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Resumo: O picho e o graffiti são ainda considerados por grande parte das pessoas como 
vandalismo e delinqüência juvenil. Porém, um exame mais acurado dessas manifestações 
revela que seus autores são, na maioria, bastante politizados, têm reais preocupações sociais e 
educativas e assumem posturas de construção da cidade e da cidadania. Encaram a 
intervenção urbana como uma arte genuína e como instrumento de mudança de uma realidade 
que os assusta. Protestam principalmente contra a sociedade capitalista e seu modo de vida 
consumista. Sua arte abrange desde a assinatura rabiscada até à arte esteticamente construída 
e complexa e é repleta de significados. A marca da territorialidade com o estabelecimento de 
signos visuais próprios é constante. Esta pesquisa baseia-se em registros fotográficos e 
entrevistas realizadas pela autora em Curitiba em 2005 e 2006. 
Palavras-chave: Graffiti; Pichação; Vandalismo; Arte urbana; Curitiba. 

 
Abstract: Scribblers and graffiti writers are still considered by many people as vandals and 
juvenile delinquents. However, a closer exam of their art reveals that they are, in general, very  
politicized, have real social and educational concerns and take postures of city and citizenship 
construction. They see urban intervention as a genuine art and as an instrument of change of 
an established reality. They protest mainly against the capitalist society and its way of life. 
Their art goes from the scrawled signature to the esthetically and complex built production 
and carries a great deal of meanings. The territorial marks, with the establishment of own 
visual signs is constant. This research is based on photographs and interviews made in 
Curitiba during 2005 and 2006.   
Key words: Graffiti; Scribblers; Vandalism; Urban art; Curitiba. 
 

 

O presente trabalho apresenta reflexões iniciais da pesquisa em andamento para a 

elaboração da tese de doutorado da autora, intitulada provisoriamente Meio ambiente urbano, 

sociedade e representações na arte marginal de rua: da pichação ao graffiti em Curitiba 

(2004-2006). Fundamenta-se em entrevistas com pichadores e escritores de graffiti da cidade, 

na observação de eventos, em reportagens e documentários, em bibliografia especializada e 

em mais de 3.000 fotos realizadas aleatoriamente pela autora em Curitiba, entre 2004 e 2006. 

Ao se falar sobre a arte de rua surgem geralmente perguntas como: A escrita urbana é 

vandalismo? É uma antiarte, uma arte marginal, subversiva, alternativa? Quem são esses 

jovens,  artistas ou vândalos? Quais suas motivações e como se relacionam com a cidade? A 

pichação é manifestação política e arte ou apenas poluição, sujeira, anarquia?  

Para o jovem que pratica a intervenção urbana, a cidade é mais que um simples 

suporte para a sua manifestação visual. É o ponto de encontro entre ele e os seus iguais, o 

campo de batalha (ideológica ou física) entre ele e os seus diferentes. Arena, cenário, palco, é 

o lugar em que a vida – a sua vida – acontece, é testemunha participante dos seus embates 

consigo mesmo, com o outro e com o seu meio. A cidade é, para ele, ao mesmo tempo, 

eloqüente, com os seus múltiplos gritos e significantes, e cúmplice, com seu silêncio de pedra. 

É um organismo vivo e pulsante em constante mudança, do qual ele faz parte, no qual ele vive 



a intensidade de cada momento e sobre o qual ele atua continuamente. Com a urbs ele dialoga 

de maneira ininterrupta e a ela se alia para expressar suas inquietações e inconformismos.  

A expressão desse jovem envolve um misto de prazer e de perigo, no qual o riso e a 

satisfação do vencer na ilegalidade (quando a pintura ou o rabisco sobre determinado muro 

não é autorizado) se transformam em realização pessoal pelo enfrentamento da situação de 

perigo e do risco e, mais que isso, pela coragem da tomada de posição social e política 

(METZE-PROU, 2000, p. 5).  

Sua ação abrange a afirmação do seu direito ao protesto ou à irreverência, o prazer de 

transgredir regras e de quebrar limites. A certeza de que sua manifestação será olhada ou lida 

e que suscitará reações, sejam quais forem, constitui um impulso para a continuidade da ação 

do pichador1 ou do escritor de graffiti. Incitação à violência, revolta, inconformismo, ousadia 

e enfrentamento são constantes não apenas nas marcas e mensagens rabiscadas, pintadas ou 

coladas por toda a cidade, como também nas atitudes de muitos destes jovens.  

  A chamada arte marginal de rua, enquanto manifestação e expressão, abrange desde o 

vandalismo anárquico até a arte politicamente comprometida. Vai da pichação, cujo propósito 

é marcar, demarcar um território, sujar, incomodar, agredir, chamar a atenção sobre certo 

espaço urbano e certa realidade ou simplesmente desafiar a autoridade (OLIVEIRA, 2005), 

até o lambe-lambe e o graffiti , nos quais também estão presentes os elementos citados, mas 

em que preocupações estéticas e sociais são maiores (RICHTER, 2000, p. 132-133). Em todas 

essas formas de arte urbana pretende-se, porém e sobretudo, criticar e transformar o status 

quo. Atitudes ou preocupações sociais e políticas permeiam todas as manifestações dessa arte 

de rua, vista, ainda, pela maioria, como indesejável e infratora da ordem estabelecida. 

 

A PICHAÇÃO 

O picho envolve o rabisco, a garatuja, a escrita rápida não autorizada, que suja, 

transgride, polui, marca a posse, deliberadamente perturba a ordem estabelecida. Envolve, 

também, o posicionamento social e político dos seus autores e a sua expressão de protesto 

perante a sociedade capitalista e o seu modo de vida consumista. Mesmo o ato de rabiscar, 

sujar ou marcar não é gratuito, mas carregado de significados. A assinatura marca, além da 

rebeldia, a posse. A posse de determinado espaço ou equipamento urbano, a territorialidade 

demarcada em relação a um grupo rival, ao proprietário de tal espaço ou ao poder instituído.  

A sobreposição de territorialidades, especialmente no que se refere à propriedade 

                                                 
1 Pichação ou pixação, as duas grafias são encontradas tanto em trabalhos científicos quanto em jornais e 
revistas, com predomínio da primeira. 



particular e ao bem público, e o conflito instalado por ela, vêm sendo preocupação cada vez 

maior das autoridades. São inúmeros os estudos realizados por parte das prefeituras e da 

polícia, especialmente nos EUA, sobre a “usurpação da propriedade”, a ilegalidade, a 

delinqüência e as atitudes policiais a serem tomadas, sempre no sentido de reprimir e punir 

este infrator (WEISEL, 2002; WIPE OUT..., 1998; SAMPSON; RAUDENBUSH, 2001 entre 

outros). No Brasil, é inegável o desconforto das classes média e alta e das autoridades quanto 

à “poluição visual e ao caos” instituídos pela arte de rua. Elas a consideram barbárie, sujeira, 

“coisa de adolescentes desocupados e baderneiros” (ZARUQUE, in: MARQUES, 2005).  

É evidente o conflito entre aquele que se julga dono da paisagem urbana e o jovem 

que intervém sobre ela. De um lado está aquele que detém a escritura de propriedade daquele 

espaço ou paga os seus impostos, e que, assim, em nome da “ordem”, quer esta paisagem 

“limpa”. Do outro, vêem-se os jovens que se apropriam deste mesmo espaço porque transitam 

por ele diariamente, porque o vivenciam intensamente, visceralmente, dionisiacamente, 

tornando-se partes dele e adotando-o como identidade. Ao intervir sobre ele, ressignificam-no 

continuamente, despojando-o da sua “esterilidade”, “impessoalidade” e “imutabilidade”.   

Já quanto à territorialidade inter-tribos, uma das maiores agressões na arte de rua é um 

escritor de graffiti apagar a marca do outro e escrever ali a sua, ou deixar sua assinatura sobre 

a do outro. Isso significa desrespeito, desafio, supremacia intolerável, usurpação; em outras 

palavras, guerra! Em Curitiba, as assinaturas são, geralmente, respeitadas pelos diversos 

indivíduos e grupos. Quando não o são, o máximo que ocorre são agressões verbais ou mesmo 

físicas, “uma boa briga”. As diversas tribos curitibanas não apresentam a mesma rivalidade 

que a há entre as gangues de outras capitais, como Brasília, em que a sobreposição da marca 

incita a combates extremamente violentos, muitas vezes levando à morte de integrantes de um 

ou de outro grupo e à posterior vingança, em um ciclo longo e doloroso (BARCELOS, 2006). 

A animosidade dos grupos curitibanos dirige-se mais contra a sociedade estabelecida, 

seus valores, suas normas e padrões e seu modo de vida. Percebe-se a realização de inúmeros 

eventos organizados por grafiteiros, nos quais a ação conjunta das diversas tribos adquire 

matizes surpreendentemente educacionais, sociais, políticos e ambientalistas. Unem-se para, 

voluntariamente, conseguir e distribuir cestas básicas para as favelas onde moram, para limpar 

e reflorestar a nascente do rio do seu assentamento irregular (DON JOE, depoimento, 2006), 

para dar cursos de graffiti a jovens adolescentes evitando a pichação ilegal e orientando-os 

para a expressão plástica como futura profissão, entre outras iniciativas (DAVID, depoimento, 

2005). São ações surpreendentes porque o senso comum é o de que “todos os pichadores ou 

grafiteiros são delinqüentes juvenis, marginais, violentos, perigosos e criminosos”. Ações 



como estas, no entanto, provam o contrário. 

De acordo com pichadores entrevistados,2 há os pré-adolescentes, principiantes, que 

querem experimentar a transgressão, pichando para divertirem-se. Preferencialmente, porém, 

picham-se construções abandonadas, pois “é injusto, enquanto tantos não têm onde morar, que 

grande número de imóveis estejam ociosos, especialmente no centro da cidade”. Picham-se, 

também, prédios e espaços públicos, em protesto contra a autoridade e o poder instituídos, e 

propriedades privadas, em rebeldia contra o capitalismo e as classes média a alta, símbolos da 

injustiça social causada pelo acúmulo de bens. 

As Figuras 1 e 2 são exemplos de construções quase totalmente pichadas. São imóveis 

desocupados da região central de Curitiba, um dos alvos preferidos dos pichadores. O 

primeiro é um prédio de quatro andares desocupado, recém-reformado, atualmente disponível 

para aluguel. Vizinho à Praça Tiradentes, o Marco Zero da cidade, encontra-se marcado das 

portas de metal do térreo ao teto e em toda a sua extensão, tanto em seu exterior quanto no seu 

interior. O segundo é uma casa, também desocupada e localizada na região central de Curitiba, 

com cartazes para venda, propaganda eleitoral e pichações sobrepostas. Em entrevistas com 

pichadores quanto à motivação do picho, alguns dizem: “É uma questão de ibope: quanto mais 

alto, mais famoso você fica. A gente quer fama” (Pichador em BARCELOS, 2006) ou: “A 

gente picha pra ver se eles fazem alguma coisa. É muito ruim, muito feio [!] ficar tudo 

abandonado. Eles têm que resolver isso!” (Pìchador anônimo curitibano, 2006). 

 

Figura 1 – Picho em prédio desocupado  
(ca. 150 m de fachada). 

 
Foto:3 R. Cruz Machado, Centro. Curitiba. Data: 21 dez. 2005 

Figura 2 – Picho em casa desocupada 

 
Foto: R. Prof. Fernando Moreira, 433, Centro. 
Curitiba. Data: 9 out. 2005 

                                                 
2 Inúmeros pichadores entrevistados pediram o anonimato como condição para a publicação dos seus 
depoimentos. Curitiba, 2005-2006. 
3 Todos os registros fotográficos apresentados no presente trabalho são de autoria de Elisabeth Seraphim Prosser 
e foram realizados em Curitiba, em 2005 e 2006. A maioria das obras fotografadas já foi destruída, apagada, 
sobreposta por propaganda de empresas ou, pior, por propaganda eleitoral. 



Parte dos artistas de rua protesta contra o pichar apenas em busca de admiração e 

reconhecimento por seus pares. Os critérios para a “fama” são principalmente a dificuldade de 

acesso a determinado ponto (a altura ou o perigo para se chegar a ele) e o desafio à 

autoridade: “Se pixar por ibope, você nunca [tem nada (?)]”.                    

Há ainda o picho que constitui verdadeiro manifesto, como o da Figura 3.  Nele pode-

se reconhecer uma crítica contundente ao modo de vida capitalista e orientado para o 

consumo da sociedade ocidental atual. O seu autor aponta como valores invertidos os que 

regem esta sociedade, orientada pelo “excessivo consumo” e pela acumulação de bens. 

“Intermináveis fortunas” traduzem o interminável esforço para a construção dessas fortunas e, 

ao mesmo tempo, as mentes “consumidas” nessa direção. “Mentes devastadas”, “depredada 

consciência” como a natureza o é: devastada e depredada pela ânsia de “progresso”, pelo 

“desenvolvimento da ciência”, ambas categorias há muito superadas como metadiscursos de 

uma modernidade que não conseguiu chegar a elas, como afirma Lyotard.  

 

                     Figura 3 – Crítica à sociedade capitalista e consumista atual (aprox. 2,6 x 1 m) 

 
                     Foto: R. Manoel Eufrásio, 1138, Juvevê. Curitiba. Data: 8 ago. 2006 
 

Percebe-se que o pichador em questão, ao emprestar palavras do discurso sobre o meio 

ambiente (devastação e depredação), recoloca o ser humano no seu contexto natural, 

ambiental, e está plenamente consciente de que esta ânsia pela riqueza, pelo bem, por um 

desenvolvimento travestido em consumismo, o levará ao desastre ambiental total e à 

autodestruição. Ele prevê a futura mancha de óleo, as muitas futuras manchas de óleo e 

demais desastres induzidos pela ação do homem. Ele denuncia, ele tenta fazer o transeunte 

despertar e pensar, tenta conscientizá-lo de que é preciso atentar para as conseqüências do 

caminho que está sendo trilhado pela humanidade, desde a esfera do indivíduo. E chama a 

atenção para o fato de que a sociedade está adormecida, sendo levada a esses desastres 

planetários que ameaçam a vida no planeta. Quando tocar o despertador, isto é, quando o 

homem acordar e perceber os resultados dos caminhos que escolheu percorrer, será tarde.  



Estas poucas linhas, escritas por um jovem alarmado em relação à realidade é um 

discurso extremamente eloqüente e expressivo sobre os problemas que serão enfrentados em 

relação à natureza e ao ecossistema pela sociedade consumista que os engendra. É o mesmo 

discurso de inúmeros cientistas da natureza e da sociedade, ambientalistas, geógrafos e 

filósofos. No entanto, o jovem, em sua linguagem simples e sintética, quase poética, reflete de 

maneira direta e concisa as preocupações deste início de milênio.  

De modo geral, os depoimentos e os pichos apresentados mostram três lados diferentes 

desta ação e três atitudes distintas dos seus autores. Uma, a daquele que suja por sujar, para se 

divertir, desafiar e transgredir uma certa ordem existente e agredir a sociedade em que vive e, 

concomitantemente, ser admirado por seus iguais, sejam eles do mesmo grupo ou tribo, sejam 

eles de grupos rivais. Outra, a daquele que quer chamar a atenção da autoridade constituída 

e/ou do proprietário do imóvel em questão, incitando-o à ação, à resolução do problema da 

existência do imóvel ocioso, abandonado.4 E a terceira, a daquele que escreve suas mensagens 

de protesto nas paredes e nos muros da cidade, buscando uma conscientização do transeunte 

quanto a assuntos e temas relevantes para a vida em sociedade e a vida no planeta. 

 

 

DO PICHO AO GRAFFITI 

 

Etimologicamente, a palavra graffiti quer dizer escritos. Sob este aspecto, e é o que 

mesmo os escritores de graffiti afirmam, picho e graffiti são a mesma coisa. Trata-se da ação 

de escrever, rabiscar, grafar ou desenhar algo em alguma parede, muro, equipamento urbano, 

pedra, árvore, porta de garagem ou outro elemento da paisagem urbana (CALÓ, 2004, p. 98-

105). No entanto, hoje e para efeitos de diferenciação, pelas preocupações e resultados 

estéticos diversos, convencionou-se chamar de picho ou pichação o simples rabisco ou 

garatuja, que, em um primeiro momento, parece marcar ou sujar uma superfície do meio 

ambiente citadino. Essa concepção, como se pôde perceber, alarga-se ao incorporar-se a ela a 

escrita rápida de mensagens de protesto ou de crítica, entre outras. Já por graffiti entende-se 

hoje uma obra mais elaborada, em que a estética e a complexidade são mais evidentes. Há, 

porém, toda uma gama entre o picho e o graffiti, que pode ser reconhecida desde a assinatura 

do indivíduo ou do grupo, e que envolve especificamente a elaboração dessa assinatura, até a 

                                                 
4 Vale lembrar que Curitiba passa, por um processo de esvaziamento e empobrecimento do centro da cidade, o 
que deu origem ao Projeto Marco Zero, por parte do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – 
IPPUC –, bem como de um Projeto de Revitalização do Centro da Cidade, por parte da Associação Comercial de 
Curitiba. 



construção de painéis estética, composicional e semanticamente complexos, com 

nomenclatura específica (MUNHOZ, 2003, p. 164-165).  

Ao se examinar, aqui, a questão das assinaturas, ou tags, percebe-se grande 

diversidade. As diferentes técnicas e estilos da escrita dos apelidos adotados recebem, entre os 

próprios artistas de rua, nomes diversos, de acordo com seu grau de complexidade. Todas as 

figuras apresentadas a seguir são assinaturas. Pode-se perceber em todas elas criatividade e, 

mesmo nas mais rudimentares, senso estético e preocupação com a composição e a forma.  

As mais simples são construídas apenas por traços (Fig. 4) e realizadas rapidamente 

em locais não autorizados. Notem-se a irreverência, a transgressão de limites e a atitude de 

escárnio e desafio contra os padrões estabelecidos contidas no apelido Mijonarua. Ele torna 

público algo que “o mundo civilizado” há muito realiza “secreta e intimamente”, em local 

reservado. O desrespeito à norma e a afirmação da tomada do espaço público para a ação de 

urinar implica questões de territorialidade, cuja demarcação, neste caso, acontece não apenas 

pela assinatura na parede, mas pela urina deixada nos vários pontos do bairro ou da cidade.  

 

Figura 4: Garatuja 

 
Foto: R. Trajano Reis, em frente ao 444,  
São Francisco. Curitiba. Data: 16 jul. 2005 

              Figura 5: Throw-up 

 
      Foto: R. Trajano Reis, em frente ao 444,  

           São Francisco. Curitiba. Data: 16 jul. 2005 

 

Tanto este estilo simples quanto os throw-ups5 (Fig. 5) são os usados nos bombings.6 

O apelido Mozk (Mosca) tem como característica principal o jogo entre as sonoridades dos 

fonemas e as letras que compõem a palavra em questão. Trata-se de um artifício 

extremamente freqüente na escrita urbana. Também as letras arredondadas, “gordas” ou em 

forma de bolhas são throw-ups. São chamadas bubble letters (Fig. 6).     

  A Figura 6 é de autoria de Mel, uma das raras grafiteiras de Curitiba. Este graffiti é 

assinado por três pessoas, provavelmente outras meninas, o que se infere pelas cores, pela 

boneca-personagem e pelos pequenos corações que o constituem. Nota-se que esta assinatura 

não foi feita às pressas, como as anteriores, pois cada um dos elementos citados, além dos 

detalhes que surgem por detrás da assinatura e que lhe conferem movimento, requerem tempo 

                                                 
5 Throw-up: vômito, estilo de letra empregado no picho ilegal e rápido, geralmente em duas cores. 
6 Bombing: saída para fazer graffiti ilegal, geralmente à noite, desafiando proprietários e com risco de prisão em 
flagrante. 



para a sua criação. O suporte é um muro que circunda um terreno baldio, com grande número 

de outros tags e figuras. É freqüente a adoção de um personagem, como parte da assinatura. O 

personagem torna-se parte integrante dela, simbolizando o próprio sujeito que o criou e que 

passa, como personagem, a dialogar com a cidade e com o transeunte. 

 

                    Figura 6: Bubble-letters 

 
        Foto: R. Dom Alberto Gonçalvez, entre 775 e 845, Bom Retiro. Curitiba. Data: 2 out. 2005 
 

 À medida que as letras adquirem ângulos e são escritas de maneira cada vez mais 

estilizada, passa-se a ter maior dificuldade para ler seus conteúdos (Fig. 7). A assinatura 

SKIIS (Skeletos), legível em preto sobre a penúltima letra azul, fornece pistas sobre o autor e 

a assinatura. A criatividade mostra-se não apenas na adoção e na grafia dos apelidos, mas 

também na metamorfose sofrida pelas letras. As cores complementares usadas (alaranjado e 

azul), bem como o sombreamento que dá à assinatura a impressão de ser realizada em três 

dimensões, denotam  certos conhecimentos específicos da arte visual. Estes são comuns entre 

os escritores urbanos, pois os mais experientes ensinam aos iniciantes as técnicas e os estilos. 

 
                                  Figura 7: A caminho do wild-style 

 
                                         Foto: Av. João Gualberto, c. 350-360, Terminal do Cabral. Curitiba. Data: 12 fev. 2005 
 

 O wild-style é um estilo complexo de assinatura, no qual as letras se entrelaçam de tal 

forma e com detalhes tão elaborados que a sua leitura se torna quase impossível. Um exemplo 

ainda de fácil reconhecimento é a assinatura de Veione, na Figura 8 em verde e abreviada (Veio). 

A assinatura de Conde aparece no mesmo graffiti, bastante estilizada, em várias cores. Este é 

um graffiti encomendado pela Anjuss, empresa que fabrica e comercializa artigos esportivos. 

O muro sobre o qual foi pintado foi demolido em setembro de 2006.  



 
                                Figura 8: Veione, Conde, Solvents 

 
                                 Foto: R. Dr. Pedrosa, quase esquina com R. Brig. Franco, Batel. Curitiba. Data: 31 jul. 2005 

 

 A assinatura contida na Figura 9 é um exemplo do wild-style já mais complexo. 

Notem-se, além das letras entrelaçadas, o sombreamento, a combinação das cores e o 

personagem com sandálias (as tradicionais Havaianas? – certamente com a conotação de antes 

de se tornarem produto de exportação!). Este personagem aparece em muitos outros graffiti de 

Curitiba, cada vez com outra roupa ou representando outro cidadão brasileiro. Esta 

intervenção data de outubro de 2005, época em que a mídia já construía o marketing da Copa 

do Mundo 2006. Nada mais natural que o personagem vestir-se de torcedor. Em outro graffiti, 

no muro do Clube Círculo Militar, este mesmo personagem está vestido de agricultor. Em 

outro, de retirante. Constantes são sempre as suas sandálias e os grandes pés, firmemente 

“calcados” à terra, como uma âncora em relação à realidade: trabalho, sustento. As sandálias, 

nesse caso, simbolizam simplicidade, dificuldades e escassez de recursos.  

 

                              Figura 9: Brasileirinho 

 
          Foto: I ENCONTRO INTERNACIONAL DE GRAFFITI DE CURITIBA. 

        Estádio do Clube Pinheiros, Boqueirão. Curitiba. Data: 9 out. 2005 
 

 A assinatura apresentada na Figura 10 é tão estilizada que é praticamente impossível 

ler o que está escrito. Apresenta uma surpreendente coerência estilística e composicional. Em 

três dimensões, suas formas finas e roliças, seus ângulos arredondados, os jogos de luz e 

sombra revelam uma construção extremamente refinada e sofisticada. 



 
                        Figura 10: Estilo e composição 

 
   Foto: I ENCONTRO INTERNACIONAL DE GRAFFITI DE CURITIBA. 

 Estádio do Clube Pinheiros, Boqueirão. Curitiba. Data: 9 out. 2005 
 

 O mesmo se pode afirmar quanto à Figura 11. A assinatura do seu autor, Ment, pode 

ser reconhecida no interior da forma incomum do losango. Este combina-se ao círculo 

perfeito que contém a cidade. Ao redor do círculo, na parte superior os apelidos dos que 

participaram da realização do projeto ou que estiveram com Ment no I ENCONTRO 

INTERNACIONAL DE GRAFFITI DE CURITIBA, em outubro de 2005, quando este graffiti foi 

realizado. Na parte inferior, as assinaturas Ment e Naaçãocru (Na ação crew), provavelmente 

o nome do grupo a que Ment pertence, e Rio de Janeiro/Curitiba, as cidades de proveniência 

dos seus autores. As formas, os brilhos esfumaçados que se confundem com raios a partir das 

letras e se transformam nas nuvens do céu da cidade, o ângulo em que a cidade aparece dentro 

do círculo e quase que “sobe” pela lateral conferem incrível movimento à composição. Uma 

alusão ao morro carioca? 

 
                           Figura 11: Ment e a cidade – Curitiba/Rio de Janeiro 

 
                                 Foto: I ENCONTRO INTERNACIONAL DE GRAFFITI DE CURITIBA. 

     Estádio do Clube Pinheiros, Boqueirão. Curitiba. Data: 9 out. 2005 
 

 Na Figura 12, a cidade, representada à noite, e o artista de rua, ambos na parte inferior 

da obra, dão origem à assinatura que envolve o coração vivo, pulsante, latejante e 

incandescido da cidade. A assinatura abraça esse coração, o contém, quase que o aprisiona, 

mas não o sufoca. O coração ardente da cidade é a própria cidade, a amante desejada e 



protegida pelo artista que a compreende e quer protegê-la.  

 

     Figura 12: O coração pulsante, latejante da cidade 

 
     Foto: I ENCONTRO INTERNACIONAL DE GRAFFITI DE CURITIBA. 
     Estádio do Clube Pinheiros, Boqueirão. Curitiba. Data: 9 out. 2005 
 

As assinaturas demonstram, assim, que a fronteira entre a pichação e o graffiti, ou 

entre a arte e o vandalismo, se é que existe ou que é necessária, é flexível e relativa. Os 

extremos são facilmente detectáveis, mas existe toda uma gama intermediária que desafia 

aquele que quer estabelecer limites entre um e outro. Os critérios para uma reflexão sobre o 

tema variam, entre outros, da motivação do indivíduo ou do grupo à função da manifestação 

em si; da autorização ou não da pintura sobre determinado suporte à complexidade da sua 

elaboração; dos componentes da sua construção ao senso estético envolvido.  

A relação do artista de rua com a sua cidade, por sua vez, como se percebe em alguns 

dos exemplos apresentados, mostra-se intensa e apaixonada. Ele não a usa apenas como 

suporte da sua expressão, mas incorpora-a ao seu discurso, à sua identidade. A cidade aparece 

na intervenção urbana ora como amada, ora como símbolo da sociedade estabelecida contra a 

qual o artista de rua protesta. Aparece ora como ninho e lugar da vida, ora como lugar 

desolado pelo “progresso”. Ora como veículo do rabisco e da agressão, ora como testemunha 

do lirismo e da paixão. 

Pode-se afirmar, pois, que o artista de rua, apesar da sua opção pela via em certa 

medida iconoclasta e anárquica (ARCE, 1999, p. 8), é intensamente comprometido com a sua 

cidade e com a sociedade em que vive e que sua manifestação, seja qual for o seu nível de 

complexidade, tem, mais freqüentemente do que parece a um primeiro olhar, preocupações 

políticas, sociais e estéticas. Trata-se, portanto, de uma arte intimamente integrada ao seu 

tempo e ao seu lugar. 
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