encontram para praticála. Exemplo é o sarau Rato di Versos, que atualmente acontece 

no playground em frente ao Bar Princesa da Lapa, na Rua da Lapa. Esse sarau já 

conta uma história de nove anos e algumas peregrinações pela cidade do Rio de 

Janeiro; hoje, ele é bem menos frequentado do que o Sarau do Escritório, e é 

composto por um público de pessoas conhecidas, alguns amigos, que se reúnem para 

declamar suas mais recentes poesias. Nesse espaço também existe a venda de zines, 

mas ela não é tão frequente quanto em uma ocasião de público anônimo.   

A ausência ou a importância secundária que a venda assume em alguns 

contextos da cena da poesia no centro do Rio de Janeiro é um elemento que nos 

permite aproximar a prática literária carioca com a cena dos pixadores de São Paulo. 

Não para criar paralelos entre as duas cenas, mas para abrirmos um panorama de 

observação. Enxergamos que central em todas essas práticas é a valorização 

enquanto reconhecimento da atividade.    

     

A cidade esconde o processo 

 

Noite no centro histórico do Rio de Janeiro, em uma parede do Arco do Telles, 

se lê escrito em tinta de caneta hidrográfica: a cidade esconde o processo.  

Sob os arcos centenários circulam toda gente durante o dia: trabalhadores dos 

escritórios da região que encurtam o caminho, turistas que oscilam entre museus e 

centros culturais na área, funcionários dos restaurantes do pólo gastronômico XV e 

seus clientes, guardas municipais, vendedores ambulantes. Estende-se da Praça XV 

até o entorno da Candelária um espaço composto por edifícios históricos que, 

revitalizados, são ocupados por diversos restaurantes e bares, compartilhando a 

atmosfera pitoresca de um lugar de consumo da classe média.  

Descreve-se a Travessa do Comércio, que já n’O Cortiço, de Aluísio de Azevedo 

(1890), aparece como área de relevo para a cidade. Ao longo da história, o espaço 

conheceu diversos usos, que se registram nas paredes pintadas em sua entrada, 

retratando uma cena do passado mítico do Rio de Janeiro: mulheres negras de peitos 

desnudos carregando cestas na cabeça, enquanto homens de cartola negociam com 

os vendedores de alimentos que ali, naquela mesma travessa, trabalhavam. Se formos 



localizar a imagem que Aluísio de Azevedo faz da atual travessa em fins do século XIX, 

chegaremos a algo similar ao representado sob os arcos; talvez em um cenário menos 

harmonioso. 

O atual centro da cidade do Rio de Janeiro é dominado pela presença do 

grandes edifícios modernos que dividem espaço com alguns prédios históricos que se 

apertam no fluxo de derrubadas e erguimentos, que frequentemente marca a paisagem 

carioca. Se fosse possível assistir às transformações nas principais vias do centro da 

cidade nos últimos cento e vinte anos, assistiria-se a um constante mover-se de terras, 

pedra e ferro, em um lugar que não se define pela rigidez nos contornos. O centro do 

Rio de Janeiro é antes, maleável. 

É fortemente inscrito no imaginário carioca a imagem das reformas urbanas do 

prefeito Pereira Passos, no início do século XX, que botou abaixo os grandes cortiços 

que dominavam a região central, bem como removeu morros, assentou lagoas e 

trechos do mar. Em determinadas áreas do centro, como o entorno do Theatro 

Municipal, conhecido como Cinelândia, pode-se vislumbrar diversos prédios 

remanescentes do tempo de Pereira Passos; ao se afastar apenas um quarteirão, já se 

abre as avenidas com prédio modernos que não deixaram muito tempo de existência à 

arquitetura neo-clássica de inspiração francesa do início da República Velha. Vieram os 

arranha céus, os ônibus movidos a gasolina que expulsaram os bondes elétricos, a 

abertura de ruas mais largas, e nas décadas posteriores, as obras de implantação do 

metrô.  

Atualmente, o centro do Rio de Janeiro, assim como outras regiões da cidade, 

se assemelha a um grande canteiro de obras. Por toda extensão da Avenida Rio 

Branco, eixo principal que liga o Aterro do Flamengo à Avenida Presidente Vargas, 

abre-se um veio de terra remexida e metal, homens martelando e perfurando a terra 

para a instalação de trens elétricos. Enquanto perfuram, os homens encontram 

vestígios de outras transformações.  

 Abaixo do asfalto logo se revela as pedras do antigo calçamento; em áreas hoje 

dominadas pelo comércio, vestígios de porcenala que contam da vida domésticado 

século passado, onde um dia houveram casas; próximo ao porto, a terra remexida 

trouxe à tona ossadas humanas há muito perdidas, que finalmente revelaram aos 



historiadores onde eram lançados os corpos dos escravos que chegavam à capital 

imperial mortos ou moribundos. E enquanto a cidade é remexida e traz a tona tantos 

passados, cobre-se de cimento e pedra outros presentes. 

Sob o auspício dos grandes eventos que a Copa do Mundo e as Olimpíadas 

representam, reforma-se e soterra grandes áreas da cidade. Algumas com forte 

impacto ambiental, como o que representa a instalação do campo de golfe na lagoa de 

Mairapendi, na região da Barra da Tijuca. Outras obras, levam consigo a memória e 

história de bairros esquecidos da cidade que se encontraram com as máquinas e 

trabalhadores que vieram até sua área para restaurá-la. O morro da Saúde hoje já 

encontra seu espaço no museu, relatando práticas que ainda na década passada não 

haviam se tornado história, eram vidas. A região portuária do Rio de Janeiro hoje não 

se assemelha mais ao seu passado. Remexeu-se, soterrou-se e ergue-se, num 

movimento que vai e vém pela cidade. 

Pensamos na cidade como um movimento de colocar-se e apagar-se, encaixe e 

desencaixe, como um grande jogo de constante redefinição dos sentidos. Uma frase na 

parede de um espaço histórico de classe média não durou muito tempo exposta aos 

olhos de quem passava. A cidade que esconde o processo passou justamente a tinta 

por cima da frase que assim a denominava. O processo, é o devir sem cessar da 

cidade. Onde e como vamos pensar a dinâmica urbana sem se inserir em seu 

movimento? A cidade pede, antes, que andemos. De ônibus, metrô ou a pé, o 

importante é se mover. 

Mas o movimento não significa apenas caminhar pelo espaço, ir de um ponto ao 

outro de um bairro, girar a metrópole. Fazendo isso, certamente experenciamos 

aspectos da cidade, podemos seguir, por exemplo, o fluxo das mercadorias que giram 

de mão em mão, ou nos deixarmos tomar pelo ritmo acelerado do metrô e das 

catracas. Move-se movendo no espaço, mas também move-se com o espaço se 

movendo. 

Ao pensarmos o urbano nos apoiamos nas pesquisas recentes de Cornélia 

Eckert e de Ana Luiza Carvalho da Rocha (2013), que ao discutirem memória no 

espaço da cidade, trazem contribuições importantes para se discutir o que está em jogo 

quando se trata dos símbolos que os homens deixam pelo espaço. Pois bem, a 



imagem que aqui suscitamos é a do mesmo espaço se movendo através do tempo. 

Pensemos em um muro no meio de um pasto; acima dele passam as nuvens, por baixo 

cresce a grama, as vezes chove, outras vezes um pássaro pousa em seus tijolos. 

Aceleremos então a cena, muitas vezes, inúmeras vezes, e assistamos centenas de 

anos passando diante dos nossos olhos em segundos. Provavelmente veríamos a ação 

das intempéries sobre o material, esse se desfazendo aqui e ali, para por fim se tornar 

uma ruína ou desaparecer em pó. Podemos dizer então que o muro se moveu. Ele 

continua na mesma posição espacial, se tomarmos as coordenadas geográficas, não 

saiu caminhando pelo pasto. Sua constituição enquanto muro, porém, em ação com a 

natureza moveu-se para fora do mundo, tornou-se areia, pó, grama, outra coisa. O 

tempo é o movimento sobre as coisas. 

A ideia do muro nos traz de volta à metrópole. À sua semelhança, ela também 

se move no tempo. Porém menos pela ação das intemperies naturais, e sim pela ação 

do homem, que coloca mil vezes abaixo e reergue a mesma coisa em outra forma.  

A cidade então como um constante desmontar e remontar, passar por cima e 

reescrever, demolir e levantar. Nesse movimento, a sugestão nos traz à mente os 

grandes prédios e avenidas, mas podemos pensar nas frases que aos milhares 

povoam os caminhos cotidianos da metrópole.  

Um dia apareceu no muro um picho, a prefeitura o apagou, logo se pichou por cima da 

tinta branca, o poder público novamente o apagou, em um terceiro ato, inscreveu-se 

sobre a superfície novamente branca: vamos ver quem tem mais tinta. 

Uma proposta de etnografia em espaço urbano, insere-se também nesse 

movimento. O antropólogo vai apenas conseguir ver o que momentaneamente está ali. 

Podemos falar da duração de um fenômeno, e sobre a possibilidade de o captarmos.  

As atividades sociais deixam suas marcas sobre o espaço. Ao fim de uma festa 

encontra-se frequentemente sujeira no chão, ao que aos olhos de um passante, atuaria 

como sinal ou testemunho da ação ali praticada; à uma manifestação constantemente 

segue-se um cenário de destruição e chamas; o encontro de jovens pixadores, resulta 

em frases pelos muros e paredes. Mal se praticou a ação, porém, ela começa a se 

esvair. 



Quanto tempo leva para o desmonte de uma ação? Quão rápido a cidade vai se 

organizar? Pode-se perguntar o antropólogo. 

No rastro da cidade, o pesquisador está sempre andando atrás de vestígios do 

que se foi. Ao olhar ao seu redor na cidade, é preciso vê-lo se desfragmentando 

naquele momento mesmo e acompanhar o que dizem os muros. 

À época da Copa do Mundo, podia-se ler pela cidade diversas frases de repúdio 

ao evento inscritas em diversos pontos. Não vai ter copa ou Foda-se a Copa ou Tarifa 

Padrão Fifa, compunham a vida urbana junto das manchetes dos jornais e anúncios 

publicitários. A cidade fala. Fala enquanto realidade em movimento.  

As paredes da cidade são um grande mural onde os homens inscrevem suas 

coisas e suas comunicações. Um muro branco compõe elementos desse diálogo tanto 

quanto uma parede toda escrita. As paredes podem ser um convite, e levar o 

transeunte a descobrir eventos ou lugares que na rua se inscrevem. 

Os textos das ruas invadem os bolsos das pessoas, através da ação de 

entregadores de panfletos e vendedores de poesia; esses objetos então caminham 

pela cidade na mão ou na calça de quem os tomou em alguma esquina. Alguns vão 

encontrar o lixo mais próximo, outros vão ser deixados em algum banco a quilômetros 

de distância, apenas para serem encontrados por outra pessoa, que talvez o carregue 

consigo, e assim o objeto vai compor a cidade em outro lugar. 

Se vamos pensar a cidade como o conglomerado de todas as coisas que a 

compõe organizadas em uma dinâmica em movimento, propomos observá-la como um 

fluxo constante de ir e vir, maré e contra maré, vento de um lado e para o outro, os 

objetos e as pessoas todas em um fluxo constante em que nada para, nenhuma pedra, 

nenhuma frase. 

A cidade está sendo desmontada no mesmo instante em que se constroi, e 

nesse processo, reerguemos ruínas e soterramos palavras. Se falamos que um porto 

pode desaparecer em um século para reaparecer em outro, a partir das obras e 

significados que os diferentes períodos dão ao espaço, podemos igualmente pensar 

em um panfleto como um objeto análogo. Esse vai ter tido sua primeira edificação na 

gráfica, ali o panfleto foi trazido à realidade para em seguida ser posto em circulação 

nas esquinas da cidade. O primeiro homem a tomá-lo continua o movimento do objeto, 



que o transferirá a outro homem, e assim por diante, até que ele pare no chão ou no 

lixo, e seja posto em movimento novamente por outro homem, que o tomará em meio a 

tantos outros objetos no lixo e o colocará em movimento. Talvez ele siga à cooperativa 

de reciclagem e se torne outro panfleto que continuará a circular. Como um porto 

antigo que se moveu. 

A antropologia na cidade segue pistas, rastros. Segue os caminhos do muro 

que, repentinamente, podem sumir. E aquela manhã quando os moradores avistam 

pela primeira vez uma frase nova. E quando a mesma frase se encontra em diversas 

ruas? 

Nesse movimento infinito, a composição da cidade e sua definição é um campo 

em aberto. Aberto não como vazio de significado, mas que encontra significado 

justamente nesse mover-se que talvez uma fotografia consiga registrar.  

Havia um muro branco que me dizia coisas brancas e despertava sentimentos 

brancos naqueles que passavam. A parede branca compunha o significado daquele 

espaço junto com todos os outros elementos: os restaurantes,os prédios históricos, as 

pedras no chão. Uma manhã, amanhece ali uma frase, move-se a cidade, como se um 

vento tivesse passado ali e depositado mais um elemento para compor o significado do 

Arco do Telles; o vento, porém, é o homem. Ventando, os homens imprimiram palavras 

em uma parede, escreveram um texto sobre outro texto, e se comunicaram com os 

outros homens que ali passavam. 

Assim como podemos pensar a cidade através do tempo com a mudança em 

seu aspecto físico, no edificios, podemos também observar que não são as mesmas 

pessoas que ocupam os espaços a todo momento. E se hoje a travessa do comércio é 

um ambiente de classe média, ela já conheceu outros públicos. E constantemente os 

está a conhecer. A frase pixada na parede, que dizia que a cidade esconde o processo, 

não durou, foi escondida pelo branco que retomou seu espaço. 

Ali, só escreve na parede quem assim tiver o poder, até que outro homem venha e 

novamente ali escreva, nessa disputa de vamos ver quem tem mais tinta. 

Mais tinta, mais cola, mais papel. Vamos ver quem é que vai escrever mais nesse 

lugar. 



O que os muros das grandes metrópoles nos contam, é que elas não param de 

se construir em nenhum momento. Antes, diversos atores e os objetos como atores vão 

construindo o que chamamos de cidade e apreendemos abstratamente como uma 

coisa. Mas a cidade não é uma coisa, a cidade é um movimento, uma enorme massa 

plástica que se move e é movida, podemos falar dos grandes prédios que 

testemunham o movimento da cidade, ou podemos lançar um olhar rápido pelo texto 

que na parede está escrito, ou que nos desce às mãos em forma de um zine de poeisa, 

antes que na próxima noite o movimento já o tenha apagado. 
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