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Resumo 

O graffiti, enquanto linguagem estética, sempre transitou entre ruas e galerias 

e, passa, cada vez mais, de uma posição periférica para uma mais central no âmbito 

das artes visuais, ganhando legitimidade enquanto arte reconhecida por um padrão 

valorativo e estético na sociedade. Nesse contexto, me interessa pensar quem é 

esse novo artista que surge na atual cena de arte contemporânea, especificamente, 

da arte urbana? Em que ambientes ele quer se expressar? Como ele atua e, em que 

tipos de condições deseja pintar? Quais os elementos que compõe a estética desse 

“novo artista”? Ele solicita para si o reconhecimento como artista ou o renega?  

A proposta destas reflexões é compreender as especificidades da prática do 

graffiti na subjetividade de artistas-grafiteiros, e refletir sobre como o graffiti se 

constrói enquanto elemento da chamada arte de rua, ou arte urbana.  

Ao longo dos trabalhos de campo e entrevistas que tenho realizado para 

investigar mais profundamente as questões aqui colocadas, meus interlocutores têm 

se mostrado em circulação bastante ativa entre diversos ambientes de produção e, 

exposição, de graffiti, isto é, eles pintam: em muros, em telas, em paredes de 

residências, assim como paredes de restaurantes, hotéis, centros culturais, entre 

outros ambientes privados e públicos.  

A análise a partir destes sujeitos, que transitam entre diferentes espaços, e 

pertencimentos, ajuda a vislumbrar complexidade de seus processos criativos, e as 

diferentes dimensões que envolvem a produção estética do graffiti no eixo rua – 

galeria. 
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Panorama inicial da consolidação do graffiti no Brasil e seus trânsitos entre 
rua e galeria 

No Brasil, desde que a prática do graffiti foi incorporada a partir dos Estados 

Unidos, na década de 70, esta sempre transitou por esferas de marginalidade e 

núcleos de arte mais restritos. As técnicas de pintura, os instrumentos, e as 

referências visuais foram trazidas por artistas de classe média que habitavam a 

cidade de São Paulo, como Alex Vallauri1 e Rui Amaral, e que tinham contato com o 

que era produzido em cidades como Nova York. Na época, o que estava em voga no 

mundo da arte era a chamada pop art, fonte estilística que o graffiti bebe desde seu 

início (até hoje) como movimento estético. Podemos perceber isto ao analisarmos os 

primeiros stêncils2 e pinturas em muros da cidade de São Paulo: Botas de salto alto 

pretas feitas por Alex Vallauri, personagens no estilo de cartoons, muito coloridos, 

feitos por Rui Amaral, fortemente influenciado por Keith Haring, artista 

estadunindense que pintava bonecos sem rosto e muito coloridos. 

Estes jovens são considerados partes da geração de pioneiros, no Brasil, de 

uma ocupação da paisagem urbana sob o nome de graffiti. As outras inscrições que 

surgiram na cidade de São Paulo na mesma época, se ligam ao que hoje podemos 

chamar de pixação. As frases partiam de estudantes universitários, e geralmente 

contestavam a ditadura militar, e reforçavam uma mensagem de cunho político e/ou 

poético, ou então de publicidade, como o “Cão Fila km 26” (Um homem que vendia 

cão da raça Fila no km 26 da Estrada do Alvarenga em São Bernardo do Campo-

SP), que inspirou muitos pixadores de São Paulo, como nos atenta, ARTHUR LARA, 

1996. A distinção entre as práticas do graffiti e da pixação é algo que acontece no 

Brasil devido às diversas significações que cada uma gerou e que lhe foram 

atribuídas, já nos Estados Unidos, ou em países como a Colombia (SILVA, 2014) 

estas não são práticas distintas, possuem a mesma nomenclatura: graffiti. Desta 

maneira, percebe-se que as significações do graffiti ou da pixação são construídas 

através dos embates locais de um país, de uma cidade, de um bairro, ou até mesmo 

de uma rua, e para entender cada um em suas especificidades é necessária uma 
																																																													

1 O dia nacional do graffiti é comemorado em 27 de Março por ser o dia em que Alex 
Vallauri faleceu, consagrado por muitos grafiteiros por ter inserido o graffiti na 18 ª Bienal 
Internacional de São Paulo, em 1985. 
2 Stêncil é uma prática em que se joga tinta spray em cima de um molde, assim, fica 
registrado na parede o preenchimento deste, na forma que o interventor desejar. O stêncil é 
um tipo de intervenção urbana, porém não congrega os mesmos valores que a inscrição de 
uma caligrafia ou desenho, por exemplo, pois, é algo mais rápido e fácil de ser reproduzido 
pela cidade. 



análise em nível local, para que se possa desvendar o contexto social, político e 

afetivo envolvido na ação de pintar nas ruas. No caso, neste artigo, me proponho a 

investigar o graffiti, atentando à sua devida diferenciação da pixação que existe no 

Brasil, e a partir daí, compreender o diálogo que se estabelece, através do graffiti, 

entre arte e rua, ou seja, que questões estão envolvidas quando se pensa o graffiti 

como arte urbana. 
Sergio Miguel Franco, 2013, ressalta que a geração dos pioneiros do graffiti 

em São Paulo seria de pessoas que  

(...) seguiram o caminho de um jovem de classe média: 

entraram na faculdade e desdobraram o graffiti em um 

investimento plástico maior, transcendendo o hip hop. 

(FRANCO, 2013, p. 32.) 

 

Artistas-grafiteiros3 como Waldemar Zaldler e Carlos Matuck, além dos 

citados acima, são exemplos deste tipo de trajetória no período, e circulavam entre 

galerias e ruas, no final da década de 70. Já na São Paulo de 80, esse contexto 

começa a mudar, e ganha mais espaço, o envolvimento desta expressão artística 

com o hip hop e sua marginalidade e crítica social. Com maior entrada de músicas, 

revistas e referências do hip hop no Brasil, novos códigos estéticos e de conduta 

passam a ser adotados, e se percebe, então, o graffiti brasileiro afinando-se mais à 

proposta do graffiti rebelde de Nova York.  

Essa geração dos anos 80, conhecida como Old School, trouxe como valor 

crucial para a legitimação da prática do artista-grafiteiro, a necessidade de se pintar 

muito na rua, de assinar suas tags (seus codinomes como grafiteiros) com muita 

frequência e em muitos lugares, dialogar com a rua, criar códigos, sejam para serem 

entendidos por todos os citadinos ou por somente outros artistas-grafiteiros. Fazem 

parte desta geração os artistas como Binho, Speto, Onesto, e Os Gêmeos. 

Diferentemente dos pioneiros, eles se caracterizavam por uma maior vivência na 

rua, e entre estes, foram poucos os que cursaram uma graduação, o que não 

impediu o desenrolar de suas carreiras artísticas em outras esferas da arte como 

galeria, estúdios de ilustração, etc. Desta geração o exemplo mais emblemático são 

Os Gêmeos, que começaram a grafitar na rua, em rodas de break dance, e daí, 

																																																													
3	Mais a frente, desenvolverei este termo que utilizo durante todo o texto  



seguiram conhecidos e renomados como os grafiteiros mais famosos do Brasil, 

chegando a pintar castelos e murais gigantes em diversos países do mundo, e até 

mesmo um avião da seleção brasileira.  

A mudança estética é extremamente perceptível dos Pioneiros para a Old 

School: 

 
 

 

Pintura de Alex Vallauri, anos 70, São Paulo. (Foto retirada da internet) 

Tag feita pelos Gêmeos, anos 80, São Paulo. (Foto retirada da internet) 



 

O graffiti, como podemos observar, não só através dos artistas citados como 

exemplos, mas desde Jean Michel-Basquiat nos Estados Unidos (que saiu das ruas 

e foi o primeiro grafiteiro a expor em uma galeria, também nos anos 70) sempre 

transitou entre rua e galeria, e passa, cada vez mais, de uma posição periférica no 

âmbito das artes visuais para uma posição mais central. (NETO, 2011). Este ganho 

de legitimidade enquanto arte que é reconhecida por um padrão valorativo e estético 

na sociedade, é fruto de diversas transformações e movimentos no mundo da arte e 

também, resultado de uma educação estética da sociedade para com, o que vem a 

ser chamado de “arte de rua”. Ser denominado como artista de rua, hoje, confere um 

status maior para quem faz graffiti, seja na rua realmente, ou dentro de quatro 

paredes, neste último caso, o que viria da rua, seria a inspiração para compor uma 

obra devido a uma ampla e intensa circulação do artista em questão pela cidade. 

Nesse contexto, me interessa pensar quem é esse novo artista de rua que 

surge hoje. Seu ambiente de expressão é necessariamente a rua ou o que ele 

observa dela? O graffiti é algo que ele faz além de outras expressões artísticas ou é 

sua expressão principal? Em que partes da cidade ele quer ter algum traço seu e por 

quê? Como ele atua e, em que tipos de condições busca realizar sua obra? Ele 

deseja para si o reconhecimento como artista ou o renega?  

Nesta primeira parte do artigo, me propus a analisar o início da consolidação 

do graffiti no Brasil como um campo em si, com suas práticas, estilos, artistas. 

Porém, esse trajeto inicial que tracei está ligado à cidade de São Paulo, que é a 

cidade brasileira onde o graffiti começou a ser realizado e difundido.  

A seguir, para responder às inquietações acima, o eixo da pesquisa se 

desloca para a cidade do Rio de Janeiro, pois, a maioria de meus interlocutores é do 

Rio, assim como os eventos que estive com foco em graffiti e arte de rua. 

 

A estética urbana e o evento Art Rua 
Ao longo do período de pesquisa e trabalho de campo, creio ter encontrado 

uma chave conceitual que converge as esferas das Artes Visuais e das Intervenções 

Urbanas: a categoria de Arte de Rua, ou Arte Urbana.  

A street art ou, no Brasil, arte de rua, é um gênero artístico reconhecido 

principalmente através do graffiti, porém as experimentações gráficas, formatos, 

mensagens, instrumentos, tamanhos das obras são cada vez mais heterogêneos e 



dão uma complexidade estética a essa categoria. O graffiti4 é uma vertente da arte 

de rua, mas esta não se limita a ele. (SILVA, 2014). A arte de rua é constituída 

também por obras que não necessariamente estão nas ruas, diferente da 

intervenção urbana.  O graffiti também é considerado como intervenção urbana, 

porém também é só um tipo, pois, existem intervenções com comida, fotografia, 

instalações, etc, todas concentradas no espaço da rua.  

A arte de rua tem lugar, além das ruas, também nas galerias, espaços 

privados, feiras de arte, pois os seus respectivos artistas, têm a rua não como 

espaço único de expressão, mas como principal espaço de inspiração para sua 

prática, o que consequentemente lhes confere uma estética reconhecida como 

“urbana”, que hoje, é cada vez mais valorizada, ou então, valoriza-se o artista por 

sua trajetória e vivência na cidade. Podemos observar essa gama de multiplicidades 

da arte de rua, por exemplo, nas feiras de arte urbana, como o Art Rua, que 

acontece anualmente na cidade do Rio de Janeiro, desde 2011.  

O Art Rua, em 2015 (única edição que estive presente) aconteceu em 

paralelo ao Art Rio, um evento de arte contemporânea do Rio de Janeiro, que se 

propõe a ser ao mesmo tempo uma exposição, feira de arte, e ciclo de palestras. 

Segundo o folder do evento, o Art Rua acontece durante 4 dias seguidos, é 

idealizado pelo Instituo Rua5, tem entrada gratuita, conta com o apoio da Prefeitura, 

e, hoje, é parte do projeto de revitalização da região portuária. 

Por mais que não seja cobrada a entrada no evento, o que, por um lado 

“facilita o acesso” à algumas obras para o público comum, que geralmente só vê 

estas quando são fotografadas na internet, e até mesmo o acesso aos próprios 

artistas, que ficam o tempo todo circulando no espaço da feira -muitos dispostos a 

conversar e falar sobre suas obras-  é interessante pensar quem são os admiradores 

de arte de rua que têm 4 mil para investir em uma tela. Não entra em questão 

valorizar ou desvalorizar a obra de nenhuma pessoa, porém, muitos dos artistas-

grafiteiros que conversei no próprio evento, não têm condição financeira de obter 

uma obra de 4 mil reais, por mais que muitos queiram.  

Este fato acaba tornando o ambiente do evento tanto elitista, pois, muitas 

pessoas comparecem tendo em vista realizar uma compra, enquanto outras se 

																																																													
4 Entendo que o graffiti, em si, pode ser lido e abordado como uma prática social, uma expressão 
artística, e uma linguagem estética. 
5Para saber mais sobre o Instituo Rua e sua proposta: https://www.facebook.com/institutoruaoficial  



sentem numa posição de espectadores das transações financeiras que acontecem 

no local, além, é claro, do preço um pouco acima da média da cerveja (13 reais – 

300 ml) e dos lanches (em torno de 20, 50 reais). A festa que foi realizada no local 

em um dos dias de evento em 2015 (que aconteceu entre os dias 10 e 13 de 

Setembro, no Galpão da Ação e Cidadania- Zona Portuária) teve o simplório valor de 

90 reais a entrada, o que diferencia bastante o evento, de fato, da rua. Estes fatores 

levaram muitas pessoas à sair do ambiente do evento para consumir com camelôs 

do lado de fora, criando assim um acontecimento paralelo na rua. Outro fato que 

enfatiza o caráter elitista que observei, foi uma van que levava as pessoas para o 

evento, mas, esta, só tinha parada no Leblon. Isto me guia à pergunta: Na verdade, 

para quem é este evento? 

 Conforme pude conversar com alguns curadores de galerias e artistas 

presentes no local, a chamada arte de rua dá cada vez mais retorno financeiro a 

quem resolve investir nisso, seja fazendo, ou comprando, ou expondo. Já se foi o 

tempo em que o graffiti era considerado puro vandalismo, ou pura intervenção 

urbana, hoje em dia, ele adquiriu um status significativo no mundo da arte, assim 

como outros elementos da arte de rua: Os traços rebeldes e o spray em tela, são 

muito requisitados por compradores jovens e mais velhos. Este movimento, um 

curador da galeria KingCap em São Paulo, Daniel, me explica da seguinte forma 

quando pergunto se ele sempre trabalhou com arte de rua: “Desde o início da galeria 

trabalhamos com arte de rua, sempre incentivamos o público a isso, de certa forma 

a gente vai educando o olhar das pessoas” (Daniel, 2015). 

A fala de Daniel nos dá uma pista para investigar um movimento que identifico 

como um processo de educação estética, uma formação do gosto do 

público/consumidor de arte, o que não é nenhuma novidade desde as formulações 

teóricas de Bourdieu sobre gosto e capital cultural, porém, gostaria em outra etapa 

da pesquisa, desenvolver de forma mais complexa esta noção, com relação à arte 

de rua. Outra fala interessante de Daniel, que nos ajuda a entender a questão da 

educação estética, se refere à uma série de três obras do pixador de São Paulo, 

Djan, que estão expostas no espaço reservado para sua galeria no art rua. Daniel 

me fala sobre a obra: “Djan fez a sua caligrafia primeiramente em pedra, depois em 

papel, e em terceiro em tela” (Daniel, 2015). 

Podemos problematizar a fala de Daniel pela ordem em que ele fala sobre o 

material no qual as caligrafias são feitas: a primeira é em pedra (material mais perto 



da rua, da pixação, dos muros), a segunda em papel (intermediário, e material 

relativamente acessível), e a terceira em tela (o que parece conferir um maior grau 

de profissionalização ao artista). A partir deste ponto de vista, a pixação valeria mais 

se chegasse às telas e molduras? Ou ela tem diferentes propostas e significados no 

ambiente da galeria e na rua? A pixação, no caso, possui características bem 

diferentes do que é o graffiti, porém, abordo essa manifestação aqui, de forma a 

questionar uma marginalidade da rua que se transmuta ao invadir outros espaços 

como o de galerias. 

O fato é que muitas pessoas têm como objeto de desejo alguns tipos de obras 

que estavam expostas no evento, tais como: Painéis de graffiti, ilustrações, shapes 

de skate pintados em acrílica, fotografias, esculturas de madeira, azulejos pintados, 

entre outros. Esta multiplicidade de obras ajuda a compor uma espécie de estética 

urbana, e dentro desta, o graffiti é bastante significativo, pois muitos dos artistas 

presentes começaram fazendo graffiti e foram experimentando outros materiais, e 

formatos, ou então, saíram de outros formatos e vieram a fazer graffiti. Os sete 

principais e maiores painéis que ocupavam todo o térreo da exposição, eram de 

grafiteiros de São Paulo, o que mostra que o graffiti, possui um papel privilegiado no 

espaço da arte de rua.  

Imagens a seguir: 

Primeiro: Painel feito por MagMagrela para o evento Art Rua 2015.  

Segundo: Caligrafia na Pedra e no Papel feito por Djan.  (Fotos retiradas do instagram oficial do 

evento Art Rua). 



 

 



Artistas-grafiteiros e suas práticas: A rua e outros espaços 
Ao longo das entrevistas e idas a campo que tenho realizado para investigar 

mais a fundo as questões aqui colocadas, meus interlocutores têm se mostrado em 

circulação bastante ativa entre diversos ambientes de produção de grafite. Isto é, 

eles pintam: em ruas, em telas, em casas de pessoas que os contratam, assim como 

restaurantes, hotéis, centros culturais, entre outros ambientes privados e públicos. 

Entre os sujeitos que tive contato, existe (i) quem vai tirar dinheiro do próprio bolso 

para fazer graffiti6 por ser uma forma de expressão significativa (ii) quem vê no 

graffiti uma possibilidade de montar uma marca para vender blusas e bonés e 

financiar as próprias pinturas (iii) quem vai fazer uso de algum canal de 

financiamento, como os projetos sociais de entidades públicas ou privadas (iv) quem 

vai realizar pinturas como sua fonte de trabalho.  

Um exemplo de trabalho são os chamados live painting7 em eventos privados 

ou públicos, nos quais, quem realiza a pintura pode ganhar muito ou pouco para 

isso, e ao mesmo tempo garantir uma propaganda de seu traçado para futuros 

contratos. Outro exemplo de trabalho para estes artistas-grafiteiros é a decoração de 

casas ou estabelecimentos comerciais, situação na qual são contratados por alguém 

que gosta de seu estilo pessoal de desenho ou pintura. 

João Ávila, um de meus interlocutores, é paulista, formado em design, 

pixador, grafiteiro e artista. Ele pinta na rua, expõe em galerias, realiza trabalhos 

temporários em que recebe razoavelmente bem para possuir uma estabilidade 

financeira. João tem como principal referência artística no graffiti, Os Gêmeos. Ele 

admira a possibilidade de alguém se expressar artisticamente, ganhar dinheiro com 

isso e produzir intervenções urbanas, sem que uma opção precise estar dissociada 

da outra, assim como os irmãos artistas-grafiteiros conseguem fazer. 

Pelo que percebo inicialmente, esta parece ser uma tendência entre os 

artistas-grafiteiros que tive contato: fazer por amor, e também, se possível, ganhar 

dinheiro com o que suas habilidades técnicas os permitem fazer. Esta vontade se 

torna mais frutífera hoje em dia, com a alta da estética urbana, como vimos, pois há 

																																																													
6 Uma lata de tinta spray de marca reconhecida pela qualidade entre os grafiteiros, como a 
Montana, custa em média de 20 a 30 reais. Dependendo do estilo do graffiti que vai ser 
realizado, usa-se muitas cores, faz-se sombreados, contornos, detalhes- características do 
desenho que exigem um número elevado de latas para se fazer um único mural. 
7 Espécie de live art ou performance do graffiti, em que o artista-grafiteiro realiza a pintura 
de um mural, ou de uma grande tela, durante a realização de algum evento, pintando sob os 
olhares do público que passa, que assiste ou que com ele interage. 



uma demanda maior pelos traços e estilos desses artistas em diferentes espaços de 

exposição e, também, venda de graffiti. Se não conseguem “viver de arte” por este 

caminho, uma alternativa possível é recorrer a financiamentos públicos de cultura, 

onde, geralmente, os artistas grafiteiros ganham para dar oficinas de graffiti em 

lugares determinados. Mesmo assim, muitos deles tem o graffiti como uma fonte b 

ou c, de renda, e trabalham com outras coisas que muitas vezes não tem a ver com 

arte. 

E quais são os espaços de exposição do graffiti hoje? Como as pessoas 

conseguem ter acesso às pinturas destes artistas-grafiteiros? Principalmente através 

das ruas, de lugares que eles já pintaram, eventos que acontecem enquanto estão 

pintando,  de galerias, de feiras de arte, ou de redes sociais como o instagram. 

Atualmente, através das hashtags, o instagram se tornou um espaço paralelo 

para o graffiti, algo como uma “cidade virtualizada”, em que os próprios grafiteiros 

passam a se conhecer e reconhecer, e o público comum pode interagir com suas 

obras pela cidade. (SILVA, 2014). É considerado quase unanimemente ótimo, e 

difundido, instrumento de divulgação dos graffitis, e dos processos criativos de 

qualquer artista em qualquer área. Digita-se a hashtag “graffiti” nesta rede social e 

milhões de postagens de pessoas do mundo todo irão aparecer. Dessa forma, as 

trocas entre os artistas e a quantidade de referências visuais se espalham, gerando 

assim, novas ideias, e novos desenhos. No instagram, observa-se também os usos 

do graffiti pelo público comum, por exemplo: Quando alguém vê um graffiti na rua e 

chama a sua atenção, a pessoa tira uma foto e posta com um texto, ou uma hashtag 

que expressa o que ela sente no momento, ou em relação a própria pintura. 

De toda forma, por mais que exista uma nova espécie de cidade virtual 

bastante chamativa e com pontos em comum com a real, é na rua de concreto que o 

graffiti atua e opera. As pinturas nos muros revelam uma multiplicidade do espaço 

urbano na medida em que diversas representações deste estão expostas para todos 

que nele circulam, independente de terem ou não um celular. Esta forma de 

manifestação artística, que ao mesmo tempo é uma prática social, nos remete para 

várias questões que dizem respeito às pessoas que vivem na cidade (MARTINS; 

YABUSHITA, 2006, p. 42). Ou seja, a obra de arte, no caso do graffiti, além de 

envolver uma determinada concepção de arte, envolve também uma concepção de 

cidade, de estética da cidade, e de modos de se viver e circular na cidade.  



A rua é o ambiente mais próximo do que seria uma “essência” do graffiti, é a 

galeria viva, o rascunho vivo, o portfólio vivo, a inspiração viva, a adrenalina viva. A 

rua se mostra para meus interlocutores, como a respiração que oxigena seus mais 

diversos trabalhos, e suas vidas. A sensação de estar na rua, sozinho ou em grupo, 

com suas tintas, é o que buscam constantemente, é uma prática que pode ser 

considerada além de um mero hobby, mas sim uma necessidade. É aonde também, 

para os mais profissionalizados, existe uma grande possibilidade de chamar atenção 

com seus desenhos, a ponto de serem reconhecidos e chamados para algum 

trabalho devido à sua exposição na rua. Em relação a este último ponto, quanto 

mais muros pintados eles tiverem, mais serão vistos por todos da cidade, e mais 

considerados serão no meio do graffiti, assim, seu nome ganhará maior legitimidade 

e status no “mundo da rua”. Estes fatores fazem com que estejam sempre se 

renovando na rua. 

Mesmo na rua, também há espaços com mais valor do que outros, por 

exemplo: Se um artista de renome, que está fizer um graffiti em um lugar mais longe 

do fervo cultural da cidade (que considero o eixo centro-zona sul), ele estará 

preservando sua identidade de rua, sua “raiz” underground. Gerando falas do tipo: 

“Fulano está nas galerias, mas continua colocando nome na rua, aonde pouca gente 

passa”. Isso sugere um gesto de valorização do local em questão, pois, para quem 

mora em um bairro como Vista Alegre, é legal ver que um artista que já pintou em 

diversos lugares do mundo, também fez questão de colocar seu nome ali no seu 

bairro. 

Ao mesmo tempo, se um artista-grafiteiro, ou como se denominar, sem um 

“conceito” no mercado da arte ou até mesmo sem reconhecimento no mundo do 

graffiti, colocar seu nome só na sua área de moradia, não vai trazer grandes frutos 

de reconhecimento pela cena do graffiti da sua cidade, pois quanto mais circulação, 

mais visibilidade e mais interação com a cidade e seus transeuntes, cidadãos, 

público. Mas se ele for para outros lugares, poderá assim sofrer mais influências, 

fazer mais contato, seu nome ficará mais conhecido. Ou seja, para quem está 

começando, e deseja reconhecimento pela cena do graffiti o importante é circular 

pela cidade. 

Mas há também, casos em que quem faz graffiti, não deseja um 

reconhecimento maior pela cena, e sim, às vezes, um reconhecimento apenas do 

bairro, dos amigos, e, este, faz aonde o acaso, a chance, a oportunidade, a intuição, 



e o envolvimento com o lugar o chamar.  Mesmo para quem faz dessa forma, uma 

boa parte das saídas pra pintar necessita de um mínimo de planejamento prévio, 

como a escolha do lugar e o a locomoção, pois, sair para pintar envolve pensar: na 

quantidade de material que será necessário, a forma com que esse material será 

levado, a altura do lugar que será pintado (se uma escada será necessária, por 

exemplo), quais as melhores tintas e materiais para o lugar que vai ser feito (muro 

chapiscado, muro que chupa muita tinta, muro grande-rolo grande, muro pequeno-

pincel, etc...). 

A meu ver, estes mecanismos internos de legitimação no graffiti, podem ser 

abordados através da noção de campo de Bourdieu. Este conceito enriquece a 

análise sobre o graffiti, ao passo que engloba as práticas dos artistas e as suas 

produções artísticas entremeadas de jogos de poder específicos. 

Como observa Lígia Dabul, Bourdieu vincula diretamente o processo criativo à 

posição dos criadores no campo artístico, assentando sua natureza relacional 

(DABUL, 2008) 

 

“Situado, ele (o sujeito criador) não pode deixar de situar-se, 

distinguir-se, e isso, fora de qualquer busca pela distinção: ao 

entrar no jogo, ele aceita tacitamente as limitações e 

possibilidades inerentes ao jogo, que se apresentam a ele 

como a todos que tenham a percepção desse jogo, como 

“coisas a fazer”, formas a criar, maneiras a inventar, em 

resumo, como possíveis dotados de uma maior ou menor 

“pretensão de existir” (BOURDIEU apud DABUL, 2008) 

 

Desta maneira, o sujeito criador entende sua forma de existir no mundo a 

partir de diferentes percepções geradas sobre o que é arte, de acordo com a 

posição dele nas disputas internas do campo no qual está inserido. Ou seja, a sua 

própria concepção de ser ou não um artista está em jogo. Devido a isto, me refiro 

aos meus interlocutores como artistas-grafiteiros, pois o próprio reconhecimento 

como artista ou como grafiteiro, não é algo definido para muitos deles. 

Ao ser questionado se é um artista, Rafael Rosário, do coletivo de graffiti, 

NAVIU, me responde que pinta na rua. Ele não tem a convicção de se chamar de 

artista, talvez por essa categoria ser carregada de uma maior profissionalização, ou 



então, de um reconhecimento maior por um público. Rafael sempre desenhou, faz 

graffiti há alguns anos, e começou a tatuar há pouco tempo. Ele já realizou trabalhos 

com graffiti em locais públicos e privados, remunerados ou não, porém, considera o 

graffiti primeiramente como uma forma de expressão pessoal. 

 Evandro Mascarenhas, integrante da “gang RAPVIU”, do bairro Vista Alegre, 

pixa desde os 14 anos, e começou a grafitar há pouco tempo, sob influência de 

amigos. Hoje, ele tem na prática do graffiti uma forma de se expressar, de colocar 

sua marca na rua, porém de uma forma diferente da pixação. Ao grafitar, ele se 

coloca em posição de constante criação, é uma chave para desenvolver sua já 

notável habilidade com o desenho no papel. Ele tão pouco se considera artista ou 

grafiteiro, apenas faz graffiti, ele diz. 

Já, Camilla de Mari, pinta nas ruas eventualmente quando está com amigos 

ou quando enxerga alguma causa que mereça ser chamada atenção, na rua, ou nos 

muros da universidade em quem estuda. Ela se considera artista, mas tem como 

formação o curso de Belas-Artes, o que, de alguma forma, lhe dá certa legitimidade 

para se definir como tal. 

Marcelo Ment, em um debate sobre graffiti no Centro Cultural da Justiça 

Federal no Rio de Janeiro, ao ser questionado quando começou a se reconhecer 

como artista, expõe que isso só aconteceu quando ele passou a se inserir no 

mercado de arte, propriamente, quando começou a fazer trabalhos para centros 

culturais, e em locais privados. Esse reconhecimento como artista foi primeiramente 

exterior a ele, por pessoas que viam seu trabalho como criação artística e não 

somente como uma atividade lúdica que envolvia tinta nos muros. Esse caminho que 

ele relata é interessante pois, mesmo ele afirmando que sempre reconheceu seu 

talento para o desenho, de alguma forma, foram as pessoas ao redor, que deram o 

“aval” para ele se reconhecer enquanto tal. 

 

 



 
 

 

 

Por um lado, se o graffiti hoje em dia é uma prática relativamente difundida, e 

as pessoas podem arriscar-se a colocar alguns traços na rua mesmo sem muita 

técnica, por outro lado alguns mecanismos de dominação apertam, para alguns 

manterem sua posição no campo, fazendo com que este seja regido por algumas 

determinadas “regras” que são regidas de forma direta ou indireta. Como exemplos 

destas “regras”, pude observar: (i) ocupar muitos espaços da cidade, de preferência 

os que sejam mídia (lugares que estão sendo muito visitados), (ii) utilizar diferentes 

Evandro em ação com tinta látex e rolinho no bairro de Cordovil. (Foto: 

Beatriz Novo - Acervo pessoal) 



técnicas de grafia, ou apenas uma, muito bem (bomber, piece, mural) (iii) utilizar os 

instrumentos de pintura de melhor qualidade (spray que não escorre, birro 

apropriado para o traço desejado, etc), e quando não, utilizar outros instrumentos 

mais desvalorizados, de forma muito habilidosa, a ponto das pessoas se 

perguntarem como a pintura foi feita com aquele material (tinta látex, rolinho e 

corante), entre outras diferenciações internas. 

 

Considerações finais 
Para além da análise de disputas internas, e das regras do próprio campo que 

envolvem a questão do artista, e dos espaços de produção e exposição de graffiti, 

propus-me a explorar, neste presente artigo, a intersecção do graffiti com o mundo 

da arte, especificamente do gênero da arte de rua. 

Por fim, acredito que pensar o graffiti justamente em seus desdobramentos 

como arte de rua, nos diversos espaços em que ele acontece e se recria, envolve a 

reflexão sobre as fronteiras de nichos estéticos existentes no mundo da arte, 

questão que pretendo me aprofundar no seguimento da pesquisa.  
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