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RESUMO 

 

 

 
A partir da teoria crítica elaborada pelo sociólogo Theodor Adorno junto à Escola de Frankfurt 

e da concepção de arte decorrente dela, além dos conceitos de território e territorialidade 

desenvolvidos pelo geógrafo Rogério Haesbaert, esta pesquisa buscou analisar os processos de 

resistência e regressão presentes na arte urbana do grafite. Os processos de resistência são aqui 

entendidos como a realização da razão dialética por meio do fazer artístico, que visa à 

autonomia do indivíduo em meio a uma sociedade dominadora. Os processos de regressão vão 

no sentido contrário ao da autonomia e buscam, pela razão instrumental, condicionar o 

indivíduo aos ditames de uma cultura administrada pela lógica capitalista. Na pesquisa, foram 

estudados os grafites produzidos no espaço denominado “Nó da Paulista”, na região central da 

cidade de São Paulo (SP), seu contexto de produção material (significantes) e seu conteúdo 

enquanto obra de arte (significados), por meio de levantamento histórico, documental, visitas a 

campo, relatórios e um extenso registro fotográfico. Após a análise, a pesquisa considerou o 

grafite como arte nos termos da teoria estética de Adorno, por apresentar vieses críticos que 

questionam a realidade urbana tal que é apresentada, evidenciando suas contradições; também 

como objeto social, pelo qual se notam processos de resistência e de regressão ocorrendo a todo 

momento na sua relação com a sociedade; e como meio de apropriação da cidade, à medida em 

que demarca, expande e cria territorialidades pela ocupação artística do espaço. 
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ABSTRACT 

 

 

 
Based on the critical theory developed by the sociologist Theodor Adorno at the Frankfurt 

School and the concept of art derived from it, in addition to the concepts of territory and 

territoriality developed by the geographer Rogério Haesbaert, this research sought to analyze 

the processes of resistance and regression present in urban art of graffiti. The processes of 

resistance are here understood as the realization of the dialectical reason by means of the artistic 

making, which seeks the autonomy of the individual in the midst of a dominating society. The 

regression processes are the opposite of autonomy and seek, by instrumental reason, to 

condition the individual to the dictates of a culture dominated by capitalist logic. In the research, 

the graffiti produced in the space called "Nó da Paulista", in the central region of the city of São 

Paulo (SP), its context of material production (signifiers) and its content as a work of art 

(meanings) were studied. Historical and documentary survey, field visits, reports and an 

extensive photographic record were used for that goal. After the analysis, the research 

considered the graffiti as art in terms of the aesthetic theory of Adorno, mainly for presenting 

critical biases that question the urban reality as presented, evidencing its contradictions; also as 

a social object, through which are observerd signs of resistance and regression occurring 

continuously in their relation with society; and as a mean of appropriation of the city, as it 

demarcates, expands and creates territorialities by the artistic occupation of space. 
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INTRODUÇÃO 

 

 “Diretamente das ruas para a Avenida Paulista!” 

  Foi o brado retumbante que ouvi certo domingo, às margens do lago artificial do Museu 

de Arte de São Paulo, o MASP, enquanto andava pela Avenida Paulista. É justamente aos 

domingos (e também aos feriados) que a avenida fecha para automóveis, abre para pedestres e 

também para musicistas, artesãos e artesãs, pintores e pintoras, cantores e cantoras, coreógrafos 

e coreógrafas, estátuas vivas, artistas de rua de toda sorte – e azar. Nesse dia eu havia saído a 

pé do apartamento que alugo na Rua Vergueiro, região centro-sul de São Paulo (SP), e me 

direcionado à avenida mais famosa da cidade. Desde às seis horas da manhã havia cones 

colocados na minha rua. Pontilhavam um caminho que liga o bairro da Vila Mariana ao da 

Consolação, lá no fim da avenida, no seu chamado “nó”.  

  De cada lado do canteiro central, uma das pistas foi transformada em mais uma faixa 

para a ciclovia. Por conta disso, pessoas, bicicletas e carros transitavam numa via aparentemente 

única. Passei pelo metrô Paraíso, por cima do Viaduto Santa Generosa e pela Praça Oswaldo 

Cruz até chegar na Avenida Paulista. Cones maiores demarcavam onde o território dos carros 

terminava e começava o dos/das pedestres. “Paulista Aberta” é o nome da ação municipal que, 

desde a gestão de Fernando Haddad (2013 – 2016), tem fechado a avenida para carros e aberto 

para passantes a pé aos domingos e feriados. A ação continuou na gestão de João Dória (2017 

– 2018) e é curioso pensar que este ensaio foi construído durante três anos, entre 2015 e 2018, 

e passou por duas gestões da prefeitura de São Paulo. Na primeira, a arte urbana era um dos 

motes de governo: grafites1 povoavam a cidade, ocupavam muros, pequenas ruas, e até grandes 

vias como a 23 de Maio. Já na segunda gestão houve grande polêmica por conta de uma ação 

de limpeza visual da cidade, com o apagamento de pichações – e também de grafites. As 

produções da região da Paulista, porém, praticamente não foram afetadas.  

  Continuei a caminhada e, logo no começo da avenida, passei pela Casa das Rosas, o 

lugar da poesia – meu favorito de São Paulo. Se você se posicionar exatamente de costas para 

ela e subir o olhar da rua para cima, verá surgir o rosto colorido de Oscar Niemeyer no imenso 

                                                           
1 Para os fins deste trabalho será adotada a grafia em português “grafite” em vez do termo italiano “graffiti” 

comumente atribuído a esse tipo de arte urbana. 
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grafite pintado por Eduardo Kobra. Esse é um dos diversos grafites produzidos nas empenas2 

de prédios, o que demanda muita estrutura e muito material. A maior parte dessas produções 

não só é autorizada pelo poder público mas também patrocinada pela iniciativa privada.  

Andando mais um pouco, e passando pela estação Brigadeiro do metrô – a primeira no 

sentido Paulista-Consolação, vi o primeiro artista de rua. Um homem de meia idade, vestindo 

um terno escuro, tocava seu violão e pedia contribuições para seu chapéu postado ao seu lado. 

Ele estava exatamente embaixo da placa redonda de uma conhecida marca estadunidense de 

cafeterias. Por toda a avenida, diversas marcas, empresas e serviços são anunciados/as, ora pela 

vitrine das lojas, ora pelos letreiros luminosos, e até mesmo por pessoas vestindo placas nos 

seus corpos. Os cones, patrocinados por um banco, continuavam marcando o caminho. Notei o 

quanto é difícil escapar o olhar do poder do capital, que se impõe por diversos meios, seguindo 

os ditames do mercado. Por vezes, a própria arte é usada em favor desse poder, pela chamada 

indústria cultural (Horkheimer e Adorno, 1978), ao criar produtos, serviços e necessidades de 

entretenimento – tudo mediante um preço, claro.  

  Atravessei a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, a única que mesmo aos domingos se 

mantém desimpedida para carros que cruzam a Paulista. Mais adiante, uma banda se 

posicionava para começar a tocar bem na frente de alguns tapumes pichados, cheios de nomes 

e cores. Era um muro com muitas marcações, como se fosse destinado a assinatura de quem 

passasse ali. Foi interessante notar a vontade que há no indivíduo citadino de sinalizar o espaço 

público com sua identidade; seja gana de registrar a própria “marca”, a exemplo dos anúncios 

de produto, seja a percepção de que na grande cidade é muito fácil a memória se perder, a 

verdade é que logo o muro poderá ser pintado e todos esse aspecto figurativo será perdido. A 

permanência da arte visual urbana, pública, tem muito de efêmera. Ao fim desse quarteirão, um 

sorridente baterista tirava um som agradabilíssimo de seus tons e pratos.   

  Eu avançava pelos quarteirões e o número de artistas urbanos/as crescia. Desses/as, a 

que mais me chamou a atenção foi uma dupla de desenhistas, aparentemente de fora do Brasil 

pois falavam espanhol, que pintava o rosto de Jesus Cristo no chão da avenida. Pessoas se 

aglomeraram para ver essa arte de mais perto e o silêncio tomava conta de sua contemplação, 

criando naquele local uma territorialidade quase santa. Na mesma calçada, mais à frente, um 

homem abraçado a um cachorro pedia moedas enquanto ostentava um potinho de plástico à sua 

                                                           
2 Parede lateral externa de um edifício, sem aberturas como janelas ou portas. 
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frente. As desigualdades e toda a segregação social da cidade resumidas ali, numa mesma 

calçada. A cena era apenas parte de toda uma sociedade – desigual, segregada.  

Caminhando um pouco mais, passei pela estação Trianon-Masp, a segunda nesse trajeto 

da Avenida Paulista, e comecei a me aproximar do MASP. O número de artistas e vendedores/as 

de rua aumentou expressivamente nesse trecho, principalmente por conta das feirinhas de 

artesanato e antiguidades – a primeira, em frente ao Parque Trianon, a segunda, do outro lado 

da rua, embaixo do famoso vão. Havia um ciclista barbado segurando a bicicleta nas mãos 

enquanto escolhia uma pulseira de uma das barracas, uma mulher de lenço na cabeça esperava 

sua vez na fila para pedir um pastel, e um jovem pai com um bebê no colo aguardava a cena 

com palhaços que começaria em breve. 

Entre elas e eles encontrava-se Gabriel, nome fictício de um rapper que estava às 

margens do lago artificial do MASP, perto da feirinha. Preparava-se para “mandar um som” 

quando pegou o microfone e bradou a frase que abriu esta introdução. Parei na hora. Não detive 

o passo, mas sim a mente. Eu estava diante de uma apropriação psicossocial do espaço. Naquele 

momento, a Paulista não era mais uma rua; as ruas que Gabriel conhecia, pelas quais caminhava, 

das quais vinha, não compartilhavam dessa mesma semântica. O lugar da grande avenida, do 

comércio, dos carros, das lojas, dos prédios, das empresas, dos arranha-céus, dos grafites, 

recompunha-se em espaço apartado de outras ruas. Um espaço com significado, vivência e 

usufruto, que não se contém na mera identificação de logradouro urbano. A Paulista não era 

mais uma rua. Então era o quê? 

 Foi justamente nesse momento que esta pesquisa nasceu. A possibilidade de explorar 

dimensões psicossociais do espaço urbano e suas relações com a arte motivou a busca por um 

tema, teorias e objetos de estudo. Após três anos, sete disciplinas, dezenas de visitas a campo, 

centenas de registros fotográficos (já devidamente selecionados) e inúmeras produções textuais, 

foi elaborado o ensaio que se segue.  

Esta pesquisa teve como objetivo estudar os processos de resistência e regressão 

presentes na arte urbana do grafite. Para isso, conceitos como arte e territorialidade foram 

aprofundados, o desenvolvimento urbano foi visto em perspectiva histórica e todo o material 

de pesquisa foi analisado por meio de categorias dialéticas.  
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  Na parte I, intitulada “Demarcação”, debatemos as premissas teóricas do estudo. São 

lançadas as bases da teoria crítica desenvolvida na Escola de Frankfurt e alguns de seus 

principais conceitos, sobretudo depreendidos da teoria estética de Theodor Adorno; a relação 

das partes com o todo social é debatida, bem como seus desdobramentos urbanos. São também 

debatidos os conceitos de território e territorialidade desenvolvidos por Rogério Haesbaert e, 

em seguida, aprofundamos a concepção de arte na teoria crítica, juntamente com os processos 

de resistência e regressão. Depois, apresentamos o grafite dentro de um contexto histórico, 

estético e social, finalizando com a questão de pesquisa que permeia todo o trabalho.  

  Na parte II, “Apropriação”, analisamos alguns exemplos de apropriação do espaço 

urbano pelo grafite: o festival O.bra, em que diversos/as artistas do Brasil e do mundo 

produziram enormes grafites pela cidade de São Paulo; o Museu Aberto de Arte Urbana, 

MAAU, com grafites ocupando as pilastras de umas das linhas do metrô da cidade; a 

intervenção É o Saci Urbano, que espalhou sacis por diversos locais da capital paulista; e as 

intervenções anônimas pela cidade. A partir desses estudos foram propostas categorias de 

análise para instrumentalizar a pesquisa.  

  Na parte III, “Apresentação”, introduzimos o objeto de estudo da pesquisa, o “Nó da 

Paulista”. A começar pelo método, seguido pela apresentação do material estudado. Como pré-

trabalho, expusemos um breve histórico do local, bem como sua demarcação territorial, 

especificando cada trecho e segmento com as obras de arte pesquisadas. Em seguida, começa 

propriamente o material sobre o qual se deu a análise, composto de uma parte documental – 

matéria jornalística com relatos históricos, em meio à construção do Nó, e as leis que deram 

seu nome oficial –, um relato de inspiração etnográfica, que contém descrições de visitas a 

campo e interações sociais ocorridas nele, além da exposição das fotografias que embasaram a 

análise final.  

 Por fim, na parte IV, “Percepção”, realizamos a análise de todo o material de pesquisa 

anteriormente demonstrado. Primeiro, apresentamos um breve estudo a respeito da técnica 

fotográfica e do olhar na pesquisa acadêmica. Em seguida são feitas considerações gerais acerca 

dos achados da pesquisa, sobre os processos de resistência e regressão existentes no grafite e 

em sua relação com a sociedade. Depois, passamos a analisar as fotos expostas na parte III, aqui 

separadas em quatro conjuntos de imagens. Por fim, nas considerações finais, comentamos as 

conclusões e os caminhos possíveis da pesquisa.  
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Segundo Haesbaert, “todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em 

diferentes combinações, funcional e simbólico, pois exercemos domínio sobre o espaço tanto 

para realizar ‘funções’ quanto para produzir ‘significados’” (2004, p. 3). Conscientemente ou 

não, o rapper Gabriel interpretou significados no significante material da avenida. A Paulista 

tornou-se mais que uma rua: tornou-se alvo de mais uma apropriação. Este ensaio versa sobre 

a apropriação da cidade pelo grafite – e da apropriação do grafite pela cidade.  
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PARTE I – DEMARCAÇÃO: O GRAFITE NA TEORIA 
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1. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

  Este trabalho teve como viés teórico a teoria crítica desenvolvida na Escola de Frankfurt, 

especificamente a que foi elaborada por Theodor Adorno em sua obra Teoria Estética. Para 

apoiar esse viés, foi também estudado Temas Básicos da Sociologia, de Adorno em parceria 

com Max Horkheimer. Ainda na Escola de Frankfurt, houve contribuições dos escritos de 

Walter Benjamin para este trabalho, relacionadas à técnica fotográfica. Sérgio Schaefer 

(UFGRS) e Angela Caniato (UEM) foram escolhidos/as como leitores/as e comentadores/as de 

Adorno, além de Leny Sato (USP), inspirada em Benjamin, para comentar o olhar e a fotografia; 

assim buscou-se traduzir e interpretar conceitos frankfurtianos pela lente de um pensamento 

teórico brasileiro.  

  Também foram estudados os conceitos de território e territorialidade do geógrafo 

humano Rogério Haesbaert, o que expandiu a teoria para além da escola alemã e abarcou visões 

nacionais acerca do espaço.  

 Quanto ao grafite, foram estudadas as pesquisas sobre arte urbana de Anita Rink 

(UNIVERSO), bem como os trabalhos de sua parceria com Marsyl Mettrau (UFF). Também 

contribuíram os artigos de Janaina Furtado (UFSC), Andréa Zanella (UFSC) sobre grafite nas 

grandes cidades, e a dissertação de Tiago Marin (USP)3 como inspiração a respeito da poética 

urbana.  

  Esses conceitos e pesquisas trouxeram base teórica, material e empírica para a 

investigação do objeto deste trabalho, que buscou compreender quais são as características de 

regressão e resistência presentes na arte visual do grafite.   

 

 

 

 

                                                           
3 “A cidade na Avenida: a poética urbana da Avenida Paulista pelo olhar dos artistas que nela trabalham”, 

orientação do Prof. Dr. Gustavo Martineli Massola (2013).  
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1.1  Teoria crítica 

 

 Max Horkheimer e Theodor Adorno, membros da chamada Escola de Frankfurt, 

escreveram em conjunto o livro Temas Básicos da Sociologia4 com o intuito de debater diversos 

conceitos pertinentes à sociologia de sua época. Cada capítulo leva o nome de um desses 

conceitos (sociedade, indivíduo, cultura, ideologia), que por sua vez são expostos à teoria 

crítica; a obra é um ponto de partida oportuno para compreensão das bases dessa nova teoria. 

Embora muitos estudiosos a referenciem como um contraponto direto à teoria tradicional, a 

teoria crítica é, na verdade, um desenvolvimento da teoria tradicional a partir da razão dialética 

e da crítica da razão (Horkheimer, 1980).  

  A começar pela crítica ao positivismo exacerbado que tomava conta das pesquisas 

sociológicas de meados do século XX. O principal ponto de Horkheimer e Adorno era que o 

método científico havia se convertido num fim em si mesmo, e “com o culto do ‘positivo’, a 

Razão entrega-se, uma vez mais, ao irracional” (1978, p. 16). Segundo os autores, nesse 

processo a sociologia “perde a sua razão de ser, convertendo-se em instrumento de interesses 

socialmente poderosos; e, por último, perde a sua liberdade intelectual, como ocorre nos 

sistemas totalitários” (1978, p. 18).  

  Adiante, quando debatem a investigação social empírica, os mesmos autores apontam: 

“sem uma reflexão crítica sobre o caráter definitivamente mediato dos conteúdos da consciência 

e dos comportamentos dos indivíduos como produtos sociais, a investigação social empírica 

acabará capitulando ante os seus próprios resultados” (1978, p. 124). Evidenciando o caráter 

analítico da nova proposta, Horkheimer e Adorno propõem uma revisão crítica dos processos 

que envolvem indivíduo e sociedade, de maneira que a percepção sobre a realidade apresentada 

seja verdadeira, ainda que (ou, por conta de ser) permeada por contradições.  

  Na sua visão de sociedade, está presente a ideia do todo que engloba e configura cada 

parte, ideia que será importante para a análise de uma “parte” – por exemplo, a arte do grafite 

– como sinal do “todo” social: 

(...) uma espécie de contextura formada entre todos os homens e na qual uns dependem dos 

outros, sem exceção; na qual o todo só pode subsistir em virtude da unidade das funções 

                                                           
4 Publicado originalmente em 1956. 
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assumidas pelos co-participantes, a cada um dos quais se atribui, em princípio, uma tarefa 

funcional; e onde todos os indivíduos, por seu turno, estão condicionados, em grande parte, pela 

sua participação no contexto geral. (Horkheimer e Adorno, 1978, p. 25) 

  A relação entre partes e todo são pressupostos da dialética, lançados desde as teses de 

Georg Hegel5, passando por Karl Marx e Friedrich Engels6 até chegar em Max Horkheimer e 

Theodor Adorno7. São justamente os pressupostos que afirmam a existência de um todo e suas 

relações dialéticas que permitem fazer a análise a que se propôs esta pesquisa.  

  A teoria crítica questiona uma das principais proposições da dialética: o conceito de 

síntese. A teoria clássica trabalhava com os conceitos de tese, antítese e síntese. A síntese é o 

resultado do embate das duas primeiras. Mas, segundo a teoria crítica, não é possível forçar a 

síntese como resultado de uma operação intelectual. A nova dialética não visa à síntese nem à 

superação da contradição pelo embate de ideias, pois, visar à síntese em uma sociedade 

administrada é reafirmar a dominação. O professor Sérgio Schaefer, ao comentar a obra Teoria 

Estética de Adorno, diz que “Hegel e Marx, todavia, estavam com os dois pés na arte do 

passado. Reconfortavam-se com o passado, mesmo dizendo-se dialéticos. Sua dialética visava 

sínteses. E as sínteses podem desembocar em barbárie” (2012, p. 28). 

  Na teoria crítica, barbárie pode ser entendida como o avanço da razão instrumental sobre 

cada indivíduo partícipe do todo social, tornando-o ilegítimo, um todo não-verdadeiro: 

totalitário. Com efeito, torna-se um todo dominador que se impõe sobre a sociedade e 

transforma partes independentes em fragmentos subordinados; autonomia faz-se heteronomia. 

E no processo imposto de identificação das partes com o todo, tudo passa a ser massificado. 

Por isso, manter a contradição é torná-la evidente, e assim começar um processo possível de 

resistência em contraponto à barbárie.  

  Nessa realidade dialética, a própria categoria de indivíduo se reconfigura: 

Também é historicamente variável o caráter das estruturas em que o indivíduo se integra, 

submetendo-se a uma certa ordem e fazendo algumas renúncias individuais. Neste caso, o ponto 

de partida é a tendência progressiva da sociedade para a "socialização", isto é, para a inserção, 

segundo um plano superiormente estabelecido, das partes no todo, e para a integração, em formas 

de organização incomensuravelmente grandes, sejam econômicas ou políticas (...) (Horkheimer 

                                                           
5 “Fenomenologia do Espírito”, obra publicada em 1807.  

6 “A Sagrada Família”, obra publicada em 1844. 

7 “Dialética do Esclarecimento”, obra publicada em 1944.  
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e Adorno, 1978, p. 73) 

   “Socialização”, aqui, tem a ver com o processo de adaptação ao todo, identificado como 

regressão (Adorno, 1982), também ligado à barbárie. Dentre outras implicações, a teoria crítica 

permite um método de análise da adesão à barbárie, com o objetivo não apenas de estudá-la, 

mas evidenciá-la e opor-se a ela. 

 Prosseguindo com a construção de uma sociologia à luz da nova teoria, no estudo sobre 

preconceito, Horkheimer e Adorno indicam que a visão crítica é mais custosa do que as que se 

apoiam em pré-definições: 

Não só a utilização de estereótipos e juízos de valor preestabelecidos permite que a vida se torne 

fácil e faz com que o interessado seja para os chefes uma pessoa digna de confiança mas também 

possibilita uma orientação mais rápida e liberta da excessiva fadiga que está ligada à penetração 

das complexas relações da sociedade moderna. (1978, p. 181) 

  Aqui, é ressaltado que os preconceitos e juízos pré-feitos fazem parte do todo da 

sociedade, que oprime e massifica partes; o todo se impõe sobre tudo o que é parte e, portanto, 

mais fraco: 

Nestas condições, só seriam homens verdadeiramente livres aqueles que oferecem uma 

resistência antecipada aos processos e influências que predispõem ao preconceito (...) e o que 

conhece as motivações ocultas do preconceito resistirá a ser um joguete nas mãos dos que, para 

libertarem-se do peso que os oprime, voltam-se contra os que são mais débeis do que eles. 

(Horkheimer e Adorno, 1978, p. 181-182)  

  Neste trecho são expostos alguns conceitos-chave da presente pesquisa, já citados 

anteriormente, e que serão desenvolvidos adiante: a regressão, que tolhe liberdades sob a ilusão 

da autonomia numa sociedade capitalista; a resistência, que se contrapõe à regressão e permite 

que o indivíduo ao menos perceba sua condição de “parte” num “todo social”; e o próprio todo, 

que dita as condições em que todos esses processos ocorrem. 

  Ainda em Temas Básicos da Sociologia, Horkheimer e Adorno apresentam as 

possibilidades de conscientização do indivíduo que subsome ao todo massificado: “o que cada 

indivíduo poderia fazer é esclarecer-se sobre o que o leva a converter-se em massa, para opor 

uma resistência consciente à propensão para ‘seguir à deriva’ num comportamento de massa” 

(1978, p.87). Aqui, o caráter definido da resistência é opor-se ao comportamento de massa.  

  Seguindo o raciocínio da teoria crítica, ao falarem de ideologia, sobre a relação entre 

autonomia e a posição do “espírito” na sociedade, os autores remetem às diferenças entre teoria 

clássica e crítica: 
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Para esboçar uma resposta, não bastaria a consideração óbvia de que as ideologias se refletem, 

por sua vez, e repercutem sobre a realidade social. A contradição entre a verdade objetiva das 

formações espirituais e o simples ser-para-outro, que o pensamento tradicional não pode 

resolver, deveria ser dialeticamente aprofundada como contradição da coisa e não como mera 

insuficiência do método. (Horkheimer e Adorno, 1978, p. 190) 

  Novamente é mostrado o caráter dialético da teoria apresentada, que vê o todo na 

“contradição” das partes; que evidencia a relação dialética e não busca superá-la. Sobre a 

ideologia na interação entre partes e todo, em seu estudo sobre a violência, a professora Angela 

Caniato afirma:  

A ideologia, por suprimir a totalidade dos dados referentes à realidade, propicia uma 

compreensão ilusória dos objetos, porque apresenta apenas uma parte, como se esta fosse o todo. 

Essas construções ideológicas, apesar de serem parciais, portanto, falsas, adquirem a condição 

de verdade última no mundo interno do indivíduo e de lei na relação entre os indivíduos, o que 

acaba por entravar o processo de desenvolvimento sócio-histórico, visto que dificulta – quando 

não anula – as possibilidades de mudança. Essas ideias, internalizadas pelos indivíduos, tornam-

nos, praticamente impossibilitados de refletir sobre possíveis transformações da sua realidade, 

porque, para isso, precisariam da totalidade dos dados referentes a ela. (Caniato, 2009, p. 267) 

  O todo não apenas se impõe sobre as partes por meio da barbárie, mas o faz com astúcia 

tal que a própria consciência de aprisionamento e determinação sobre o indivíduo (parte) em 

relação à sociedade em que está inserido (todo) é suprimida; o fragmento lhe é apresentado 

como totalidade. Horkheimer e Adorno apontam para a busca da “realização do espírito” como 

início possível de um processo de resistência, sob o aspecto fictício da realidade: 

A doutrina da ideologia sempre serviu para recordar ao espírito a sua fragilidade, mas, hoje, ele 

deve estabelecer a sua capacidade autoconsciente diante desse aspecto que lhe é característico; e 

quase podemos dizer hoje que a consciência, já definida por Hegel como sendo, essencialmente, 

o momento da negatividade, só sobreviverá na medida em que assume, em si mesma, o papel de 

crítica da ideologia. (1978, p. 200) 

  Este trabalho se propôs a lidar com a teoria crítica da sociedade, portanto os conceitos 

aqui expressos são necessariamente sociais e históricos. Desde que são analisadas categorias 

dialéticas, há nesses conceitos os processos de resistência e regressão em constante relação. 

Remetendo ao tema central deste estudo, é possível afirmar que essa interação acontece na 

própria arte, dentro de um contexto de território e territorialidade, também em constante relação. 

Todos esses processos podem se materializar nas obras do grafite, pelas quais investigamos o 

todo social. 
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1.1.1  Relação entre as partes e o todo social 

 

  Em Minima moralia8, Adorno afirma que “o todo é o não-verdadeiro” (2008, p. 46), 

contrapondo-se a Hegel, para quem o verdadeiro é o todo (1998). Na totalidade, a ação 

individual, autônoma, singular, é ilusória. Existe enquanto conceito para favorecer a reprodução 

da própria totalidade – engrenagens de diversas formas, tamanhos e cores movendo uma mesma 

grande máquina. Em vez de se dar a realização da razão de forma positiva, como na totalidade 

hegeliana, dá-se a realização da desrazão, uma razão instrumental, e do princípio racional da 

identidade: 

A sociedade moderna tem de ser entendida como atravessada de ponta a ponta pela racionalidade 

instrumental, um tipo de racionalidade que tem seus critérios somente na escolha adequada de 

meios para a obtenção de fins, sendo que os fins se ajustam à autopreservação do indivíduo e dos 

grupos sociais em que se inserem os indivíduos (...). Dessa maneira, tudo se converte em meios 

reificados para a obtenção de fins extrínsecos. (Repa, 2011, p. 278) 

  O todo, engendrado pela razão instrumental, afirma-se sobre tudo que é singular, 

particular, individual; o sentido das partes é reduzido pela identidade do todo. Esse processo de 

dominação da razão sobre a natureza, do sujeito sobre o objeto, explicita “a tendência totalitária 

da sociedade moderna de subsumir sobre ela tudo que lhe for diferente, o não-idêntico” (Repa, 

2011, p. 277). É um processo de “socialização” do indivíduo à totalidade social: totalidade, 

aqui, significa falsidade – um mundo reificado, dominado pela lógica utilitarista do capitalismo, 

mas que se apresenta como verdadeiro e libertador. É um estado falso porque absolutamente 

administrado, que coopta os indivíduos na mesma medida em que é reproduzido por eles 

(Adorno, 2009).  Daí a importância de uma arte que negue a adaptação ao todo, que capte o que 

é dissonante, não-assimilado, não-idêntico.  

 

1.1.2  O desenvolvimento urbano 

 

  As cidades são parte da realidade histórica e material. Seus primeiros registros 

remontam a 8.000 a.C. (Glancey, 2001), passando pelas civilizações da Antiguidade (3.500 

                                                           
8 Obra originalmente publicada em 1951. 
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a.C.), pela Idade Média e Renascimento entre os séculos V e XV, pelo desenvolvimento do 

capitalismo na Era Moderna e pelas revoluções políticas e industriais da Contemporaneidade. 

Apesar do crescimento urbano nesse último período, até o início do século XX a maioria da 

população vivia no campo. Foi justamente no século passado que as cidades ganharam destaque 

e alcançaram progresso social, material e tecnológico. Atualmente, mais de 50% da população 

mundial vive em cidades, segundo relatório da ONU de 20149. É notório que o desenvolvimento 

cultural, político, econômico, a formação de saberes, a produção de mercadorias, os caminhos 

e descaminhos da sociedade capitalista, hoje, passam pelas tramas urbanas. Sejam 

universidades, sedes governamentais, movimentos sociais em micro e macro escala – e mesmo 

organizações, unidas, das nações – têm em comum a inserção no contexto das cidades, ainda 

que de maneira indireta ou reativa.  

 Em Temas Básicos da Sociologia, sobre os caminhos da pesquisa acadêmica de sua 

época, Horkheimer e Adorno comentam: “na moderna sociedade de massa, que assistiu ao 

nascimento simultâneo da industrialização e da urbanização, a cidade parecia oferecer-se como 

um modelo de estruturas e tendências sociais típicas. Para elas convergiram, rapidamente, as 

atenções dos sociólogos” (1978, p. 156). Os novos elementos criados nas fases avançadas do 

capitalismo e da sociedade industrial geradora de fluxos (e) de massas confluíam para o 

território urbano.  

  A aparente naturalidade com que a cidade se constitui, as tendências que cria, o 

progressismo que busca, são artificiais – no sentido de não-naturais, construtos – tais quais a 

feitura de uma obra de arte por mãos habilidosas, que detêm domínio total sobre seu objeto de 

trabalho. Essa ficção sobre a realidade não é exclusividade de um tipo ou outro de cidade: faz 

parte da constituição das cidades dentro da totalidade social. Atentos a isso, Horkheimer e 

Adorno apontam um elemento comum nos diversos estudos de comunidades europeias, o fato 

de que “uma cidade moderna não constitui, precisamente, uma unidade fechada sobre si própria; 

ela existe, outrossim, num contexto de relações funcionais com toda uma região e, em última 

análise, com a totalidade da sociedade” (1978, p. 158).  

 Se a totalidade possui a capa ilusória da ideologia, além dos elementos reificantes do 

capital, e é emissora da barbárie, a cidade não foge à regra. E a dimensão sociológica não é a 

única a ser afetada pela nova realidade: 

                                                           
9 Disponível em: <https://esa.un.org/unpd/wup/>. Acesso em novembro/2015.  
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O contato cotidiano com a influência urbana não só modifica a estrutura objetiva, mas também 

a psicossocial; os vínculos tradicionalistas cedem lugar a considerações de ordem objetivamente 

econômica e as tendências ao nivelamento de todas as formas de vida estendem-se também ao 

campo. (Horkheimer e Adorno, 1978, p. 161) 

  Sobre a dimensão psicossocial do espaço, provocada pela realidade urbana que se 

estende da totalidade social até os indivíduos que dela fazem parte, e sobre o contexto em que 

todos esses movimentos acontecem, cabe o debate a respeito do território.  

 

1.2 Território, territorialidade e espaço urbano 

 

   O conceito de território está ligado a poder, tanto no sentido mais concreto, de 

dominação, quanto no sentido mais simbólico, de apropriação. Distingue-se aqui apropriação 

de dominação (“possessão”, “propriedade”), o primeiro sendo um processo muito mais 

simbólico, carregado das marcas do “vivido”, do valor de uso, o segundo mais concreto, 

funcional e vinculado ao valor de troca (Lefebvre, 1974). Trata-se de um território-processo, 

um espaço socialmente construído. Desta forma, todo território é funcional e simbólico, pois há 

domínio sobre o espaço tanto para realizar “funções” (Argan, 1993) quanto para produzir 

“significados”. Segundo Rogério Haesbaert: 

O território envolve sempre, ao mesmo tempo, (...) uma dimensão simbólica, cultural, através de 

uma identidade territorial atribuída pelos grupos sociais, como forma de “controle simbólico” 

sobre o espaço onde vivem (sendo também, portanto, uma forma de apropriação), e uma 

dimensão mais concreta de caráter político-disciplinar: a apropriação e ordenação do espaço 

como forma de domínio e disciplinarização dos indivíduos (1997, p. 42)  

  Nesta pesquisa, consideramos território uma categoria dialética. Ele abrange tanto uma 

perspectiva funcional quanto simbólica, sendo que a primeira é marcada por processos de 

dominação, “desigualdades”, pelo princípio da exclusividade (no seu extremo: uni-

funcionalidade), e distingue o território como recurso, valor de troca – controle físico, produção, 

lucro. Já a perspectiva simbólica é marcada por processos de apropriação, “diferenças”, pelo 

princípio da multiplicidade (no seu extremo: múltiplas identidades) e distingue o território 

como símbolo, valor simbólico – abrigo, lar, segurança afetiva (Haesbaert, 2004). 

 Se pensarmos território como o significante, a territorialidade é o significado – está 

contida nele e o constitui. Relaciona-se com o aspecto simbólico do território, bem como com 
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seu processo histórico e cultural. Haesbaert, ao comentar Sack, afirma: 

A territorialidade, além de incorporar uma dimensão estritamente política, diz respeito também 

às relações econômicas e culturais, pois está “intimamente ligada ao modo como as pessoas 

utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como elas dão significado ao 

lugar”. Sack afirma também: “A territorialidade, como um componente do poder, não é apenas 

um meio para criar e manter a ordem, mas é uma estratégia para criar e manter grande parte do 

contexto geográfico através do qual nós experimentamos o mundo e o dotamos de significado”. 

(1986, p. 219 apud 2004, p. 3) 

  Com essa definição em vista, o autor afirma ser empiricamente impossível a existência 

de um território sem territorialidade, mas é concebível uma territorialidade sem território, à 

medida em que a dimensão psicossocial do espaço e suas apropriações imateriais estão libertas 

de limitações físicas, políticas e geográficas. Como exemplo, o autor elucida a “Terra 

Prometida” do povo judeu; nesta pesquisa, é notório o exemplo do próprio grafite. Seria 

possível falar de apropriação dos “espaços urbanos” tendo em vista que, nesta arte mural, não 

há, de fato, ocupação de espaço físico? Grafites não ocupam espaços: demarcam 

territorialidades. Aqui há uma correlação das perspectivas de “território”, tanto no sentido físico 

(o espaço impossível de ser ocupado com tinta em superfície plana) quanto no sentido 

simbólico: a multiterritorialidade possível de ser criada a partir de um muro cinza, uma empena, 

uma parede em branco. A arte de rua, especificamente o grafite, independentemente da forma 

ou função do território em que se insere, tem a capacidade não só de “ocupar” espaços, mas de 

produzir neles territorialidade.   

  De fato, ocorre territorialização no espaço urbano. A todo o momento ele está em 

processo de dominação e apropriação, ora por seu valor de uso, ora, e muito mais, pelo seu 

valor de troca.  As mediações do capital encontram grande respaldo nas cidades, sobretudo se 

a cidade for entendida como destinação principal do excedente financeiro que é produzido no 

mercado, “o espaço urbano como canal de absorção do capital excedente” (Harvey, 2012, p. 

73), o que contribuiu – e ainda contribui – grandemente para o processo de urbanização em 

todo o mundo.   

 O próprio “direito à cidade” é essencialmente mediado pela questão financeira: seja pelo 

êxodo rural-urbano em busca de melhores oportunidades de trabalho; seja pela necessidade de 

pagar por transporte, estadia e acesso à maioria dos locais urbanos ou, ainda, pela especulação 

imobiliária que concentra nas regiões centrais as classes mais ricas, o lócus empresarial, e relega 

às zonas marginais as classes mais pobres e os parques industriais. Novamente, a lógica 

capitalista permeia o direito à cidade: 
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A qualidade de vida urbana tornou-se uma mercadoria, assim como a própria cidade, num mundo 

onde o consumismo, o turismo e a indústria da cultura e do conhecimento se tornaram os 

principais aspectos da economia política urbana. A tendência pós-moderna de encorajar a 

formação de nichos de mercado – tanto hábitos de consumo quanto formas culturais – envolve a 

experiência urbana contemporânea com uma aura de liberdade de escolha, desde que se tenha 

dinheiro. (Harvey, p. 81, 2012)   

 Como já debatido, as cidades contemporâneas se expandiram e se desenvolveram 

amplamente nos últimos séculos por conta do processo de industrialização. Relações 

simbólicas, contemplativas e estéticas que outrora existiam na realidade societal cederam lugar 

a relações prático-utilitárias, concebidas para melhorar o desempenho das atividades cotidianas 

e facilitar o fluxo do capital. Na progressão avassaladora desse processo, “as cidades ganharam 

forma para dar forma, potencializar/viabilizar a estrutura capitalista e, principalmente, 

favorecer o consumo. Especular, contemplar, divagar devagar não mais era possível aos 

transeuntes, aos cidadãos” (Furtado e Zanella, 2007, p. 310). 

 Corroborando esse pensamento, e acrescentando o elemento ideológico que se sobrepõe 

a tudo e todos na modernidade, Horkheimer e Adorno afirmam: 

(...) supõe-se ser suficiente pôr a consciência em ordem para que a sociedade fique ordenada. 

Mas não só essa crença é burguesa como, além disso, constitui a própria essência da ideologia. 

Esta, como consciência objetivamente necessária e, ao mesmo tempo, falsa, como interligação 

inseparável de verdade e inverdade, que se distingue, portanto, da verdade total tanto quanto da 

pura mentira, pertence, se não unicamente à nossa sociedade, pelo menos a uma sociedade em 

que uma economia urbana de mercado já foi desenvolvida. (1978, p. 191) 

  A ideologia permeia a realidade urbana, naturalizando tanto o escoamento do capital 

para o desenvolvimento das cidades quanto a massificação dos processos urbanos e dos 

cidadãos – a prioridade automobilística das vias públicas, a padronização de fazeres, desde a 

indústria, passando pelo comércio, pelas relações im/pessoais, até chegar na arte. Aqui, a 

ideologia coordena a sociedade a fim de atender interesses específicos; mais um meio de impor 

a regressão. Sobre a sutileza da ideologia, à luz da teoria crítica, Caniato afirma:  

Nos regimes políticos autoritários o terror é explícito, ou seja, a violência é explícita, portanto 

sua fonte é factível de ser identificada pelos indivíduos, os quais podem, a partir disso, 

desencadear mecanismos mentais e atitudinais de proteção contra o perigo percebido. Entretanto, 

nos regimes políticos democráticos prevalece a violência simbólica (Costa, 1986), sendo que 

para Horkheimer e Adorno (1985), todo o processo de ação na Indústria Cultural – a qual se 

utiliza de artefatos simbólicos sutis de intimidação ideológica dos indivíduos – caminha no 

sentido da adaptação do homem a essa violência. O escamoteamento desta nesse processo 

dificulta a sua identificação pelos indivíduos, o que contribui para que eles se tornem presas 

fáceis da ideologia e estejam submergidos, isto é, na irracionalidade do “sentimento oceânico” 

(Freud, 1981) conducente a simbiose dos indivíduos entre si e à manutenção de vínculos 

regredidos do indivíduo consigo mesmo, tanto nas relações interpessoais quanto com as 
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instituições da Cultura. (2009, p. 268) 

  O processo ideológico visa à ordenação e à submissão das partes ao todo, e o faz de 

maneira astuciosa: o indivíduo é exposto a um contexto pretensamente democrático e plural, 

que é como se lhe apresenta a cidade, mas tem acesso a informações fragmentadas, sob ilusões 

de verdade e liberdade, e assim é ajustado a um lugar determinado. O utilitarismo e a 

departamentalização das partes no todo social são efeitos do domínio mercadológico na 

realidade urbana. O desenrolar desse processo culmina na produção e reprodução do fluxo 

ideológico em todas as instâncias da cidade, sejam públicas ou privadas, funcionais ou 

artísticas. Horkheimer e Adorno concluem: “a ideologia contemporânea é o estado de 

conscientização e de não-conscientização das massas como espírito objetivo, e não os 

mesquinhos produtos que imitam esse estado e o repetem, para pior, com a finalidade de 

assegurar a sua reprodução” (1978, p. 193).  

 Debatemos, a seguir, se existem alternativas libertárias para a realidade urbana, e se a 

arte de rua, especificamente o grafite, pode ser um desses caminhos.  

 

1.3   Arte, resistência e regressão  

 

  Esta pesquisa foi norteada por dois conceitos teóricos, pelos quais foi realizada a análise 

crítica das obras de arte e seus contextos de produção: resistência e regressão. Eles foram 

encontrados a partir do estudo da teoria estética de Theodor Adorno e desenvolvidos a partir da 

ideia de arte do próprio autor, além da conceituação a respeito de território e territorialidade 

feita por Rogério Haesbaert. Postos em prática, esses conceitos foram aplicados na análise das 

produções da arte urbana, especificamente o grafite, na cidade de São Paulo (SP).  

  Optamos pela seleção dos dois conceitos por pelos menos dois motivos. Primeiro, a 

extensão da obra adorniana, sobretudo do livro Teoria Estética10 e suas diferentes 

possibilidades de investigação, nos impele a dar enfoques teóricos; não se trata do estudo de 

toda a obra, mas da interpretação dos processos de resistência e regressão, tal como expostos 

na obra, para os fins da pesquisa proposta. Segundo, resistência e regressão são processos 

                                                           
10 Obra originalmente publicada em 1970. 
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vivenciados na prática, no cotidiano, na experiência societal, para além do fazer artístico; 

analisá-los nas obras da arte urbana é uma forma metonímica de identificar, compreender e 

evidenciar uma realidade latente que permeia toda a experiência na cidade e no todo social.  

  Antes, porém, de prosseguirmos com a análise dos conceitos, é importante debater o que 

chamamos de “arte” nesta pesquisa. 

 

1.3.1  Arte  

 

 A arte é uma realidade histórica e material mais antiga do que as cidades. Tem seus 

primeiros registros nas já conhecidas pinturas rupestres do Paleolítico Superior, segue para as 

esculturas e artesanias do Neolítico (Poikalainen, 2001) e se expande para a técnica e 

arquitetura das civilizações orientais antigas, as concepções clássicas gregas e romanas, as 

produções cristãs e góticas da Era Medieval, passando pelas diferentes representações estéticas 

da Era Moderna, até chegar na arte contemporânea, que surge entre meados do século XIX e o 

início do século XX (Azcárate, 1983).  

  Com o desenvolvimento das cidades modernas, surge a efervescência e os embates 

formadores de uma cultura urbana, com suas pulsões artísticas, políticas e sociais: 

Mediante a essência contábil do dinheiro chegou-se, na relação dos elementos da vida, a uma 

precisão, a uma segurança na determinação de igualdades e desigualdades, a uma univocidade 

nos acordos e combinações — tal como, externamente, foi propiciado pela difusão geral dos 

relógios de bolso. Contudo, são as condições da cidade grande que são tanto as causas como os 

efeitos desse traço essencial. As relações e oportunidades do habitante típico da cidade grande 

costumam ser tão variadas e complicadas, e sobretudo: mediante a acumulação de tantos 

homens, com interesses tão diferenciados, suas relações e atividades engrenam um organismo 

tão complexo que, sem a mais exata pontualidade nas promessas e realizações, o todo se 

esfacelaria em um caos inextricável. (Simmel, 2005, p. 580) 

  Esses movimentos em meio ao caos fundante de uma nova realidade social são fagulhas 

para a criação da arte de rua, que começa justamente com grafites e mensagens de protestos 

nos territórios cinzas das grandes cidades.  

  Por mais funcional, concreta e industrial que se torne a cidade, a arte existe e resiste 

nela. Sejam museus e galerias, centros culturais e cinemas, os “espaços institucionais da arte” 

(Frayze-Pereira, 2005), sejam intervenções de rua, os artistas de calçada, os malabaristas de 
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semáforo, os desenhos nos muros – a arte da cultura urbana, que se intrinca nos espaços da 

cidade e “interfere não somente em uma outra concepção estética da obra, mas também em uma 

outra concepção social e comunicacional” (Furtado e Zanella, 2007, p. 320). Dentro dessa nova 

realidade, a arte pode se contrapor ao todo social não-verdadeiro, o todo da ideologia, do capital 

e da barbárie. A arte surge como fragmentação deste todo, uma de suas negações, e se coloca 

como um fazer capaz de evidenciar suas contradições: 

[A racionalidade na arte] não só colabora nos processos de desencantamento do mundo. Ela une 

e organiza momentos dispersos desse mundo. Essa unificação e organização não são cópia da 

ordem/desordem que reina no mundo. A mimese artística constitui uma racionalidade própria 

(...). A arte não precisa rejeitar a racionalidade. O que ela precisa é nunca esquecer que só se 

fortifica como arte se conseguir manter viva a dialética entre razão e mimese. (Schaefer, 2012, 

p. 89) 

  O conceito de mimese em Adorno assevera que no fazer artístico, isto é, no processo de 

“imitação” da realidade, a diferenciação deve ser preservada para que não seja absorvida pelo 

idêntico absoluto – uma das formas de totalização. E, desta maneira, consiga resistir. É uma 

“imitação não-idêntica”, com racionalidade própria, que evidencia as contradições do todo. Ao 

mimetizar o outro, o artista introduz no mundo a não-identidade. Na concepção adorniana, 

mimese não é atributo natural ao ser humano, tampouco é identificação no sentido de 

semelhança total. A mimese artística é justamente o não-idêntico (Schaefer, 2012). Importante 

destacar que arte, para Adorno, não condiz com o que a sociedade totalitária considera arte. 

Para o autor, a verdadeira arte possui, entre outros atributos, um viés crítico sobre a realidade 

social tal qual é apresentada – justamente o aspecto da não-identidade com o todo social.  

 Logo nos primeiros parágrafos de Teoria Estética, Adorno afirma que a ideia de uma 

total autonomia na arte é ilusão. O que se expressa como “autonomia da arte”, após os 

movimentos vanguardistas do início do século XX, tem algo equivocado, tendo em vista a 

sociedade sem autonomia em que se realiza o fazer artístico. Ainda no primeiro parágrafo ele 

diz que “a liberdade absoluta na arte, que é sempre a liberdade num domínio particular, entra 

em contradição com o estado perene de não-liberdade no todo. O lugar da arte tornou-se nele 

incerto” (1982, p. 11).  

  Em Temas Básicos da Sociologia, no estudo da ideologia, Horkheimer e Adorno 

corroboram essa afirmativa: 

(...) se é lícito mencionar a Arte como o sismógrafo mais idôneo da História, não é possível 

duvidar do enfraquecimento ocorrido durante o período heróico da arte moderna, por volta de 

1910, e que oferece um flagrante contraste com a época. Não é possível, sem renunciar a ver as 
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coisas em seu contexto social, reduzir esse enfraquecimento, que não respeita outras áreas 

culturais, como a da filosofia, a uma certa debilidade das energias criadoras ou à nociva 

civilização técnica. (1978, p. 199) 

  O autor observa que as propostas artísticas revolucionárias em muito contribuíram para 

o “alargamento das possibilidades”, mas também trouxeram um estado de anomia quanto ao 

lugar e à própria existência da arte na atualidade. Sua autonomia, muito ligada à ideia de 

humanidade, “foi abalada à medida que a sociedade se tornava menos humana” (1982, p. 11).  

Evidencia-se, aqui, o avanço da desumanização, que é o avanço da técnica, da razão 

instrumental – da barbárie destilada no todo. O que Adorno questiona é se há espaço para a arte 

numa sociedade em que tudo, no todo, é transformável em produto pelos processos da indústria 

cultural (Horkheimer e Adorno, 2002); uma sociedade que é regida pela lógica de mercado; que 

produz e reproduz segregação; que prioriza a técnica e o valor utilitário das “coisas”. Ao 

debaterem sobre a sociologia da arte e da música, Horkheimer e Adorno propõem: 

Se é verdade que o pensamento crítico sobre o espírito dominante e o conhecimento real das 

relações sociais de uma época se interpenetram e sustentam reciprocamente, aquilo que se 

designa por "Sociologia da Cultura", uma expressão que, já de si, é suscetível de despertar 

desconfianças, não deverá esgotar-se no exame do contexto social em que as obras de arte 

operam e, outrossim, aprofundar o sentido social das próprias obras e, por conseguinte — e não 

em última instância — o significado das mercadorias que, hoje, substituem, em grande parte, a 

autonomia da obra artística. (1978, p. 105) 

  Mas afinal, o que é arte? Antes que se comece uma exaustiva e epopeica tentativa de 

resposta, digna de tese própria, lançamos mão dos conceitos dialéticos e não-nominalistas do 

próprio autor da teoria estética, que a respeito da arte afirma: 

(...) é igualmente impossível reduzi-la a uma fórmula universal da consolação ou ao seu 

contrário. A arte tem o seu conceito na constelação de momentos que se transformam 

historicamente; fecha-se assim à definição. A sua essência não é dedutível da sua origem, como 

se a primeira fosse um fundamento, sobre o qual todos os seguintes se erigem e desmoronam 

logo que são abalados. (Adorno, 1982, p. 13) 

  De saída, Adorno demonstra que não construirá uma resposta específica, mas apontará 

um caminho para respostas possíveis. Para os fins deste trabalho, destacamos duas: a arte está 

na obra; a arte é crítica.  

  Para Adorno, só é possível responder o que é arte ao se olhar para a obra de arte – para 

o estímulo. Ainda no início de Teoria Estética, o autor continua sua decifração artística: “cada 

obra de arte é um instante; cada obra conseguida é um equilíbrio, uma pausa momentânea do 

processo, tal como ele se manifesta ao olhar atento. Se as obras de arte são respostas à sua 

própria pergunta, com maior razão elas próprias se tornam questões” (1982, p. 19).  
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  A obra de arte é o esteio último da análise estética; por meio de sua investigação, é 

possível perceber as relações dialéticas que transcorrem no todo social, “quer dizer, a arte será 

tomada como objeto de uma investigação que nela desvende uma inconsciente historiografia da 

sociedade” (Horkheimer e Adorno, 1978, p. 105). 

 Tem-se que o objeto da psicologia da arte, bem como o da presente pesquisa, é 

justamente o estudo da "obra". Adorno desenvolveu um método de análise estética cujo objeto 

é a obra de arte – o estímulo, e não a recepção, como usualmente era feito em sua época. O 

autor analisa, na própria obra, os elementos do todo contidos nela. Enquanto categoria dialética, 

é na obra que estão contidos, por exemplo, os processos de regressão e resistência da sociedade, 

que serão estudados adiante. Tal método remete aos seus anos como pesquisador da arte musical 

em universidades estadunidenses.  

  Quando Adorno chegou aos Estados Unidos, no fim da década de 1930, foi chamado 

para participar de pesquisas na área musical, exatamente porque era um sociólogo da música e 

da arte; na época, não ocupava um lugar como filósofo na Escola de Frankfurt. As pesquisas 

daquele momento eram sobre a audiência, sobre como as pessoas escutavam a música. Havia 

recepção e estímulo, e para compreender o efeito da música sobre as pessoas, a abordagem se 

dava sobre as próprias pessoas, considerando o que elas percebiam (recepção) da música 

(estímulo).  

Adorno, então, critica esse tipo de pesquisa apontando que a percepção das pessoas 

sobre a obra não era fundamental, uma vez que o discurso de resposta é impreciso e reproduz 

ideologia. Seu método de análise é o de olhar para a própria música, para as relações dialéticas 

contidas nela, e assim identificar o tipo de audiência constituída ali.  

O que Adorno traz com isso é a ideia de que a própria obra de arte é o material de 

pesquisa fundamental. É possível olhar diretamente para a música e encontrar os elementos de 

regressão e resistência nela. Há um exercício sofisticado aqui, como num jogo de espelhos, pois 

ele não propõe que se faça uma hermenêutica musical ou uma análise fechada. Se o fizesse, 

tratar-se-ia de um estudo musicológico, uma pesquisa da linguagem, isolada da sociedade – não 

seria crítica. Não é a música que é tratada como obra de arte, mas a obra de arte, objeto 

fundamental de análise, vista na categoria “música”. E ele diz: isto mostra o todo. A obra de 

arte mostra o todo. Na música, na arte, no grafite, estão contidas as relações dialéticas. Adorno 

afirma que pela própria arte, materializada na obra, é possível realizar essa identificação.  
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  Cabe mencionar uma crítica que o autor faz à arte que tenta se justificar pelo social, 

como por exemplo o teatro de Bertolt Brecht, dramaturgo alemão. Na visão de Adorno, essa 

tentativa também é regressiva pois “a arte é a antítese social da sociedade, e não deve 

imediatamente deduzir-se desta” (1982, p. 19). A suposta representação da sociedade na arte, 

mesmo que questionadora, não apresenta esse caráter livre e antagônico proposto por Adorno. 

Não basta uma arte engajada que apresente uma síntese da desigualdade: é necessário apresentar 

a impossibilidade da síntese na sociedade dominada.  

  Além de se materializar na obra, a arte também é crítica. Na teoria estética, a arte está 

intimamente ligada ao pensamento crítico:  

 (...) a arte verdadeira brota da possibilidade crítica. A verdade é crítica. A arte verdadeira é 

possível se for crítica. Nem toda crítica é verdadeira. Não é verdadeira quando se afirma numa 

negação abstrata. A estética é uma tarefa a ser cumprida: precisa desenvolver uma reflexão crítica 

a respeito da incerteza em que vive a arte. (Schaefer, 2012, p. 26) 

   Ou seja, a verdadeira arte evidencia as contradições do sistema por meio de uma análise 

crítica. Enquanto a ideologia busca interpor uma lente distorcida na percepção societal dos 

indivíduos, sob a ilusão de coesão social, a arte legítima se propõe a expor os mecanismos de 

dominação, ainda que por um breve instante: 

(...) as obras de arte mais recentes renunciam a essa ilusão de comunidade e são monumentos à 

vida solitária e desesperada, que já não encontra acesso à consciência alheia ou nem mesmo à 

própria. Também fora da arte, na chamada literatura amena e outras semelhantes, e na cultura 

individual, é possível reconhecer os sinais dessa destruição, de que o ser humano é vítima; mas 

torna-o vítima desde fora, por intermédio da teoria crítica. (Horkheimer, 1948, p. 455 apud 

Horkheimer e Adorno, 1978, p. 110) 

  Uma das consequências desse processo de revelação é o sofrimento. Em suas diversas 

formas e representações, a obra de arte suscita um processo de desencantamento social – a 

realidade torna-se mais dura, porque verdadeira. É uma desilusão, um sofrimento legítimo, que 

decorre da consciência da dominação pela razão instrumental: “quando esta [a infelicidade] é 

percebida pelo sujeito espectador, abre-se a possibilidade da autêntica arte, a saber, a autêntica 

mimese: a obra projeta-se no sujeito. O sujeito se identifica com o sofrimento expresso na obra. 

A obra o faz sofrer” (Schaefer, 2012, p. 39). 

  Isto ocorre pelo contexto de barbárie (o todo não-verdadeiro) em que se dá o fazer 

artístico. Cessasse a barbárie na sociedade, a adaptação ao todo não seria um problema, e a 

própria substância da arte tomaria novos rumos: 
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O sofrimento que ela [a arte] exprime só poderia cessar em uma sociedade liberada. Enquanto 

subsistirem as falsas necessidades e as falsas instituições, enquanto predominar a cultura oficial, 

a arte moderna só pode ser expressão do declínio e da desgraça. (Jimenez, 1977, p. 107, apud 

Schaefer, 2012, p. 40) 

  Nesse novo contexto de realidade, potencializado pelo desenvolvimento do capital, da 

indústria e das cidades, que gera um processo de desumanização, marcado por uma escalada de 

modernização técnica e dotado de uma “estética funcional” pela qual perpassa a organização 

de toda a estrutura urbana, a arte de rua surge justamente como tentativa de retorno ao seu viés 

simbólico, contemplativo, encoberto pela industrialização e pela crescente interferência da 

lógica de mercado nas relações sociais. As partes confundem-se com – e convergem para – o 

todo. Mas, em meio ao todo, a arte pode resistir. 

  Nesta pesquisa, investigamos como, e se, na realidade urbana da contemporaneidade, a 

resistência ao todo é a arte de rua. Os fragmentos não adaptados ao todo. Os traços nos muros, 

as estátuas vivas, as intervenções no passeio público, as ocupações dos espaços, que denunciam 

a irracionalidade da rotina. Os desenhos têm intenção; as estátuas têm vida; as intervenções têm 

causa; os espaços são públicos. A arte urbana possui racionalidade própria. Racionalidade 

crítica da razão vigente. E, entremeada na trama bem articulada das avenidas e arranha-céus, 

nas calçadas e escadas, praças e becos, investigamos se a arte pode resistir à própria cidade.  

 

1.3.2 Resistência 

 

 Tendo em vista se tratar de uma categoria dialética, o conceito de resistência na arte está 

em constante relação com o todo social. Ao comentarem a investigação social empírica, 

Horkheimer e Adorno enunciam que: 

 (...) uma teoria da sociedade em que a transformação não seja apenas uma frase domingueira 

deve integrar a fatualidade, em toda a sua força de resistência, sob pena de continuar sendo 

apenas um sonho impotente, cuja impotência só beneficia, uma vez mais, o poder do que está 

estabelecido. (1978, p. 130) 

   A “força de resistência” é contraposta ao poder estabelecido sobre a sociedade. Resistir 

é o movimento contrário ao da regressão. Seja pelo estudo específico da estética, seja pela 

análise geral da sociedade, o que se encontra é um todo social na constante disputa entre o 

domínio da razão instrumental, a serviço da lógica funcional capitalista, que transforma o todo 
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em sua deturpação totalitária (o todo não-verdadeiro), e a busca pela realização da razão 

dialética, por meio da conscientização das partes que compõem o sistema social ilegítimo 

quanto às suas contradições; isto é, resistir.  

 Em Teoria Estética, Adorno explicita o processo dialético de resistência/regressão na 

obra de arte. Para os fins desta pesquisa, foram estudados três tipos de resistência artística.  

  O primeiro deles é a resistência ao “estado natural” das coisas, a dominação da natureza 

pela técnica: “a arte, como a indústria, quebra a aparência imediata dos objetos naturais. O 

afazer artístico é um ato de resistência à resistência da natureza em ser transformada em matéria-

prima. É, deveras, uma resistência a qualquer tipo de imediatismo” (Schaefer, 2012, p. 107). O 

domínio sobre a natureza significa não apenas o enquadramento conceitual dos processos 

naturais, mas o próprio domínio da natureza subjetiva, do corpo, e o domínio dos homens entre 

si (Repa, 2011; Duarte, 1990). Destarte, como visto aqui, a resistência não é um movimento 

necessariamente reativo.  

 O segundo tipo de resistência artística faz jus à quebra de aparências imediatas, só que 

desta vez direcionada à sociedade. Uma resistência que se contrapõe à “realidade ilusória” 

fabricada no todo social: 

 

(...) a arte e uma consciência recta dela só podem encontrar a sua felicidade na capacidade de 

resistência. Esta felicidade irradia na aparição sensível. Tal como nas obras de arte correctas o 

seu espírito se comunica ainda ao fenômeno mais inflexível, o salva por assim dizer de modo 

sensível, assim, desde Baudelaire, também o tenebroso seduz sensivelmente como antítese ao 

engano da fachada sensível da cultura. Há mais prazer na dissonância do que na consonância: 

isto acontece ao hedonismo medida por medida. (Adorno, 1982, p. 69) 

 

  A “fachada sensível da cultura” é descortinada aos poucos pela dissonância que a obra 

de arte pode suscitar à coesão totalitária, uma forma de resistência. Ela mostra a contradição 

interna da cultura dominante, que preconiza a liberdade enquanto cerceia autonomias; pelo 

desencantamento, evidencia a ilusão: “a arte, hoje, se antagoniza com a realidade, com o que 

está-aí. Como imagem dessa realidade, ela tende a deixar de lado o simbolismo que a anima e 

lhe dá forças de resistência” (Schaefer, 2012, p. 152). Aqui, o caráter definido da resistência é 

seu antagonismo em relação ao existente – a sociedade totalmente administrada. Mesmo a 

ideologia muda de característica, de má consciência para a própria realidade do sistema:  

A ideologia já não é um envoltório mas a própria imagem ameaçadora do mundo. Não só pelas 

suas interligações com a propaganda mas também pela sua própria configuração, converte-se em 

terror. Entretanto, precisamente porque a ideologia e a realidade correm uma para a outra; porque 
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a realidade dada, à falta de outra ideologia mais convincente, converte-se em ideologia de si 

mesma, bastaria ao espírito um pequeno esforço para se livrar do manto dessa aparência 

onipotente, quase sem sacrifício algum. Mas esse esforço parece ser o mais custoso de todos. 

(Horkheimer e Adorno, 1978, p. 203) 

  Daí a resistência não ser mais apenas uma denúncia da ideologia, mas uma tentativa de 

mostrar que só um tênue manto impossibilita os indivíduos de terem consciência da dominação 

social. 

  Por fim, a arte é uma possibilidade de resistência não só às ilusões fabricadas no todo 

pela ideologia propagada na cultura, mas ao próprio todo; à barbárie; à adaptação ao sistema; à 

regressão. É a busca por autonomia em contraponto à heteronomia. Na sua teoria estética, 

Adorno é contundente:  

A força produtiva pura, como a força produtiva estética, uma vez liberta da prescrição 

heterónoma, é objectivamente a imagem contrária da força produtiva acorrentada, mas também 

o paradigma da funesta actividade por si mesma. A arte só se mantém em vida através da sua 

força de resistência; se não se reifica torna-se mercadoria. O seu contributo para a sociedade não 

é a comunicação com ela, mas algo de muito mediatizado, uma resistência, em que a evolução 

social se reproduz em virtude do desenvolvimento intra-estético, sem ser a sua imitação. A 

modernidade radical preserva a imanência da arte, com o risco da sua própria supressão, de tal 

maneira que a sociedade é aí admitida só obscuramente, tal como nos sonhos, aos quais desde 

sempre se compararam as obras de arte. (1982, p. 340-341) 

   Resistir é o modo de ser da arte, é o que a constitui. E o faz de maneira mediatizada. 

Retomando a crítica a Brecht, uma obra de arte que represente imediatamente o social, 

imitando-o, estaria se comunicando com ele, não resistindo (Schaefer, 2012). Estaria em 

processo de identificação, não de oposição ao todo: “se o material é verdadeiramente na obra 

de arte a resistência contra a sua pura identidade, então o processo desta identidade é também 

essencialmente nas obras o processo entre material e intenção” (Adorno, 1982, p. 231).  

   Resistir é posicionar-se contra o estado existente das coisas, nos diversos domínios da 

sociedade, inclusive o estético. Ser contraponto da realidade tal qual apresentada é um dos 

meios resistentes da arte. Se a total autonomia artística é uma utopia, a existência e resistência 

da arte frente à razão instrumental é uma real possibilidade, como o próprio Adorno afirma no 

fim de Teoria Estética:   

 

Só tanto quanto o espírito sobrevive e continua a manifestar-se na sua forma mais progressista é 

que a resistência contra a omnipotência da totalidade social é verdadeiramente possível. Uma 

humanidade na qual o espírito progressista não conseguisse dominar o que ela se prepara para 

liquidar mergulharia naquela barbárie, que deve impedir uma organização racional da sociedade. 

Mesmo enquanto tolerada no mundo administrado, a arte representa o que não se deixa organizar 

e o que oprime a organização total. (1982, p. 353) 
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 A verdadeira arte, portanto, busca resistir à barbárie e à regressão, e aqui é fundamental 

apresentar o último conceito-chave desta pesquisa. 

 

1.3.3 Regressão 

 

  O processo de regressão é relevante para pensar esta pesquisa pois é justamente a ele 

que se contrapõe a resistência. Desde Hegel, passando por Marx, existe a ideia de que o ser 

humano se realiza na história. Se o ser humano se realiza na história, a ação humana se dá no 

sentido do esclarecimento. É no sentido de uma transformação da sociedade, da realização das 

suas capacidades, da libertação da heteronomia: 

Não se parte do que os homens dizem, representam ou imaginam, nem tampouco do homem 

predicado, pensado, representado ou imaginado, para chegar, partindo daqui, ao homem de carne 

e osso; parte-se do homem que realmente atua e, partindo de seu processo de vida real, se expõe 

também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos deste processo de vida (...) Tão 

logo se expõe este processo ativo de vida, a história real deixa de ser uma coleção de fatos mortos, 

ainda abstratos, como o é para os empiristas, ou uma ação imaginária de sujeitos imagináveis 

como o é para os idealistas (Marx, 1986, p.37). 

  Contudo, o que ocorre na sociedade dominada pela razão instrumental é exatamente o 

oposto. No lugar da busca por autonomia existe a busca por heteronomia. E uma heteronomia 

que produz e reproduz outras buscas por heteronomia, não mais por autonomia. Pois, buscar a 

aceitação numa sociedade administrada, num todo bárbaro, é ser conivente com a barbárie. 

Portanto, regressão é o processo de assumir as características da barbárie.  

Kant, quando fala do conceito de Iluminismo, diz que os seres humanos são aprisionados 

pela heteronomia e que há uma busca pela autonomia. Se forem identificadas categorias, se 

existir um pensamento categórico e preciso, é possível passar da heteronomia para a autonomia. 

Hegel, por sua vez, diz que isso não se dá só na razão, mas na História – a ideia da razão 

dialética. Ou seja, na realização da razão dialética é que se chega na autonomia. Marx, depois, 

diz que Hegel ainda pensa em termos das leis, da burguesia. Para Marx, a autonomia se realiza 

quando há uma mudança no processo produtivo da sociedade. A teoria crítica, por fim, diz que 

os seres humanos procuram se submeter à dominação; que não só se adaptam mas passam a 

defender a própria dominação, contra seus próprios interesses racionais (Horkheimer, 2002). 

Daí a regressão. 
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  Regressão é o oposto da resistência. No lugar da busca pela emancipação, o sujeito busca 

submeter-se. Por exemplo, o sujeito-artista que utiliza sua técnica e sensibilidade em prol de 

negócios úteis ao capital; que usa a arte para estigmatizar grupos e costumes; os artífices da 

mídia e da publicidade, as propagandas políticas atuais, que se valem de características estéticas 

para influir na sociedade. No estudo sobre a ideologia, Horkheimer e Adorno falam 

especificamente da regressão por meio de elementos artísticos, perpetrada pela indústria 

cultural: 

Se esta herança da ideologia for entendida como totalidade dos produtos espirituais que hoje 

enchem, em grande parte, a consciência dos homens, então essa totalidade manifestar-se-á, 

sobretudo, como um conjunto de objetos confeccionados para atrair as massas em sua condição 

de consumidoras (...). Essa adaptação realiza-se mediante os produtos da indústria cultural, como 

o cinema, as revistas, os jornais ilustrados, rádio, televisão, literatura de best-seller dos mais 

variados tipos. (1978, p. 200) 

  São todos processos regressivos: adaptações ao todo da barbárie. O conceito de 

regressão também é chave para a psicologia que trabalha com a teoria crítica. Patologias e 

situações de sofrimento grupal, por exemplo, são tradicionalmente identificadas como não-

adaptação. A categoria de adaptação é uma categoria importante de análise dentro da psicologia. 

Porém, se a sociedade em que se dá a adaptação é deturpada – um regime totalitário, um todo 

administrado –, adaptar-se é aderir à barbárie e dar a ela continuidade. Sobre o processo de 

adaptação, Adorno afirma: 

Na origem, a espiritualização é acompanhada por uma propensão para a primitividade e inclina-

se, perante a cultura sensível, para a barbárie; o fauvismo, na sua designação escolar, escolheu 

isso para programa.  A regressão é a sombra da resistência à cultura afirmativa. A espiritualização 

na arte deve fazer a prova de que ela se eleva acima disso    e sabe recuperar a diferenciação 

oprimida; de outro modo, degenera no acto de violência do espírito. Contudo, ela é legítima 

enquanto crítica da cultura pela arte, a qual é um fragmento daquela e não encontra nenhuma 

satisfação na que fracassou. O valor posicional dos traços bárbaros na arte nova modifica-se 

historicamente. (1982, p. 146-147) 

   Isto é, quando Adorno faz a crítica da adaptação ao todo, está se referindo ao todo da 

barbárie, ao todo não-verdadeiro. Na modernidade, a barbárie é produto do capitalismo. Sua 

consequência lógica é a segregação, a supressão de liberdades e o impedimento da autonomia. 

O processo da barbárie joga com a fabricação de ilusões – afirma-se que é “liberdade” tudo 

aquilo que, na verdade, adapta o indivíduo (parte) à sociedade do capital (todo), permeada pela 

lógica de mercado, pela indústria cultural, pela massificação: 

Temos aqui a produção sintética da identificação das massas com as normas e condições que 

regem anonimamente a indústria cultural ou que a propagam — ou com ambas. Qualquer voz 

discordante é objeto de censura e o adestramento para o conformismo estende-se até às 
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manifestações psíquicas mais sutis. Neste jogo, a indústria cultural consegue apresentar-se como 

espírito objetivo, na mesma medida em que readquire, em cada vez maior grau, tendências 

antropológicas em seus clientes. Ao apegar-se a essas tendências, ao corroborá-las e 

proporcionar-lhes uma confirmação, pode simultaneamente eliminar ou até condenar, de forma 

explicita, tudo o que rejeitar a subordinação. (Horkheimer e Adorno, 1978, p. 202) 

 A ilusão fabricada na barbárie se expande gradativamente, incutindo a ideia de que as 

diversas adaptações de partes ao todo social são necessárias à sobrevivência do indivíduo na 

sociedade, além de disseminar a percepção de que quem atrapalha essa adaptação está 

desintegrado – e deve ser combatido: uma minoria segregada e segregável. Ou seja, o ódio e o 

preconceito a quem não está integrado também são parte da barbárie, subprodutos da regressão.   

  Nesse contexto de dominação, a existência da arte pode suscitar um caminho de 

resistência, ou pelo menos de questionamento:  

A industrialização radical da arte, a sua adaptação integral aos padrões técnicos alcançados, 

colidem com o que na arte se recusa à integração. Se a técnica se orienta para o ponto de fuga da 

industrialização, isso produz-se sempre esteticamente à custa da completa elaboração imanente 

e, portanto, em detrimento da própria técnica (Adorno, 1982, p. 327) 

 Tendo em vista os objetivos desta pesquisa, cabe questionar: a arte no contexto urbano 

faz parte do processo de industrialização cultural? Não só de maneira intrínseca, como tudo o 

que está contido no todo, mas de maneira ativa, na reprodução da razão instrumental a serviço 

da barbárie? Para fazer essa análise, é importante apresentar o tipo de arte urbana aqui estudado. 
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2. GRAFITE 

 

Imagem 1 – Escola Estadual Salvador Allende, São Paulo (SP) 

 

Fonte: arquivo do site TV Folha (2015) 

 

  Esta pesquisa se propôs a estudar o grafite enquanto obra de arte. Isto é, o grafite foi 

analisado por meio de categorias dialéticas, e investigado quanto a possuir elementos de 

resistência e regressão nos seus contextos de produção, nos seus significados e significantes.  

  Destarte, é válido mencionar que não foi desenvolvida a conceituação teórica da 

diferença entre grafite e pichação. Há outras pesquisas sobre esse tema11, que exemplificam e 

debatem cada tipo de intervenção urbana. Para os fins desta pesquisa, tomamos por objeto obras 

“percebidas” como grafite: produções artísticas visuais realizadas no contexto urbano que 

possuem, além de textos, aspectos imagéticos e figurativos.  

                                                           
11 “O meio é a paisagem: pixação e grafite como intervenções em São Paulo”, de Sandro José Cajé da Paixão, 

orientação do Prof. Dr. Artur Matuck (USP, 2013). 
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2.1 Teoria crítica, territórios e grafite 

 

  Existe uma correlação possível entre a “arte que resiste à sociedade” e a “arte urbana 

que resiste à cidade”, ao recortarmos do “todo” o “todo urbano”. Desde seu surgimento, a arte 

urbana do grafite carrega elementos contestadores e transgressores. Ela ganhou força na 

contracultura das décadas de 1960 e 1970 ao adotar uma postura crítica da própria sociedade 

moderna da qual nascia, como evidenciam Furtado & Zanella: 

[A arte urbana] aparece, então, como um movimento estético/artístico dentro do processo da 

Modernidade e da sua crítica, em que o status da arte é questionado, e a noção de cidade como 

espaço da razão, da produção e da função é dialetizada e ampliada para a de espaço de vivência 

humana, portanto, espaço complexo de relação. (2007, p. 314). 

  Enquanto fazer criativo urbano, o grafite faz parte do sistema da cidade – do “todo 

social”. Por meio dele, artistas urbanos/as se apropriam do espaço de maneira simbólica, 

utilizam-no de maneira potencialmente artística, transgressora – anti-funcional. O grafite pode 

propor questionamentos quanto à funcionalidade dos fazeres, marcada pela dominação, e 

conquistar seu “espaço social” por meio da arte, interagindo a todo tempo com territórios e 

territorialidade. Em meio a tantos processos, cabe perguntar: na cidade de São Paulo, existe arte 

questionando a cidade? Existe arte evidenciando contradições? Existe arte criando relações 

dialéticas onde outrora havia imposição e polarização? E existe arte ampliando espaços, ainda 

que simplesmente por meio de sua ocupação?  

 A imagem 1, que abre este tópico, foi registrada no contexto das ocupações de escolas 

secundárias do estado de São Paulo em 2015, contra a chamada “reorganização” proposta pelo 

governo estadual. Estudantes sob o risco de serem realocados de suas escolas para outras, o que 

lhes causaria a destruição de territórios conhecidos, ocuparam o espaço sobre o qual se fez a 

ameaça. Eles/as não apenas marcaram os muros, tal como é mostrado na imagem, mas 

ressignificaram o espaço físico. Transformaram o espaço funcional, burocrático e 

negligenciado da escola em lugar simbólico da resistência, da manifestação. E evidenciaram o 

potencial da apropriação artística de transformar territórios funcionais, marcados por processos 

de dominação, propriedade, institucionalização e repressão, em territórios simbólicos, com 

territorialidade e identificação: 

(...) o ponto crucial a ser enfatizado é aquele que se refere às relações sociais enquanto relações 

de poder – e como todas elas são, de algum modo, relações de poder, este se configura através 



43 

 
 

de uma noção suficientemente ampla que compreende desde o ‘anti-poder’ da violência até as 

formas mais sutis do poder simbólico. (Haesbaert, 2004, p. 2) 

   Toda essa mobilização evidencia o embate de poderes: o espaço está ocupado pelos 

mesmos estudantes de sempre; a inscrição no muro é bidimensional; mas, do território 

conhecido, foi feito lugar de resistência e afirmação de uma territorialidade. Na sua análise 

sobre a obra Teoria Estética, Schaefer comenta Adorno: 

Sua teorização estética, por outro lado, não é ingenuamente otimista, no sentido de que a salvação 

da humanidade viria pela arte. A teoria pretende mostrar que o fazer artístico autêntico conseguiu 

resistir à tendência instrumentalizadora-dominadora da razão e que esta resistência pode ser 

compreendida ao se compreender a lógica interna das obras de arte. (2012, p. 394) 

  Ainda na imagem 1, a ocupação da Escola Estadual Salvador Allende está representada 

por uma pichação inscrita em pedra. Apesar de as pichações não serem objeto de nossa análise, 

também possuem estética própria e atuam no contraponto à regressão. Na situação relatada, a 

regressão, a barbárie, o todo opressor, estão representados pela ação estatal de desenraizamento 

escolar. A ocupação, portanto, atua em oposição a isso – e a pichação, bem como sua 

mensagem, são um autêntico fazer estético que simboliza um ato de resistência.  

  O fazer estético do grafite tem elementos que se aproximam do que Adorno analisa 

como obra de arte; é um fazer artístico. Contudo, pensando os grafites à luz dos conceitos 

debatidos até aqui, cabe a pergunta: o que eles apresentam esteticamente? O próprio Adorno 

não se dedica a análises estéticas sobre a imagem; sobre a pintura; sobre o desenho. Suas 

análises se dão sobre o cinema, sobre o teatro, e predominantemente sobre a música. Um 

exemplo bastante icônico, e também pertinente a esta pesquisa, é sua crítica ao jazz. 

O jazz só é tudo aquilo que se diz em seu elogio, quer dizer, a "expressão do nosso tempo", na 

medida em que, afastado de suas origens rebeldes e adotado pela gigantesca organização da 

indústria cultural, foi se envilecendo e introduzindo, sob essa forma, na cabeça dos homens, ao 

serviço de evidentes interesses de lucro; entrementes, milhões de indivíduos não dispõem, 

praticamente, de qualquer alternativa para ouvir outra música. (1978, p. 117) 

 Quando chegou na Alemanha, o jazz era um estilo musical com uma fórmula. Essa 

fórmula transformava qualquer música em jazz. Adorno, na condição de musicista, entende isso 

como regressão – afinal, as características de outros estilos são destruídas para se adaptar a uma 

estrutura pré-definida. Apesar de suas raízes contestadoras e de âmbito racial, o jazz que chegou 

na Alemanha, aos olhos do pesquisador, foi o da fórmula das “big bands”. A própria 

improvisação é criticada, pois, como se pode dizer que há improvisação se já está tudo 

estruturado e pré-definido? Isto seria regressão na arte musical. Afirma-se que há autonomia e 
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liberdade quando na verdade não há. Porém, onde estão esses elementos na imagem? E antes, 

o que se está identificando como grafite neste trabalho?  

 

2.2 Cidade e grafite 

 

  Foi por volta de 1960 que surgiu o termo “contracultura”, carregado do sentimento da 

juventude da época, quando se “atestava a dimensão de oposição que as novas culturas juvenis 

dirigiam à cultura dominante ou hegemônica” (Canevacci, 2005, p. 13 apud Rink, 2013, p. 33). 

Nessa conjuntura de contestação, diversas pichações apareceram em Paris e por toda a Europa, 

apoiando as mobilizações do Maio de 1968 e abrindo precedentes de utilização da cidade e seus 

muros como suporte de expressão.  

  Na década seguinte, numa Nova York caótica tomada por violência, incêndios e 

desapropriações, nasceria o que hoje conhecemos por grafite urbano. Tido como um de seus 

precursores, Jean-Michel Basquiat começou a pintar prédios abandonados em Manhattan no 

fim de década de 1970, imprimindo cores, imagens e mensagens onde só havia cinzas e ruína – 

um prenúncio do que se tornaria a intervenção grafiteira pelas cidades de todo o mundo. Entre 

1980 até sua morte, em 1988, Basquiat ganhou destaque no meio artístico e definiu uma 

“estética da grafitagem” para as produções da arte de rua. Se por um lado ele promoveu a cultura 

das ruas e do “submundo” de Nova York, por outro, foi ele quem fez com que o grafite ganhasse 

legitimidade no “circuito oficial da arte” (Rink, 2013). Basquiat teve seus trabalhos expostos 

em museus e galerias, associou-se a Andy Warhol, o artista expoente do movimento pop-art, e 

tornou-se ele próprio um ícone do mundo da arte, com obras avaliadas em muito dinheiro12.  

  É relevante constatar que o grafite urbano já nasce dentro de um embate entre arte / não-

arte, espaços institucionais / espaços públicos, arte comercial / arte transgressora. Desde seu 

início existe a motivação de intervir sobre territórios, criar territorialidades, resistir à cidade e 

ao cinza – e desde seu início existe um movimento de cooptação da indústria cultural sobre esse 

tipo de expressão. 

 

                                                           
12 Artigo do site “Democrart”. Disponível em <https://goo.gl/opuFrV>. Acesso em janeiro/2018. 
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Imagem 2 – Grafite de Jean Michel-Basquiat 

 

Fonte: reprodução do site “aboutART – Democrart” 

 

2.3  Brasil e grafite 

 

 A expressão nos muros das cidades brasileiras também possui origens contestadoras. Na 

década de 1960, após o golpe de estado desferido pelos militares, tornaram-se constantes as 

pichações com palavras e frases contra a ditadura instaurada – uma forma alternativa de 

resistência, mais difícil de ser reprimida ou denunciada (Rink, 2013). Um dos maiores símbolos 

da luta social contra o governo nesse período é justamente a fotografia de uma pichação em 

curso; sua mensagem era clara:  
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Imagem 3 – Pichação durante a ditadura militar brasileira 

 

Fonte: reprodução do site “Voyager” 

 

 Já o grafite com imagens figurativas surgiu no Brasil na década de 1970 e se expandiu 

na década de 1980, a partir da cidade de São Paulo, com motivações políticas, demandas sociais 

e muito influenciado pela nascente cultura hip-hop. Artistas como Celso Gitahy, Binho, Rui 

Amaral e OsGemeos são todos originários dessa época de efervescência artística paulistana. 

Locais como o “Nó da Paulista” (com seus túneis e buracos), Beco do Batman, e mais tarde as 

pilastras do Elevado Costa e Silva (popularmente, o “minhocão”) e da linha azul do metrô de 

São Paulo, tornaram-se territórios do grafite, contando inclusive com diversos tipos de ações 

institucionais (privadas e públicas) de incentivo à criação e manutenção das obras. Sobre o 

início do grafite no Brasil, segue um relato de Daniela Diana, estudiosa do tema: 

A história do Grafite no Brasil surgiu na década de 70, precisamente na cidade de São Paulo, 

época conturbada da história do Brasil, silenciada pela censura com a chegada dos militares no 

poder. Paralelamente ao movimento que despontava em Nova Iorque, o grafite surge no cenário 

da metrópole brasileira como uma arte transgressora, a linguagem da rua, da marginalidade, que 

não pede licença e que grita nas paredes da cidade os incômodos de uma geração. A partir disso, 

a arte de grafitar se transforma num importante veículo de comunicação urbano, corroborando, 

de alguma maneira, a existência de outras vozes, de outros sujeitos históricos e ativos que 

participam da cidade. (...) Nesse sentido, a arte se funde com a vida do cidadão da metrópole 

através do movimento mútuo de transformação e de identificação de seus sujeitos.13 

                                                           
13 Artigo disponível em: <https://goo.gl/DnQfQR>. Acesso em janeiro/2018. 
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  Hoje, o grafite continua sendo portador de diversas vozes, mas, faz-se imperioso 

questionar: quem está falando por meio dessa arte?  

 

Imagem 4 – Beco do Batman, São Paulo (SP) 

 

Fonte: Elias Nasser (2018) 
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3. QUESTÃO DE PESQUISA 

 

  O exercício que aqui se propõe é o de identificar elementos de resistência e regressão 

nas expressões urbanas do grafite. Esta pesquisa se deu como um ensaio, uma proposta, uma 

provocação inicial sobre o tema. O que se tentou estudar aqui foram as possibilidades de o 

grafite apresentar-se como arte na atualidade, e buscar, nessa nova estética, traços da resposta 

à questão de pesquisa: quais são as características de regressão e resistência numa obra de arte 

visual como o grafite?  
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PARTE II – APROPRIAÇÃO: O GRAFITE NA PRÁTICA 
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1. PROPOSTA E DESENVOLVIMENTO DE CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

  Nesta pesquisa, propusemos critérios para estudar arte, territorialidade, resistência e 

regressão em relação ao grafite, enquanto obra de arte urbana. Sobre a possibilidade de o 

analisarmos esteticamente, é possível pensar em termos de signos (Saussure, 1996):  

 significante,  

 significado e 

 “mônada” – que é o todo dentro da obra. 

   O significante é o aspecto estrutural: o material utilizado, a pintura, a cor; a estrutura 

física em que se escora o grafite. O significado é o aspecto representativo: a mensagem que está 

na escrita, na pintura, na estrutura, seja direta ou implícita. Por fim, a mônada é justamente o 

que existe de regressão e resistência na obra; a parte que representa a dialética do todo social. 

Em outras palavras, do grafite analisamos o meio, a mensagem e sua relação com o todo.  

  A partir desses critérios, foram criadas “categorias de análise” para investigar a arte, a 

territorialidade, a resistência e a regressão nas obras pretendidas. Foi por meio dessas categorias 

que se fez a análise do material de pesquisa: documentação histórica, relatórios de campo e 

fotografias. Antes, porém, de adentrar o material específico da pesquisa, foi desenvolvida uma 

análise prévia de três intervenções artísticas com grafite na cidade de São Paulo (SP), com o 

objetivo de colocar em prática a teoria exposta até aqui e apresentar o processo de construção 

das categorias de análise da pesquisa.  

 Visando a justamente compreender a lógica interna das obras de arte (Schaefer, 2012) e 

analisá-las criticamente, essas intervenções foram comentadas e comparadas. Por meio de uma 

breve análise de cada uma delas, são debatidas maneiras possíveis de apropriação do espaço 

urbano pela arte do grafite, implicações para as noções de território e territorialidade e, 

principalmente, resistência e regressão.  
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1.1 Festival O.bra 

 

Imagem 5 – Grafite na Avenida Prestes Maia, São Paulo (SP) 

 

Fonte: Elias Nasser (2015) 

   

  Com o intuito de estudar esta primeira intervenção presencialmente, foi realizada uma 

pesquisa de campo um dia antes da abertura do O.bra – Festival Internacional de Arte de Rua, 

que ocorreu entre 23 e 25 de outubro de 2015 em São Paulo (SP). Para isso, foi necessário 

descer na estação Luz do metrô (linha azul/amarela) e caminhar pela Avenida Prestes Maia 

até o estacionamento que fica imediatamente atrás do Colégio São Bento. Lá estavam 

quatro guindastes (imagem 5), dois para cada empena: sustentáculos dos artistas. Logo abaixo 

do desenho que se formava no concreto, três jovens conversavam – Jasmine (Hera), Falk 

(Akut), dupla alemã composta de uma grafiteira e um grafiteiro, e Clarissa, fotógrafa 

especializada em arte de rua. A conversa com os/as três, a observação da dinâmica do festival 

e o método de produção dos/as artistas valeram algumas considerações.  

 



52 

 
 

 Os grafites provenientes de festivais desse tipo são bastante peculiares. Interessante 

notar que, pela perspectiva da teoria crítica, na peculiaridade é possível identificar uma 

categoria de análise. Discordando da ciência tradicional, em que categorias são identificadas na 

generalidade (neuróticos, psicóticos, entre outras), nesta pesquisa entendemos essas categorias 

como parte, uma idiossincrasia de uma parte, por meio da qual pode ser identificada uma 

característica do todo. Ou seja, a peculiaridade revela aspectos que podem ser transformados 

em categorias de análise.  

   A primeira peculiaridade é o fato de os/as artistas serem comissionados/as 

financeiramente, num sistema bastante parecido com o de pagamento de cachês a cantoras e 

cantores de festivais musicais. Da mesma forma que nesses eventos, a produção artística não 

só é autorizada pelo poder público como também patrocinada pela iniciativa privada (fato 

que, no decorrer da pesquisa, se mostrou mais comum do que parecia). No estacionamento 

em que se dava a produção havia uma espécie de carrinho cheio de garrafas de água, estampado 

com sua marca, à disposição dos artistas. Havia cerveja também, num pequeno refrigerador de 

merchandising.  

  Outra peculiaridade desse evento é que no site14 oficial do festival os artistas “grafiteiros” 

são chamados de “muralistas”, nomenclatura pouco usada no Brasil para a arte do grafite e 

bastante carregada historicamente, aludindo a artistas como Diego Rivera e José Clemente 

Orozco do muralismo mexicano, aparentemente numa tentativa de qualificar ou elevar aquela 

obra de arte para algo distinto do grafite, quase que como uma marca estampada em local 

público. Uma tentativa, talvez, de agregar valor de arte reconhecida – de mercadoria. Também é 

um fato que reforça, linguisticamente, a distinção dos/as artistas do festival em relação aos/às 

demais artistas da cidade. A própria assinatura dos/as produtores/as artísticos/as é fetichizada. 

Tanto o/a artista quanto sua obra se tornam grifes – uma grife do grafite. 

  Aqui, também, vê-se a possibilidade de interpretar territorialidades distintas dentro do 

território da cidade. Ao comentar a obra do antropólogo colombiano Zambrano, Haesbaert diz 

que: 

(...) é evidente, na análise do autor, a multiplicidade de territórios – e territorialidades – que 

podem conviver num mesmo espaço, alimentando ou não as lutas pelo território. É o próprio 

Zambrano quem afirma, mais adiante, que o espaço pode ser concebido como “um cenário de 

                                                           
14 Disponível em: <http://obrafestival.com/>. Acesso em outubro/2015.  
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pugna entre territorialidades, isto é, entre jurisdições, reais e imaginadas, que incidem sobre 

os territórios estruturados e habitados”. (2001, apud Haesbaert 2004, p. 9) 

  Há territorialidade quando são criadas, para os/as artistas convidados/as, condições de 

produção análogas a de outros territórios, numa verdadeira padronização de contextos; a 

realidade urbana paulistana pouco afeta o trabalho do/a artista. Há territorialidade quando a 

proposta de criação se faz em tamanhos descomunais e são criados fatores de inacessibilidade:  

a quantidade de tinta necessária, o próprio alcance do pincel ou spray, dependentes de 

guindastes e patrocínio, aspectos que limitam a apropriação desse território – cerceando o 

espaço de criação. Ante o exposto até aqui, no continuum dominação-apropriação de 

Haesbaert, os grafites do festival O.bra têm mais elementos do primeiro polo, por estarem 

ligados a aspectos econômicos, proprietários, ao “valor de troca”, contrapondo-se ao possível 

viés simbólico da arte de rua, espontâneo, com valor de uso e de vivência.  

  Em relação aos processos de regressão e resistência, a adaptação ao todo é evidenciada 

por todos esses elementos ligados à dominação capitalista: a contrapartida financeira, os 

investimentos publicitários, a magnitude da obra (significantes) e a valorização da identidade 

enquanto marca (significado). Do processo de resistência, podemos destacar o fato de ser uma 

obra de arte, cheia de cor e crítica, em meio ao cinza funcional e indiferente da cidade. Além 

disso, no desenho foi escrita uma frase pela grafiteira Jasmine (Hera): 

Nobody is too small to matter. So, help me do the best I can, where I am, with 

that I have.  

  Em tradução livre do inglês, “Ninguém é pequeno demais para ser importante. Portanto, 

ajude-me a fazer o melhor que eu puder, onde eu estiver, com o que eu tiver”. Uma mensagem 

longe de estar completamente identificada com a regressão.  

 Nesta intervenção, identificamos categorias de análise que relacionam a produção, o 

local, a infraestrutura, a denominação do produtor, o apoio privado e a autorização do Estado. 
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1.2  Museu Aberto de Arte Urbana (MAAU) 

 

Imagem 6 – Grafite na Avenida Cruzeiro do Sul, São Paulo (SP) 

 

Fonte: site StreetArtSP (2012) 

 

O MAAU – Museu Aberto de Arte Urbana de São Paulo é um conjunto de mais de 77 

painéis de grafite “instalados” nas pilastras que sustentam o trecho elevado da linha azul 

(norte-sul) do metrô paulistano, localizado no canteiro central da Avenida Cruzeiro do 

Sul, entre as estações Santana e Portuguesa-Tietê, zona norte da cidade. A criação do museu 

remonta a abril de 2011, quando um grupo de grafiteiros foi detido pela polícia sob acusação 

de crime ambiental enquanto pintava algumas dessas pilastras. Contam os curadores, Chivitz 

e Binho, que após o incidente o grupo formalizou um projeto de ocupação artística daquele 

espaço e o apresentou à Secretaria de Estado da Cultura, ao presidente do metrô e à diretoria 

da SP-Urbanismo, entidade municipal. Hoje o museu é reconhecido pelo poder público e dele 

recebe tinta, spray e a revitalização periódica das estruturas de concreto – que antes eram 
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grandes e abandonados murais cinzentos. Cada pilastra transformada em “tela” recebe a 

produção e a assinatura individualizada de diversos/as artistas convidados/as.  

Acima dessas estruturas, pelos vagões do metrô, transitam milhões de paulistanos/as 

todos os dias na jornada de trabalho, estudo e lazer. Na lógica da cidade, esse é um território 

de passagem, funcional e público – hoje em dia, é  até mesmo veículo de mídia privada. 

Apenas por essas características não se diria do metrô um “lugar simbólico”, sujeito à 

apropriação da/o cidadã/o; é uma propriedade do Estado, que o disponibiliza na condição de 

bem público com fim estrito de transporte. Em seu estudo da grafitagem como resistência, 

Rink e Mettrau dizem que: 

(...) o lugar abandonado ou o lugar da velocidade se desvitaliza e se descaracteriza, tornando-

se “não-lugares” ou espaços não habitados, somente usados como locais de passagem. Muitas 

vezes somente os grafites são capazes de produzir um aspecto particular e uma estética 

específica para aquele lugar. (2010, p. 77) 

  Em outra passagem, as autoras afirmam que “a subjetividade é construída no espaço 

público e precisa ser vista e compreendida como um lugar que se torna um ponto de 

resistência ao ‘não- lugar’ do capital globalizado” (p. 78). Pelo texto de Haesbaert, é possível 

entender o “não-lugar” como um território sem territorialidade; ou, nos termos de Lefebvre 

(1986), um “espaço funcionalizado”, dominado, que não se presta à apropriação. E então 

o grafite se propõe a fazê-lo. Aqui, o caráter resistente da arte remete à dissonância, a 

resistência que descortina uma realidade ilusória fabricada no todo – a da desconstituição de 

determinados lugares como espaços puramente utilitários. Cores em meio ao cinza podem 

evidenciar essa contradição e propor novas perspectivas.  

Diferentemente dos trabalhos do festival, a possibilidade de apropriação que o grafite 

permite aqui não tem contrapartida financeira, patrocínios privados ou divulgação de 

marcas. Tem, sim, o apoio do poder público e é uma apropriação de espaço público 

autorizada, apesar das suas origens transgressoras – que remetem à resistência que se 

contrapõe diretamente ao todo ordenado. No entanto, há críticas de grafiteiros/as que não 

têm trabalhos no MAAU de que, apesar de toda a abertura que o próprio nome do museu 

pressupõe, seria um espaço exclusivista para um grupo restrito de artistas.   

Um fato curioso é que alguns artistas como Speto e novamente Binho, bastante ativos 

no MAAU e conhecidos na cena paulistana como grafiteiros, também participaram do 

festival O.bra e, lá, foram chamados de muralistas. De fato, existe uma tentativa de 
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apropriação, de dar a eles valor de mercadoria, de grife, dentro do mercado de arte. Contudo, 

em se tratando de categorias dialéticas, sempre existe mais de um aspecto, mesmo que seja o 

mesmo produtor artístico em lugares diferentes. O festival O.bra pode evidenciar um aspecto 

mais “regressivo”, o MAAU pode evidenciar um aspecto mais combativo. Ainda assim, não 

somente no produtor, mas em cada intervenção é possível encontrar mais de um aspecto em 

constante diálogo. Afinal, trata-se do todo social identificável neles: a partir da parte, 

identificar o todo. Esta é a mônada.  

 Por fim, mais alarmante foi a medida segregacionista que o MAAU adotou quando, 

para “proteger” os murais recém pintados, instalou pedras de diferentes tamanhos em frente 

às obras (imagem 6) para expulsar as pessoas em situação de rua que ali moravam e impedir 

que novas ocupações desse tipo ocorressem. Existe uma astúcia da razão instrumental no 

sentido de usar a pintura como controle social. Em alguns lugares, pode existir o grafite 

como forma de evitar a pichação. Neste caso, o grafite é usado para evitar indivíduos não 

adaptados ao todo. Há preservação da obra e segregação humana. A astúcia está nisso: usar 

manifestações que seriam de resistência e associá-las à barbárie.   

Por estar ligada ao poder público municipal, não transacionar economicamente com 

os/as artistas ou empresas privadas e, pelo menos, permitir o acesso público às obras, esta 

intervenção se afasta um pouco do âmbito da dominação e se aproxima de uma ideia de 

apropriação, até pelo contexto espacial em que se encontra: sustentáculo do metrô paulistano. 

Contudo, o MAAU ainda carrega traços de “propriedade” e “cerceamento” na maneira como 

se relaciona com o território urbano e com a geografia humana que o cerca: processos de 

resistência e regressão em constante interação.   

 Nesta intervenção, além das categorias de análise identificadas anteriormente, 

destacam-se a questão da remuneração do produtor (contrapartida financeira), a conservação e 

permanência dos grafites nos locais de produção, além da forma astuciosa e explícita de segregação 

urbana. 
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1.3 É O Saci Urbano 

 

Imagem 7 – Grafite na área central de São Paulo (SP) 

 

Fonte: site É O Saci Urbano (2013) 

 

  Há mais de noventa aparições do saci entre 2009 e 2014, segundo foi possível contar 

pelo site15 do projeto É O Saci Urbano, recentemente fora do ar, mantido por Iderê Dudu da 

Silva, heterônimo de Thiago Vaz, idealizador e autor das intervenções. A maior parte delas 

pode ser encontrada na região metropolitana da capital paulista, do centro ao ABC, mas o saci 

também já deu seus pulos no interior do estado e até no Rio de Janeiro. Em 2013, numa 

entrevista ao portal jornalístico da Universidade Metodista de São Paulo, o próprio Thiago, ao 

comentar sobre sua obra, revela conceitos da teoria estética e até mesmo uma antítese à 

“indústria cultural”. O trecho abaixo da entrevista foi transcrito diretamente da gravação: 

Acho que o fato de ele aparecer na rua e não em livros, e não em revistas, e não 

aparecer como ilustração em camisetas, enfim, e não se popularizar como um 

                                                           
15 Disponível em: <http://eosaciurbano.art.br/>. Acesso em novembro/2015. 
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produto mercantil, acho que é porque ele prefere estar à margem. Porque talvez 

seja muito mais valioso do que um simples produto de arte, entende? Que 

qualquer um pode se apropriar, particularizar e pronto. Acho que é um trabalho 

do povo, né?16 

  Colocar-se à margem, na perspectiva conceitual debatida aqui, possui a resistência da 

não-totalização – contraponto à sociedade administrada, à “centralização”. Negar a 

mercantilização da arte é a resistência da não-identificação com a instrumentalização da cultura, 

com a geração de lucro, a exploração dos “fazeres”.  

  Ainda que não houvesse a fala comprobatória de seu produtor, a intervenção do saci 

urbano por si só é bastante icônica no aspecto crítico e inconformado. Uma crítica criativa, que 

mistura a imagem tradicional do saci com a opressão urbana. Um símbolo, quiçá, da 

fragmentação estética do todo metropolitano. Simbolicamente nacional e folclórico; e negro; e 

deficiente; e campestre. Provocativo, como a figura das histórias. Ingenuamente provocativo. 

Racionalmente provocativo. Razão que difere daquela vigente – e por isso, e tão-somente, a 

provoca. Desencaixa. Denuncia. E pode resistir.  

 Um ponto importante sobre esta intervenção é que há nela um aspecto de marca, de 

repetição. Esse aspecto é muito ligado à barbárie e ao capitalismo – o produto, a repetição, tal 

qual a fórmula do jazz estudada por Adorno. Há também o aspecto da identificação: o saci 

urbano cria uma identidade e essa identidade é repetida.  

  Existe, aqui, a possibilidade de enveredar pelo debate desenvolvido por Theodor Adorno 

acerca da identidade burguesa. Não no sentido de classificar como “burguesas” obras assinadas, 

mas de considerar, numa perspectiva histórica, o ato de assinar obras como uma ideia burguesa. 

A identidade burguesa se forma entre os séculos XVII e XIX, e no fim do século XIX ela 

começa a declinar, sobretudo porque a sociedade de massas ataca brutalmente, a questiona, 

tanto pela indústria de massa quanto pelo crescente fascismo. A própria psicanálise seria um 

sintoma da derrocada da identidade burguesa, afinal, um indivíduo autossuficiente não 

precisaria de psicanálise. A dissolução desse indivíduo cria uma nova necessidade. Ou seja, há 

esse aspecto na ideia da marca, do nome do artista ficar evidente.   

                                                           
16 Matéria do site “Rudge Ramos Online” (11/11/2013): Disponível em: <https://goo.gl/ua12K4>. Acesso em 

novembro/2015. 
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  Por outro lado, o grafite é a possibilidade de deixar uma marca identitária no espaço de 

anonimato historicamente construído da grande cidade. Na massificação da metrópole, a 

memória pode ser perdida. A construção moderna não permite o registro da passagem e da vida 

dos seus habitantes (Benjamin, 1975), então a marca do nome é também uma forma de 

resistência, de deixar um rastro. O saci urbano é o rastro do artista Thiago Vaz. 

Ainda assim, o nome desse produtor não fica evidente em seus trabalhos e é a própria 

obra de arte que se destaca. Seus grafites não são simples estampas. É uma pintura, há trabalho 

artístico envolvido. Não é um stencil, no sentido de “sempre igual”; e não é uma pop-art. É 

uma marca que se repete e, ao mesmo tempo, é uma expressão artística que ressignifica aquele 

território.  A repetição e a identidade são aspectos que devem ser vistos dialeticamente e, assim, 

tornam-se categorias de análise. 

  Nesta intervenção, além das categorias de análise identificadas no festival O.bra e no 

Museu Aberto de Arte Urbana, destacam-se a questão da repetição de uma marca distintiva e 

da identificação, além do aspecto imagético, figurativo, que o grafite pode propor. Dentro da 

identidade, existe ainda uma apologia ao anonimato na produção artística, que será 

desenvolvido a seguir. 
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1.4 Anonimato poético 

 

Imagem 8 – Praça da Sé, São Paulo (SP) 

Fonte: Elias Nasser (2015) 

 

  Dois policiais militares caminham tranquilos na Praça da Sé, sem notar o rastro 

vermelho que deixam para trás (imagem 8). Já na zona leste, um muro lembra o transeunte de 

que a observação precisa da absorção, e vice-versa (imagem 9). Essas são algumas 

interpretações poéticas possíveis às intervenções mostradas nas imagens deste tópico: 

desautorizadas, espontâneas, não comissionadas – públicas. 

  O anonimato na arte urbana é bastante comum, um dos possíveis traços distintivos 

dessa “modalidade” de arte – grafite nos muros, poemas no poste, estátuas- vivas na calçada. 

Sobre o assunto, a pesquisadora do grafite Daniela Diana corrobora essa percepção: 
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(...) importante ressaltar que o grafite, inicialmente, foi uma arte caracterizada pela autoria 

anônima, em que o grafiteiro ou "writer" transformava a cidade num importante suporte de 

comunicação artística sem delimitação de espaço, mensagem ou mensageiro.
17 

  Com isso em vista, é interessante notar que a arte pode “prescindir” do/a artista para ser 

percebida como arte – ou, pelo menos, de informações que identifiquem quem é esse ou essa 

artista. No entanto, como visto na intervenção É O Saci Urbano, é possível considerar a própria 

obra de arte, grafite ou pichação, como assinatura. Neste trabalho não entraremos no debate das 

tags e disputas territoriais entre grafiteiros/as e pichadores/as; a questão é que o anonimato não 

pressupõe “falta de assinatura”.  

 

Imagem 9 – Grafite na zona leste de São Paulo (SP) 

 

Fonte: Marina Ruzzi (2015) 

 

                                                           
17 Artigo disponível em: <https://goo.gl/DnQfQR>. Acesso em janeiro/2018.  
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  Sobre a apropriação do espaço público explicitada nas imagens 8 e 9, nos ajuda o artigo 

de Rink e Mettrau:   

Na contemporaneidade é que passa a existir uma apropriação desautorizada do espaço urbano 

considerada, na maioria das vezes, como um ato de vandalismo. (...) Tal como a mídia, a 

grafitagem faz circular conteúdos simbólicos e estas intervenções urbanas produzem ações 

imaginárias, ao mesmo tempo em que se estabelece uma vertente material fixa no espaço urbano. 

(2010, p. 80 e 81) 

  Enquanto prática cotidiana possível de ação popular, as intervenções anônimas 

contrapõem-se “aos negócios imaginários e completamente abstratos e sem território das 

especulações do mercado acionário e financeiro artificial” (Rink e Mettrau, 2010, p. 86). O 

grafite e a pichação são as expressões que evidenciam esse contraponto. Da mesma forma 

como Adorno identifica na nota musical e na composição os processos de resistência e 

regressão, no caso dos grafites, pensamos em significantes e significados da arte visual. 

Nestas intervenções anônimas, a resistência se dá em ambos: o aspecto figurativo (mensagem 

poética) e também a composição estrutural transgressora. 

  Recapitulando a construção das categorias de análise, foram destacadas: a produção da 

obra; o local em que se insere; sua infraestrutura; a denominação do/a produtor/a artístico/a; o 

apoio privado; a autorização do Estado; a presença ou não de remuneração ao/à produtor/a 

artístico/a; conservação e permanência da obra; o reconhecimento da individualidade de quem 

produz; formas de segregação urbana; marcas distintivas; identificação da obra; aspectos 

figurativos; anonimato.  

 A seguir são especificadas quais dessas categorias selecionamos para a pesquisa e sobre 

qual material foram utilizadas. Uma última categoria de análise possível é a técnica da 

fotografia e a direção dos olhares, utilizados na captação de imagens. Porém, isso será 

debatido adiante, no transcorrer da análise. 
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PARTE III – APRESENTAÇÃO: O NÓ DA PAULISTA 
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1. MÉTODO 

 

  Para cumprir os objetivos desta pesquisa, de estudar os processos de resistência e 

regressão presentes na arte urbana do grafite, realizou-se uma análise crítica e estética dos 

grafites produzidos no local popularmente denominado “Nó da Paulista”, situado na cidade de 

São Paulo (SP). O material de pesquisa foi elaborado por meio de: levantamento histórico e 

documental; pesquisa a periódicos acadêmicos, publicações e artigos; visitas a campo para 

reconhecimento da geografia humana; elaboração de relatórios e registros fotográficos. 

  Arte, territorialidade, resistência e regressão foram os conceitos norteadores deste 

trabalho, através dos quais se analisou o material de pesquisa. Desses conceitos, foram 

construídas algumas categorias de análise que nortearam a investigação. Para os fins aqui 

pretendidos, as seguintes categorias foram utilizadas: 

 contexto de produção (local, infraestrutura e material);  

 se há ou não autorização do Estado; 

 se há ou não apoio privado;   

 conservação e permanência da obra; 

 formas de segregação urbana;   

 aspectos imagéticos e figurativos; 

 identidade e identificação na obra. 

 Tendo em vista que este trabalho lidou com registros teóricos, obras artísticas e relações 

humanas com a cidade, o método foi diversificado a fim de se obter a melhor forma de 

investigação para cada elemento do campo. 

  O material de pesquisa sobre o qual se deu a análise foi composto de: documentação, 

que forneceu legitimação histórica e bibliográfica para a pesquisa; relato etnográfico, feito por 

este pesquisador por meio de visitas à região estudada, com registros da geografia humana, 

interações com pessoas, com o espaço, com a arte; e fotografias, registradas por este 

pesquisador ou reproduzidas de arquivos virtuais. A seguir, o material é apresentado e 

especificado.  
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2. APRESENTAÇÃO DO MATERIAL DE PESQUISA 

 

  Esta pesquisa contou com materiais de diversos tipos, todos referentes ao mesmo local: 

a região denominada Nó da Paulista. 

   Neste trabalho, o que está delimitado como “Nó da Paulista” diz respeito 1) ao Túnel 

José Roberto Fanganiello Melhem, que começa na parte final da Avenida Paulista, comporta o 

“Buraco da Paulista”, divide-se nas alças de acesso à Avenida Doutor Arnaldo e à Avenida 

Rebouças, onde vira novamente um túnel, 2) a um trecho da Avenida Rebouças, quando sobe 

de volta à Avenida Paulista e encontra a Rua da Consolação, e 3) a mais um trecho da Rua 

Consolação, que tangencia a Praça José Molina. Abaixo, o mapa mostra a região, com destaque 

para os locais estudados: 

 

Mapa 1 – O “Nó da Paulista” 

 

Fonte: Google Maps 
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  Na imagem, a marcação de serviços e empresas foi mantida para demonstrar o contexto 

urbano em que o Nó da Paulista está inserido. É um local que sintetiza elementos relevantes 

para a pesquisa: foi um dos espaços pioneiros da grafitagem na cidade de São Paulo, que 

remonta a meados da década de 1980; já foi palco de agitações sociais e artísticas nas décadas 

seguintes, como a abertura para a arte urbana da prefeita Luiza Erundina (1989 – 1992), as 

restrições à grafitagem do prefeito Paulo Maluf (1993 – 1996) e a construção de rampas 

pejorativamente chamadas de “antimendigo” na gestão de José Serra (2005 – 2006). Algumas 

evidências dos próprios conceitos de arte, territorialidade, resistência e regressão são constantes 

no local, como o episódio envolvendo a Faculdade de Medicina da USP, que será comentado 

adiante, e seu próprio contexto de existência: uma galeria de grafites a céu aberto, incrustada 

na maior e mais famosa avenida do estado paulista, quiçá do país.   

 O ponto de partida, como trabalho de pré-pesquisa, foi o estudo da história dessa região. 

Após a leitura de fontes documentais e pesquisas pregressas, foi compilado um breve relato 

histórico da formação do Nó da Paulista. Ainda como trabalho de pré-pesquisa, houve a 

investigação do espaço geográfico em que o Nó está circunscrito. Assim, diversos mapas foram 

elaborados com o objetivo de informar a localização do Nó da Paulista, destacar quais foram 

especificamente as regiões estudadas, seus entornos, e posteriormente contextualizar cada uma 

das fotos analisadas.  

  Após a contextualização histórica e geográfica da região, são apresentados propriamente 

os materiais de pesquisa: 

1. Documentos  

2. Relato etnográfico 

3. Fotografias  

  Sobre esses três conjuntos de material de pesquisa é que se deu análise crítica a que se 

propôs este trabalho, à luz da teoria crítica e considerando desdobramentos possíveis para o 

conceito de territorialidade. A partir daqui, cabe especificação da pergunta de pesquisa que 

buscamos responder: quais são os elementos de regressão e resistência que podem ser 

identificados nos grafites analisados no chamado “Nó da Paulista”? 
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2.1 Breve histórico 

 

  Segundo estimativas do IBGE18, São Paulo continua sendo a cidade mais populosa do 

Brasil. Sua fundação remonta ao período colonial, quando a cidade passou por diversos ciclos 

de produção e de economia até chegar no ciclo do café, que culmina nas ondas de imigração e 

concentração industrial. Todo esse desenrolar histórico fez de São Paulo, já no início do século 

XX, um local de adensamento populacional, economia crescente, desigualdade social, além de 

efervescência política e cultural. É na primeira metade do século passado que tem início sua 

urbanização, bem como o lançamento das bases que constituíram a megalópole dos dias atuais.  

  Para o levantamento histórico e urbanístico da cidade nesse período, comentamos o 

trabalho “Reconhecer São Paulo”19, publicado digitalmente por Beatrice Perracini (Escola da 

Cidade, 2017), que especifica não só a modernização paulistana mas também o processo de 

formação do Nó da Paulista:  

A urbanização de São Paulo no século XX seguiu um modelo rodoviarista americano de culto 

ao automóvel. É um momento de grande interesse econômico na venda de carros e o consequente 

incentivo à indústria automobilística, que chega na cidade na primeira metade do século. Em 

1930 o aumento da demanda por transportes, consequente do rápido crescimento da cidade de 

São Paulo, resultou na necessidade de mudanças na urbanização. O Plano Prestes Maia, que é 

implantando durante 1940, previa um modelo que era totalmente voltado para o privilégio da 

locomoção por veículos de quatro rodas. Entre 1950 e 2000, uma serie de novas vias são também 

implementadas. 

  Começam aqui pelo menos dois processos importantes: a absorção do fluxo de capital 

pela cidade (Harvey, 2012) e a priorização ao movimento do automóvel, das máquinas, do 

trânsito das coisas.  

O espigão da paulista, inaugurado em 1891, exerceu até 1940 a função de eixos de casarões para 

a burguesia. As primeiras reformas na estrutura ocorrem em 1908. Antes prevista como um 

Boulevard, em 1930 a Paulista recebe o seu primeiro edifício verticalizado, tendo este 7 andares. 

A partir de então o espigão passou por mudanças de forma e função. Entre 1940 e 1950 a 

verticalização da Paulista começa efetivamente. Em 1952 passa a ser permitida a construção de 

prédios institucionais e em 1962 as construções comerciais começam a ser permitidas. É no ano 

de 1967 que a proposta da “Nova Paulista” é elaborada por Nadir Mezarani e Figueiredo Ferraz, 

propondo que os carros que ocupavam a paulista fossem transferidos para o subsolo, permitindo 

que a superfície se destinasse ao passeio do pedestre. Para a obra ser realizada, o início da 

Avenida Paulista, onde esta cruza com a rua Consolação, é rebaixado. O projeto previa ligações 

                                                           
18 Dados IBGE de julho/2017. Disponível em <https://goo.gl/q7mHQP>. Acesso em novembro/2017. 

19 Disponível em <https://goo.gl/5WhzB9>. Acesso em novembro/2017. 

https://goo.gl/q7mHQP
https://goo.gl/5WhzB9
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diretas com a Av. Paulista, a Consolação, a Rebouças e a Dr. Arnaldo. 

  Na verdade, o trecho final da Avenida Paulista é que foi rebaixado; a numeração cresce 

do Paraíso até a Consolação. Como de praxe, slogans e projetos são iniciados a cada nova 

gestão, e a “Nova Paulista” era o projeto ambicioso do arquiteto Nadir Mezarini (Faculdade de 

Arquitetura Mackenzie) e do engenheiro Figueiredo Ferraz (Escola Politécnica da USP). 

Abandonado em 1979, o plano da “Nova Paulista” deixa para trás 22 galerias subterrâneas que 

hoje se encontram ou vazias ou funcionando como estacionamentos. Além disso, o alargamento 

da avenida tomou conta do recuo das edificações. O complexo viário rompe brutalmente com o 

tecido urbano pré-existente, a sobra das edificações que foram mantidas em uma quadra que 

havia sido desapropriada resultou em uma quadra ilhada. Atualmente, a situação urbana que 

encontramos é de condições sociais conflituosas e falta de infraestrutura como sinalização 

adequada, o que torna a região perigosa. 

Na troca de gestão da prefeitura, entre Olavo Setúbal (1975 – 1978) e Reynaldo de 

Barros (1979 – 1982), o projeto é abandonado – adjetivo que traz à tona a ideia do “lugar 

abandonado” que cria locais de somente passagem (Rink e Mettrau, 2010), já debatidos nesta 

pesquisa.  

Antes conhecido como “nó da Paulista”, esta região foi recortada de modo a criar um complexo 

viário na confluência da via homônima com as avenidas Doutor Arnaldo, Rebouças, Consolação 

e Angélica. O desenho de engenharia de tráfego, que consiste em alças de acesso de geometria 

para alta velocidade, foi executado em meados de 1972 – como resultado do rompimento do 

antigo grid ortogonal, remanesce no meio do complexo viário uma quadra urbana que leva o 

nome de Praça José Molina. A área é importante no processo de modernização do espigão central 

da Avenida Paulista, pois consolidou a ligação de bairros de baixa densidade com o novo centro 

financeiro da cidade, momento importante do surto de modernização da década de 70 na cidade 

de São Paulo. Esse ponto de junção se evidencia também a partir de uma perspectiva metroviária. 

Os eixos que conectam a Avenida Rebouças à Consolação e Doutor Arnaldo à Paulista tornam-

se os eixos das linhas amarela e verde do metro, respectivamente. O ponto que as conecta é 

justamente o “nó” em questão. 

  Eis o relato da formação do presente objeto de estudo. Resultado de um projeto 

incompleto, das disparidades de gestão política e urbanística, o “eixo” conector de quatro das 

principais vias da cidade é um microcosmo de diversos processos da modernidade urbana. A 

seguir, sua localização é mostrada em termos cartográficos; também são mostrados os trechos 

selecionados para a pesquisa, dos quais os grafites foram analisados.  
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2.2 Localização 

  

  Tendo em vista que esta pesquisa se deu sobre a arte no espaço urbano, é grande a 

importância da delimitação territorial do Nó da Paulista, sendo ela própria um objeto de análise 

relevante. No tocante à localização, o Nó está numa região central de São Paulo, de onde partem 

caminhos para as regiões norte, sul e oeste da cidade.  É o cruzamento de quatro avenidas 

essenciais para o tráfego de automóveis e pedestres, além de servir como palco de 

manifestações, comemorações, comícios, competições, entre outros eventos públicos.  

  A seguir são mostrados alguns mapas da região de estudo para detalhar as localidades 

onde se deu a pesquisa.  

 

Mapa 2 – “Nó da Paulista”, ampliação do mapa 1 

 

Fonte: Google Maps 
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Mapa 3 – “Nó da Paulista”, mapa sem marcação de locais e serviços 

 

Fonte: Google Maps 

 

Mapa 4 – “Nó da Paulista” em vista afastada 

 

Fonte: Google Maps 
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Mapa 5 – Túnel José Roberto Fanganiello Melhem 

 

Fonte: Google Maps 

 

Mapa 6 – Continuação do Túnel José Roberto Fanganiello Melhem 

 

Fonte: Google Maps 

 

 



72 

 
 

Mapa 7 – Trecho da Rua da Consolação e Praça José Molina 

 

Fonte: Google Maps 

 

Mapa 8 – Avenida Rebouças / Rua da Consolação 

 

Fonte: Google Maps 
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 Na aproximação mostrada pelo mapa 2, é possível notar o contexto diverso em que a 

região se localiza, no que se refere a estabelecimentos e instituições. Há bancos, restaurantes, 

cartórios, colégios, igrejas, cinemas, lojas de departamento, cafeterias, clubes de dança, entre 

outros/as. Sem a marcação de estabelecimentos e instituições, o desenho da região estudada fica 

mais nítido, como no mapa 3. Aqui também é evidenciada a localização das estações de metrô 

que servem a região: Paulista (linha amarela) e Consolação (linha verde).  

 Adiante, na vista do mapa 4, a região parece de fato um “nó”, um entroncamento de 

quatro vias principais de São Paulo – Avenida Doutor Arnaldo, a noroeste do mapa; Avenida 

Rebouças, a sudoeste; Avenida Paulista, a sudeste; Rua da Consolação, a nordeste. 

  O “Buraco da Paulista” é mostrado no mapa 5, trecho do Túnel José Roberto Fanganiello 

Melhem, região onde foram iniciadas as obras para construção do bulevar. Com o abandono do 

projeto, restaram dois grandes buracos no segmento final da avenida – daí seu nome popular. 

No mapa 6 é destacada a continuação do túnel, que segue pela via que dá acesso à Avenida 

Rebouças, passando por baixo do Viaduto Okuhara Koei.  

  A Praça José Molina, núcleo do Nó, é mostrada no mapa 7. Nela existem prédios 

residenciais, um prédio comercial, estabelecimentos como oficinas mecânicas, um bar e um sex 

shop. Por aqui também passa a Rua da Consolação, que se divide para Avenida Rebouças ou 

para circundar a praça e chegar na Avenida Paulista.    

  Por fim, o mapa 8 destaca a saída do último trecho do Túnel José Roberto Fanganiello 

Melhem, que encontra a Avenida Rebouças, sobe de volta à Avenida Paulista e se torna Rua da 

Consolação. Aqui o Nó se fecha.  
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2.3 Documentação 

 

  O primeiro material de pesquisa a ser coletado foi o arquivo documental. Apesar de a 

pesquisa se debruçar sobre o grafite, uma prática da arte urbana, materiais históricos deram uma 

importante base para verificação de fatos e relatos, além de lastrear, com vida e vivência, os 

fundamentos debatidos até aqui.  

 Neste tópico é apresentada uma matéria20 veiculada na Folha de São Paulo, datada de 

junho de 1972, dividida em cinco relatos. Eles remontam à época das obras da “Nova Paulista”, 

quando boa parte daquela região passava por transformações viárias, urbanas e, 

consequentemente, sociais. Interessante notar as diversas referências a aspectos como 

abandono, perigo, prioridade automobilística e ingerência política, também citados no breve 

histórico da região, o que corrobora o relato de seu processo de formação.  

Por fim, são apresentados os dois projetos de lei que deram nome oficial ao principal 

túnel do Nó da Paulista, o primeiro de 2007 e o definitivo de 2010. A própria história de 

nomeação do local possui sua peculiaridade, como demonstrado adiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Disponível em <https://goo.gl/M1Q5hy>. Acesso em outubro/2017. 

https://goo.gl/M1Q5hy
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2.3.1 Vivências do Nó  

 

Relato 1 

 

O deputado estadual Caio Pompeu de Toledo sugeriu ontem ao prefeito 

Figueiredo Ferraz que os 200 milhões de cruzeiros destinados ao rebaixamento 

da avenida Paulista sejam aplicados na construção de vias expressas. 

O deputado — que pertence à ARENA — apoiou a moção do deputado arenista 

Wadih Helu contra a construção da Nova Paulista, na Comissão de 

Transportes da Assembleia. 

"As vias expressas são a única solução de caráter imediato para os problemas 

de trafego da cidade, já a construção da Nova Paulista pode ser feita numa 

nova etapa, para permitir a aplicação da verba a obras de caráter mais 

prioritário", disse Caio Pompeu de Toledo, ontem. 

Na sua opinião, as novas vias expressas (cuja construção já foi anunciada pela 

Prefeitura) desafogarão o transito em várias áreas, enquanto o rebaixamento 

da avenida Paulista beneficiará apenas a uma área especifica da cidade. Além 

disso, há os problemas técnicos, que serão maiores no rebaixamento da 

Paulista do que na construção das vias expressas, segundo o deputado. 

Um vereador, o sr. Vicente de Almeida, retrucou ontem mesmo porém, que a 

avenida Nova Paulista é um componente indispensável de um sistema viário de 

ligação entre as zonas Sul e Oeste da cidade por vias de distribuição de trafego 

que possibilitarão o acesso direto da Via Anhanguera à Via Anchieta ou à 

Rodovia dos Imigrantes. 

"Apesar de que a Nova Paulista não deva ser uma via expressa, ela será 

justamente o ponto central desse elo. Se a Paulista continuar com a vazão atual, 

haverá nela o estrangulamento das correntes de trafego que virão das ruas da 

Zona Oeste cujos alargamentos já foram aprovados por lei (a rua Cerro Corá, 
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as avenidas Queiroz Filho, Dr. Arnaldo e Heitor Penteado, por exemplo). Não 

adianta soltar o trafego nas ruas de acesso e prendê-lo na rua central", disse o 

vereador. 

Segundo Vicente de Almeida, os deputados têm obrigação de discutir os 

problemas da Capital, mas estão pecando por levantar polemicas sobre 

"projetos que não conhecem e leis que nunca leram". 

 

“Vias expressas e não à paulista”, 

publicado na Folha de S. Paulo, segunda-

feira, 12 de junho de 1972 

 

Relato 2 

 

Morando numa ilha de concreto, cercada de asfalto por todos os lados, os 500 

habitantes do pequeno quarteirão localizado exatamente no centro do 

complexo viário Rebouças-Consolação-Paulista-Angélica-Dr. Arnaldo (o 

chamado Nó da Paulista) são sobretudo aventureiros: enfrentam todos os dias 

um trafego constante e perigoso no caminho de casa. 

Como náufragos corajosos, põem a vida em risco atravessando as ruas 

movimentadas que os separam da cidade, sem o auxílio de um sinal luminoso 

ou de um guarda de transito. A travessia mais fácil é a da pista Rebouças-

Consolação, que está sempre congestionada, ora porque a corrente de trafego 

parou nos sinais da rua da Consolação, ora por causa dos cinco acidentes 

diários que acontecem no local. 

Mas, privados de um fácil contato com a cidade em que vivem, os moradores 

da ilha têm um reduzido comercio no quarteirão (12 lojas), que tenta 

sobreviver, apesar das dificuldades de atrair o público do outro lado da cidade 

até suas portas. 
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Como os moradores do quarteirão, seus empregados também precisam se 

aventurar: um comerciante contou que uma doméstica começou a trabalhar às 

7 horas em seu primeiro dia no quarteirão e às 7h30 morreu debaixo de um 

carro, deixando espalhados pela rua os pãezinhos que fora comprar para o 

café de seus patrões. 

 

“É difícil viver numa ilha”, publicado na 

Folha de S. Paulo, segunda-feira, 12 de 

junho de 1972 

 

Relato 3 

 

As difíceis travessias até os pontos de venda dos produtos de maior necessidade 

começaram, para a pequena população do quarteirão, quando foi oficialmente 

entregue, em janeiro, o "Nó da Paulista". 

Antes do "Nó", o quarteirão tinha delimitações rígidas: era aproximadamente 

triangular, formado por um pequeno trecho da rua da Consolação, um trecho 

da Avenida Angélica e outro da avenida Paulista. 

Depois do "Nó", só o alinhamento da rua da Consolação se manteve: as 

avenidas Paulista e Angélica se distanciaram e uma pequena rua com espaço 

apertado para três carros foi construída exclusivamente para os moradores do 

quarteirão: ela começa ao lado da ligação Consolação dr. Arnaldo, dá a volta 

no pequeno núcleo e sai ao lado da avenida Paulista, de novo na rua da 

Consolação. 

Osmar Ricciardi chama o local, brincando, de "o quarteirão maldito". 

— Quando há um barulho na rua, a gente nem se levanta mais para ver: é uma 

das muitas batidas que acontecem todos os dias. Só saímos mesmo quando além 

do barulho há um grito: é sinal que alguém foi atropelado. 



78 

 
 

Todo o quarteirão seria desapropriado para as obras, mas a Prefeitura desistiu 

por causa do alto valor dos imóveis. Agora, esse valor está caindo. O sr. 

Leopoldo, por exemplo, quer vender sua oficina por 350 mil cruzeiros. Ele 

estava há anos no início da Rebouças, do lado oposto. 

Tinha sete empregados para a boa freguesia de então - os moradores dos 

jardins, do Sumaré e do Pacaembu, que deixam o carro na oficina antes de irem 

para o serviço. 

— Quando disseram que alargariam a Rebouças e minha oficina seria levada 

no embrulho, comprei este ponto. Eu pensava que após as obras ele seria 

valorizado. Bobagem: agora não há meio de os carros chegarem até aqui. 

Todos os fregueses mudaram de oficina. E não consigo vender o ponto, que há 

quatro anos já valia 300 mil cruzeiros. 

 

“A espera”, publicado na Folha de S. 

Paulo, segunda-feira, 12 de junho de 1972 

 

 

Relato 4 

 

Os problemas do sr. Leopoldo são muito semelhantes aos dos barbeiros 

Antonio Monteiro de Oliveira e João Peres, que há quase 20 anos trabalham 

ao lado: antes havia seis cadeiras, hoje há apenas três e o movimento, segundo 

eles, "não justifica nem a presença de uma". 

Os moradores vivem como podem. Eva Stematelia, moradora do edifício Liége, 

sai todos os dias às 17 horas e fica em frente ao prédio aguardando a chegada 

do filho. 
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— Antes, o ônibus da escola deixava o menino em frente ao prédio. Agora, ele 

é obrigado a dar tantas voltas para chegar aqui que desistiu: deixa o menino 

do lado de lá, e eu preciso atravessar a rua para apanhá-lo. 

Para chegar ao quarteirão só há um caminho: a pista cidade-bairro da rua da 

Consolação. Para sair de lá rumo ao centro, é preciso voltar à Consolação 

(pista cidade-bairro), entrar na Rebouças e fazer um contorno sobre o túnel 

que dá acesso à Dr. Arnaldo. 

Mas para quem vem dos bairros, através da Rebouças ou Dr. Arnaldo, chegar 

ao quarteirão é mais difícil: é preciso seguir até o cemitério da Consolação, na 

pista bairro/cidade da Consolação, fazer o retorno numa ilha e voltar. 

Por isso, Wanda, uma das moradoras, e sua mãe, com medo de enfrentar as 12 

pistas que separam seu prédio do supermercado, adotaram um sistema mais 

simples: apanham um taxi, fazem o contorno sobre o túnel, voltam pela 

Consolação e mandam-no parar em frente ao supermercado - que em linha reta 

está a 50 metros. Para voltar, apanham outro taxi e vão até o cemitério da 

Consolação, para fazer o contorno. 

Outra senhora tem problemas semelhantes: o ônibus da escola se nega a deixar 

o filho em casa, depois que o "Nó" foi entregue. Ela passou a buscá-lo na 

escola, de taxi. 

Os moradores vão agora fazer um abaixo-assinado pedindo ao prefeito que 

mande instalar um sinal luminoso, para que possam chegar ao outro lado da 

rua. Mas de certa forma eles ainda têm sorte: seus vizinhos de fundo, que 

moram na rua Minas Gerais, quando querem comprar pão, são obrigados a 

atravessar, além das 12 pistas na altura da Consolação, todas as 10 faixas que 

ligam as avenidas Paulista à Dr. Arnaldo e à Rebouças. 

 

“Taxis”, publicado na Folha de S. Paulo, 

segunda-feira, 12 de junho de 1972 
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Relato 5 

 

Um comércio reduzido — cerca de 12 lojas — tenta sobreviver apesar das 

dificuldades de atrair o público até suas portas. Osmar Ricciardi, um dos sócios 

da Casa-bela, instalada há 15 anos no quarteirão, diz que a loja vende apenas 

o suficiente para se manter, e que foi preciso montar outra loja na rua Augusta. 

O Sr. Leopoldo — um desconfiado especialista em eletromecânica de 

automóveis, está tentando vender sua loja praticamente pelo mesmo preço pela 

qual teria vendido há quatro anos atrás e os interessados são poucos. 

Os moradores dos prédios estão agora ainda mais assustados: o prefeito 

Figueiredo Ferraz mandou instalar grades ao longo da pequena ilha que 

separa as duas correntes de trafego, para evitar que o transito sofra com a 

passagem de pedestres. 

Os funcionários da Prefeitura já chegaram e começaram a abrir as valetas 

para instalar as grades. Quando tudo estiver pronto, os moradores terão que 

mudar seu itinerário para chegar ao supermercado, à padaria e ao açougue, 

mas continuarão cruzando quatro vias e usando uma passagem de pedestres 

sob a Consolação. Mas a passagem ainda não está pronta. 

 

“Comércio reduzido”, publicado na Folha 

de S. Paulo, segunda-feira, 12 de junho de 

1972 
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2.3.2 Denominação oficial  

 

  Túnel José Roberto Fanganiello Melhem. Assim foi batizado, oficial e legalmente, o 

Buraco da Paulista, que permaneceu um “logradouro público inominado” por quase 40 anos. O 

nome é uma homenagem a um advogado e escritor paulistano, falecido em 2008, que, entre 

outros cargos públicos, foi presidente do CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico – órgão do Governo do Estado de São Paulo.  

  Durante esta pesquisa foi descoberta a peculiaridade: há duas leis que nomeiam a via. A 

primeira, criada em março de 2007, denominou-a Túnel Doutor Antônio Bias da Costa Bueno. 

Depois de três anos veio a segunda, em junho de 2010, alterando o nome para o que está até 

hoje. O motivo? Já havia outro túnel com o mesmo nome21. A seguir, segue o texto das leis na 

íntegra. 

 

Imagem 10 – Placa do Túnel José Roberto Fanganiello Melhem 

 

Fonte: Elias Nasser (2017) 

                                                           
21 Notícia do site do vereador Gilberto Natalini. Disponível em <https://goo.gl/GbgyCH>. Acesso em 

novembro/2017. 

https://goo.gl/GbgyCH
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LEI Nº 14.292, DE 22 DE MARÇO DE 2007  

(Projeto de Lei nº 652/05, do Vereador Juscelino Gadelha - PSDB) 

Denomina Túnel Dr. Antônio Bias da Costa Bueno o logradouro público inominado, situado 

no Distrito da Consolação, Subprefeitura da Sé, e dá outras providências. 

GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, nos termos do disposto no inciso I do 

artigo 84 do seu Regimento Interno, decretou e eu promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º Fica denominada Túnel Dr. Antônio Bias da Costa Bueno a ligação viária existente 

entre as Avenidas Paulista e Rebouças, situada no Distrito da Consolação, Subprefeitura da 

Sé (Setor 10 - Quadras 5 e 37). 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 22 de março de 2007, 454º da fundação 

de São Paulo. 

GILBERTO KASSAB, PREFEITO 

Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 22 de março de 2007. 

CLOVIS DE BARROS CARVALHO, Secretário do Governo Municipal 
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LEI Nº 15.188, DE 2 DE JUNHO DE 2010 

(Projeto de Lei nº 759/09, do Vereador Natalini - PSDB) 

Altera a denominação do Túnel Dr. Antonio Bias da Costa Bueno para Túnel José Roberto 

Fanganiello Melhem e revoga a Lei nº 14.292, de 22 de março de 2007. 

GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 11 de maio de 2010, 

decretou e eu promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º Com fundamento no disposto do inciso I do art. 5º e no art. 6º da Lei nº 14.454, de 27 

de junho de 2007, a denominação da ligação viária existente entre as avenidas Paulista e 

Rebouças (Setor 10 - Quadras 5 e 37), situada no Distrito da Consolação, Subprefeitura da Sé, 

fica alterada de Túnel Dr. Antonio Bias da Costa Bueno para Túnel José Roberto Fanganiello 

Melhem. 

Art. 2º As despesas com a execução da presente lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei nº 14.292, de 22 de 

março de 2007. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 2 de junho de 2010, 457º da fundação 

de São Paulo. 

GILBERTO KASSAB, PREFEITO 

Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 2 de junho de 2010. 

CLOVIS DE BARROS CARVALHO, Secretário do Governo Municipal 
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2.4 Relato de inspiração etnográfica 

 

  A primeira questão com que se depara um/a pesquisador/a que visita o “Nó da Paulista” 

é o acesso ao local. Foram realizadas dezenas de visitas ao longo de três anos (2016 – 2018), 

em diversas épocas do ano e em todos os dias da semana; somente seis foram feitas a pé. E 

dessas, apenas uma à noite. Conforme mencionado no histórico da região e nos relatos de 1972, 

o Nó foi projetado para veículos. Toda a arquitetura urbana se submete à engenharia de tráfego; 

a geografia humana, as pessoas presentes ali, são quase um efeito colateral. Não à toa a 

passagem de pedestres é escassa, sobretudo nos seus subsolos. O “portal de entrada” do Nó é o 

Buraco da Paulista, um resquício da tentativa de transformar toda a avenida que o nomeia em 

um enorme bulevar com vias subterrâneas para veículos, conforme já relatado. Das dezenas de 

buracos do projeto original, emergiram dois e meio – a metade fica por conta da rampa de 

entrada ou saída, que vai do nível da rua para baixo do solo, conforme a imagem abaixo.  

 

Imagem 11 – Entrada do Buraco da Paulista 

 

Fonte: Elias Nasser (2018) 
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Imagem 12 – Buraco da Paulista 

 

Fonte: Elias Nasser (2018) 

 

  Para acessar essa região a pé, a partir da Avenida Paulista sentido Consolação, é 

necessário atravessar para o canteiro central, na altura do número 2400, nas vias em que há 

tráfego de veículos e bicicletas, e descer por uma estreita calçada por onde só é possível 

caminhar uma pessoa. A ciclovia, que se estende desde a Rua Vergueiro, no bairro Vila 

Mariana, termina aqui: não desce para o túnel. O canteiro central continua, mas com a única 

finalidade de dividir os dois sentidos da pista. Tal como uma bocarra (ou um buraco), ele engole 

carros, ônibus, caminhões, motos – seres humanos.  

  No dia mais profícuo de pesquisa de campo, em que foi possível andar por todos os 

locais escolhidos para a análise, havia um veículo da Guarda Civil Metropolitana (GCM) 

estacionado na calçada do lado direito, o que gerou um senso de segurança para continuar a 

caminhada. Logo no início da descida para o Buraco há duas construções laterais, uma de cada 

lado. Foram implementadas na gestão de José Serra na prefeitura e chamadas de “rampas 
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antimendigo”22. Há grafites pintados nelas (imagens 11 e 14). 

 Provavelmente por conta da presença da GCM, garantindo uma desocupação feita 

anteriormente, no dia dessa visita não havia nenhum tipo de abrigo, barraca ou pessoas em 

situação de rua ali, por toda a extensão do túnel. Caminhar por dentro do Buraco – ou por 

debaixo da Paulista – é curioso. O pé direito é alto, existem as duas aberturas centrais no teto 

do túnel, mas ainda assim a sensação é claustrofóbica. Talvez por conta dos desenhos nas 

paredes ou dos veículos passando em alta velocidade e rentes à guia (imagem 12). Motos, carros 

e ônibus transitam pelos dois lados da via. Nesse dia havia sujeira no meio fio e na calçada, 

além de alguns pombos, que voaram com a presença de um estranho. Somente próximo à saída 

do túnel, chegando na Avenida Doutor Arnaldo, é que foi possível avistar pessoas: a geografia 

humana do local. Estavam junto às pilastras que sustentam um dos viadutos do lado direito, já 

fora do Buraco, no ponto que divide a pista sentido Doutor Arnaldo, mantendo à esquerda, ou 

Rebouças, pegando a direita. Havia colchões, objetos de madeira e papelões com aquelas 

pessoas; eram cinco homens reunidos, alguns sentados e outros em pé (imagem 13, os homens 

estão ocultos pela pilastra no centro da foto). As pessoas em situação de rua que se dirigem para 

essa região costumam se concentrar nesses viadutos, bem como no entorno da Praça José 

Molina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Notícia do site “Folha de São Paulo” (23/09/2005). Disponível em: <https://goo.gl/TJJYFR>. Acesso em 

novembro/2015.  
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Imagem 13 – Saída do Buraco da Paulista 

 

Fonte: Elias Nasser (2018) 

 

 Outra questão notória da arquitetura da região é a constante contraposição de altos e 

baixos (imagens 13 e 14). É possível estabelecer uma relação dialética aqui: um mesmo espaço 

mostrando níveis não apenas viários ou arquitetônicos, mas de relação social. No mesmo 

território, diferentes territorialidades contrapostas. No mesmo lugar, a mônada, em que baixo e 

alto coexistem, evidenciando desigualdades urbanas.  
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Imagem 14 – Entrada do Buraco da Paulista 

 

Fonte: Elias Nasser (2016) 

 

  Nesta foto noturna (imagem 14), há inclusive um contraponto textual: no “subsolo”, 

existe a rua cinza, o local de passagem, a calçada com a rampa “antimendigo” tomada pelo 

breu, onde um homem caminha curvado; na “superfície”, existem os estabelecimentos, as luzes, 

as pessoas e a legenda: Bella Paulista. 

 Mais adiante, na análise, será retomada a questão das diferentes territorialidades, os 

territórios inalcançáveis, o diálogo entre planos baixos e altos, cinzas e cores, e como arte e 

humanidade co-resistem em todos eles. Sobre o contato com as pessoas que transitam, habitam 

ou sobrevivem no local, dois encontros merecem menção. Por conta das interações que se 

sucederam, os eventos serão narrados em primeira pessoa.  
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  O primeiro encontro ocorreu em outubro de 2017, num domingo, dia de Paulista Aberta. 

Fiz meu costumeiro trajeto, andando da altura do número 2000 da Rua Vergueiro até por volta 

do 2600 da Avenida Paulista – no encontro com a Avenida Consolação. Logo depois de registrar 

algumas fotografias, adentrei sozinho no Buraco. Nas caminhadas despretensiosas, esse lugar 

não costuma estar no meu destino, mas me chamou atenção a prática de um grupo de pessoas 

logo acima de uma das aberturas do túnel: slacklining, um esporte de equilíbrio sobre uma fita 

elástica, esticada entre duas extremidades, o que permite ao praticante caminhar e fazer 

movimentos por cima dela (imagem 15). Era isso que faziam por cima do Buraco da Paulista, 

apropriando-se justamente dos enormes vãos abertos sobre as vias de asfalto. Havia entusiastas 

e curiosos, tanto em cima quanto embaixo; eu era dos curiosos, ainda que pesquisador. Comecei 

a registrar mais fotos – não apenas do espetáculo aéreo, mas dos arredores, das paredes, dos 

grafites, das ocupações que havia ali no Buraco, em dia de não haver carros.   

 

Imagem 15 – Buraco da Paulista 

 

Fonte: Elias Nasser (2017) 
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Imagem 16 – Buraco da Paulista 

 

Fonte: Elias Nasser (2017) 

 

  Porém, do lado esquerdo do túnel (de quem entra da Paulista sentido Consolação), 

alheias a toda diversão, existiam algumas barracas encostadas às paredes, sob os grafites, 

abrigando pessoas em situação de rua. Já sabendo da existência dessas condições de 

marginalidade ao longo do Nó da Paulista, inclusive no Buraco, comecei a registrar imagens 

para analisá-las com profundidade depois. No meio dos registros, surgiu um homem carregando 

um garrafão de água (imagem 16) aparentemente recém-comprado, dirigiu-se às barracas e o 

ofereceu a outro homem dentro de uma delas. Enquanto o primeiro homem se retirava, o homem 

que estava na barraca manteve o olhar fixo em mim ao mesmo tempo em que bebia água. Com 

o celular na mão, desviei o olhar novamente aos praticantes de slacklining quando ouvi: “Tirar 

fotinho cê tira, né? Ajudar a gente, nada. Fotinho cê quer, né?”. O homem da barraca estava 

falando comigo. Não voltei a cruzar meu olhar com o dele, propositalmente; tampouco consegui 

dizer alguma coisa. Lentamente dei meia volta, tentando agir naturalmente, saí do subsolo e 

retornei para a Avenida Paulista.  
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  A desigualdade social numa cidade como São Paulo é real e explícita. Visitar um 

território de contradições, de uma forma ou outra, pode ser considerado uma invasão. Esse fato 

foi corroborado pelo segundo encontro.  

 

Imagem 17 – Saída do Buraco da Paulista 

 

Fonte: Elias Nasser (2018) 

 

 No segundo contato digno de nota ocorreu algo parecido – e de maneira mais 

impactante. Esse evento foi mais recente, em janeiro/2018, durante minha última interação 

pedestre no local. Na abordagem fotográfica realizada, caminhei a pé pelo Buraco da Paulista 

(mapa 5), passei sobre o pequeno viaduto que contorna a Praça José Molina para registrar 

imagens das empenas grafitadas dos prédios (mapa 7) e, na volta, atravessei o trecho que passa 

por cima do Buraco e desemboca na Avenida Rebouças. Eu estava na parte alta do Nó, 

justamente na Praça José Molina, trecho final da Paulista, depois que ela cruza a Consolação.  
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  Diferentemente do primeiro relato, essa última visita fora programada e eu registrava 

fotografias mirando logo abaixo da Praça José Molina, para além do Buraco da Paulista, na via 

que se divide e segue para a Avenida Rebouças (mapa 6; imagem 17). Minha questão era 

justamente o diálogo entre planos baixos e altos, e a arte que interagia com a geografia humana 

– sobretudo nos planos baixos. Caminhei mais um pouco por cima da pequena passarela que se 

forma ali e fiquei postado rente à pichação que aparece à direita da última imagem. Nesse 

momento, ouvi algumas interjeições: “ou, ou!”. Lá de baixo, alguns homens chamavam minha 

atenção. Fiquei parado, baixei o celular mas sustentei o contato visual. Então, o homem que 

havia se colocado à frente dos outros se aproximou ainda mais e fez um movimento de alavanca 

com os braços, atacando-me alguma coisa. O objeto arremessado veio com força de baixo para 

cima e eu tive que me esquivar para não ser acertado, abaixando o corpo e a cabeça. Em seguida 

olhei para trás, na tentativa de acompanhar o trajeto do objeto e o vi bater na parte de cima de 

um ônibus, do outro lado da rua, antes de cair no chão. Recuperado do susto, cruzei a rua para 

ver do que se tratava. Era um pêssego.  

  Sem me aproximar do parapeito da passarela, eu a atravessei até chegar na Praça 

Marechal Cordeiro de Farias, onde a Avenida Paulista de fato termina. Ali havia um veículo da 

Guarda Civil Metropolitana. Postando-me ao lado da patrulha, registrei as últimas fotografias 

que queria: a continuação do Túnel José Roberto Fanganiello Melhem, que passa debaixo do 

Viaduto Okuhara Koei. Aproveitei ainda para fotografar o local onde os homens estavam, à 

distância, e pude ver que continuavam ali, agora sentados. Por fim, registrei o pêssego no meio 

da calçada (imagem 18). Ali no cinza, dentre os passos dos transeuntes, aquele amarelo-

vermelho não deixou de chamar atenção. No mínimo, era evidência de alguma contradição: 

cores e cinzas, altos e baixos, resistência e regressão, dividem territórios na cidade de São Paulo. 
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Imagem 18 – O pêssego arremessado 

 

Fonte: Elias Nasser (2018) 
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2.5 Fotografias 

 

 A seguir, apresentamos 10 fotos que também embasaram a análise desenvolvida por esta 

pesquisa (mais adiante, em seção própria). A escolha das fotos se deu pelo seu conteúdo 

estético, crítico e/ou social. Junto a elas, segue também um pequeno mapa indicativo da 

localização exata de cada obra no Nó da Paulista.  

  Nesta seção, as fotos são apresentadas com um breve relato do contexto de produção do 

grafite exibido. Em se tratando de uma apresentação de material, somente algumas das 

categorias de análise são comentadas – aquelas ligadas aos aspectos materiais da obra. Os 

dados, fontes e numeração das imagens constam da seção de análise, onde serão replicadas. 
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Foto 1: Painel de Rui Amaral no Buraco da Paulista 

 

 

 

 

   

   “Chegada de Estranhos”, painel localizado na primeira saída do Túnel José Roberto 

Fanganiello Melhem, no acesso à Avenida Doutor Arnaldo. Foi pintado pela primeira vez em 

1989, depois apagado e refeito algumas vezes até ser incorporado ao acervo da cidade de São 

Paulo. 
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  Seu autor, Rui Amaral, grafiteiro, artista plástico e professor, é um dos precursores do 

grafite paulistano e idealizador do projeto de intervenção artística no Nó da Paulista. Segue um 

relato do próprio Rui sobre o início do projeto, transcrito do site artbr23 que ele mantém com 

outros artistas: 

Verão de 1987. Parque Ibirapuera. Prédio da Fundação Bienal de São Paulo. Passeio 

de bicicleta pelo pavilhão vazio. Vejo as copas das árvores pelas janelas que fazem 

papel de moldura, projetadas por Oscar Niemeyer.  

Era a montagem de uma grande mostra de arte contemporânea brasileira, com o 

sugestivo nome de Trama do Gosto. Após a produção da nossa área na mostra, sob a 

curadoria de Alex Vallauri, os companheiros do grupo Tupynãodá (eu, Zé Carratu, 

Jaime Prades), John Howard, Waldemar Zaidler, Ozeas Duarte e Vado do Cachimbo, 

saímos da fundação, ainda com a luz do dia, em direção à avenida Paulista. Mais 

precisamente, o complexo viário Paulista-Rebouças, carinhosamente batizado de 

Buraco da Paulista. Começamos a ocupar aquele complexo viário gigantesco com a 

nossa arte. Íamos lá direto.  

Primeiro, eu e o John Howard. O Carlos Delfino, que ainda não havia entrado para o 

Tupynãodá, também tinha um trabalho lá. Foi nesta época que nos conhecemos e o 

convidamos a integrar o grupo. 

O Tupynãodá e o John Howard foram os precursores em pintura a mão livre nas ruas 

de São Paulo.  

Antes só havia o pessoal do "stencil" (máscara). Usávamos spray e até mesmo látex. 

Fazíamos grandes grafites. Esta nova forma de pintar a cidade facilitou a ocupação 

de grandes espaços como o Buraco da Paulista e o Beco do Batman, na Vila Madalena. 

Foi esse pequeno grupo que deu origem a todo este movimento de arte de rua que 

ocupa São Paulo hoje, com grandes painéis feitos a mão livre. Pintávamos toda 

semana. Não havia um dia certo e isso ajudava a despistar a polícia. O volume de 

trabalho aumentava a olhos vistos; decidimos começar a pintar sistematicamente nos 

fim de semana e enfrentar a polícia. 

De repente, começaram a aparecer outros artistas da Bienal e pessoas de todos os 

cantos da cidade. Me lembro do Araújo Santa, do ABC, Alberto Lima, Claudia Reis e 

                                                           
23 Disponível em: <www.artbr.com.br>. Acesso em abril/2016. 
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do Arthur Lara, hoje professor da FAU-USP. Muitos levavam até escadas para 

fazerem seus trabalhos. Tudo de forma ilegal, sem autorização.  

(...) 

Vivíamos sob o governo municipal conservador de Jânio Quadros, o primeiro prefeito 

eleito democraticamente pós-ditadura, em 1985. Chegamos a ter reuniões com 

secretários municipais para tratar do assunto, mas o diálogo era difícil. 

A prefeitura queria que o espaço não tivesse pintura, que ficasse uma tela em branco. 

Tentamos ocupar outro túnel, embaixo da praça Roosevelt. Fomos todos presos e 

processados criminalmente pela prefeitura. Um advogado da Anistia Internacional nos 

defendeu. A prefeitura começou a apagar os desenhos do Buraco da Paulista. Eu e 

John Howard ficamos sabendo e voltamos ao local. Enquanto eles apagavam os nossos 

trabalhos, na mesma hora começávamos a fazer novos desenhos. A polícia apareceu e 

lá fomos nós de novo "tocar piano" na delegacia. 

  Não à toa esta é a primeira obra elencada. A transformação do Buraco da Paulista, um 

resquício de projeto engavetado, numa galeria aberta de arte urbana começou aqui, neste 

desenho, que acabou se tornando um dos grafites mais icônicos de São Paulo 24.  

  Começou de maneira ilegal e transgressora, até ser legalizado na gestão de Luiza 

Erundina, em 1992, e depois incorporado como acervo da cidade em 1994, pelo secretário de 

cultura Marcos Faerman25. Trajeto peculiar para uma obra desse tipo. O painel, que é um dos 

marcos do grafite no país, demanda uma grande quantidade de tinta para ser mantido, além de 

muita mão de obra. Para isso, conta com parcerias não apenas do setor público, mas também 

do privado, a exemplo de uma marca de tintas que patrocina suas revitalizações há anos26.  

  

 

 

                                                           
24 Matéria do site “Veja SP” (31/03/2017). Disponível em: <https://goo.gl/jVrb8i>. Acesso em outubro/2017. 

25 Matéria do site “Overmundo” (14/05/2008). Disponível em: <https://goo.gl/WznZJT>. Acesso em abril/2016.  

26 Notícia do site “Grandes Nomes da Propaganda” (08/10/2014). Disponível em <https://goo.gl/Jrijyh>.  Acesso 

em outubro/2017.  
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Foto 2: Galeria a céu aberto do Buraco da Paulista, obra “Não!” 

 

 

  

 

  

  Grafite pintado no Túnel José Roberto Fanganiello Melhem entre setembro de 2016 e 

abril de 201727, no período de mudança de gestão da prefeitura paulistana. É um dos primeiros 

desenhos da galeria, logo abaixo da primeira abertura do Buraco, no sentido Paulista-

Consolação. A foto foi registrada em junho de 2017, numa caminhada a pé pela região.  

                                                           
27 Segundo foi possível verificar pela ferramenta de visualização histórica do Google Maps. 
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Diferentemente do painel de Rui Amaral, os demais grafites do Buraco da Paulista não 

possuem referências específicas sobre seus contextos de produção, histórico ou 

individualização de produtores/as artísticos/as. Sobre os desenhos, é notório que mudam de 

tempos em tempos (por volta de três anos, provavelmente junto com a revitalização do painel 

“Chegada de Estranhos”) e que se mantêm praticamente intactos entre esses períodos.  

 Na busca pela obtenção de informações a respeito das obras, foi feito contato telefônico 

com a subprefeitura da região da Sé, no mês de agosto de 2017. Após algumas tentativas, 

chegou-se a um funcionário da Supervisão de Cultura da gestão João Dória, o qual informou 

que os/as artistas com trabalhos no Buraco da Paulista (chamado pelo funcionário municipal de 

“passagem da Consolação”) conseguiram autorização da prefeitura em gestões anteriores, e que 

a ocupação artística do local já se dava há algum tempo.  

 O funcionário disse também que houve, pontualmente, apoios da prefeitura para 

intervenções com arte e grafite no Buraco da Paulista, mas que hoje a maior parte deles vêm da 

iniciativa privada. Um dos que ele citou foi o patrocínio da marca de tintas, mencionada 

anteriormente, bem como o de uma empresa que presta serviços a bancos, localizada na região. 

Segundo ele, muitos desses apoios são feitos, justamente, por empresas das proximidades. Da 

conversa, o entendimento foi que a subprefeitura da Sé concede a autorização, mas a 

intervenção é feita de acordo com os projetos apresentados. Por fim, o funcionário informou 

que atualmente, na região, também há parcerias e incentivos da Secretaria da Cultura do 

Governo do Estado de São Paulo; muitos projetos artísticos viriam de lá.   

Esse contexto de produção, fruto da parceria público-privado no Buraco da Paulista, se 

aplica às fotos 1, 2, 3, 4 e 5. 
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Foto 3: Galeria a céu aberto do Buraco da Paulista, grafites e pessoas 

 

  

 

 

   

  Imagem que mostra diversos grafites da galeria do Buraco da Paulista. A foto foi 

registrada em outubro de 2017, após uma longa caminhada a pé pela Avenida Paulista, desde a 

região do Paraíso. Era domingo, dia de “Paulista Aberta”, portanto não havia veículos 

automotores nas vias – apenas pedestres e bicicletas. 
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Foto 4: Galeria a céu aberto do Buraco da Paulista, obra “Quem será contra nós?” 

 

 

  

 

    

  Grafite pintado no mesmo período que o anterior, entre setembro de 2016 e abril de 

2017. A foto foi registrada em um dia útil, durante a única caminhada noturna na região de 

pesquisa, em novembro de 2016.  
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Foto 5: Saída do Buraco da Paulista, planos altos e baixos 

 

   

 

 

   

  Imagem da encruzilhada que leva para a Avenida Rebouças (via ao fundo) ou para a 

Avenida Doutor Arnaldo (via em primeiro plano), além do Viaduto Okuhara Koei logo acima, 

em primeiro plano, e o trecho final da Paulista, acima, ao fundo. A foto foi registrada em junho 

de 2017, num dia útil da semana, ao longo de uma caminhada a pé pelo Nó da Paulista.  
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Foto 6: Empena da praça José Molina, obra “Lembranças de uma doce primavera” 

 

  

 

 

   

   O nome da obra foi dado pelo próprio autor, o artista NOVE. Assim como a 

revitalização de “Chegada de Estranhos”, este enorme grafite na empena de um prédio, no 

cruzamento da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, logo acima do Buraco da Paulista, 

no meio do Nó, foi patrocinado por outra marca de tintas28. Neste caso, foi encomendado por 

                                                           
28 Notícia do site “Publicidade e Cerveja” (30/10/2014). Disponível em <https://goo.gl/fxV52W>. Acesso em 

outubro/2017.  
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ocasião da campanha “Outubro Rosa” e produzido no mês de outubro de 2014. Além do grafite, 

foi instalado um jardim vertical logo abaixo do desenho. Na mesma notícia, segundo o gerente 

de marketing da marca, Marcelo Abreu: 

[A marca de tintas] acredita que as cores são capazes de transformar a vida das 

pessoas e aposta que, com esta intervenção artística, além dos moradores da 

região, milhares de pessoas que passam diariamente pelo local serão 

impactadas. Queremos que esta intervenção artística se torne um ponto da 

cidade onde as pessoas consigam enxergar mais alegria e vida. 

  Não houve menções de fala do artista. Seguindo na notícia, somos informados de que: 

Ao longo dos últimos cinco anos, o “Tudo de cor para você” – principal projeto 

socioambiental da [marca] – já renovou a pintura de importantes patrimônios 

históricos e locais relevantes para as comunidades por onde passou. Cada vez 

mais, a iniciativa se aproxima do street art para colorir grandes metrópoles. 

  Os dois trechos evidenciam a proximidade cada vez maior da iniciativa privada desses 

projetos monumentais, a exemplo do festival O.bra, o próprio painel de Rui Amaral – além de 

toda a galeria do Buraco da Paulista. Um fato curioso é que NOVE também tem trabalhos no 

MAAU e num monumento da Praça José Molina, logo abaixo de sua obra maior. 
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Foto 7: Empena da praça José Molina, obra “A Lenda do Brasil” 

 

  

 

 

   

  Grafite do artista Eduardo Kobra, que retrata o famoso piloto brasileiro de Fórmula 1, 

Ayrton Senna. Está localizado do lado oposto da Praça José Molina, a mesma da obra de NOVE, 

“Lembranças de uma doce primavera”, só que com a face voltada para quem sobe da Avenida 

Rebouças à Avenida Paulista. Assim como outros exemplos monumentais, a obra de 41 metros 

de altura e 17,5 de largura também foi patrocinada. Neste caso, por uma empresa alemã de 
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automóveis29, e inaugurada em novembro de 2015, na época do Grande Prêmio Brasil de 

Fórmula 1.  

  Dos trabalhos analisados na pesquisa, esta é a produção com maior quantidade de 

material de pesquisa à disposição, junto com o painel de Rui Amaral. São matérias, vídeos na 

internet, fotos turísticas com hashtags (#) e marcações virtuais em redes sociais, os mais 

variados tipos de notícia30, além de ser a única localizada no Google Maps, como será analisado 

adiante. 

  Mais uma vez é evidenciada a (necessidade, tendência ou “afinidade eletiva” da) 

parceria privada com a arte urbana de proporções enormes, que, à exceção de poucas e poucos 

artistas, se apresenta como um tipo produção fora do alcance individual. Um exemplo de 

exceção é do grafiteiro argentino Tec; há quem diga que o artista vendeu seu carro para realizar 

a obra “Gigante Urbano” num prédio da Rua Amaral Gurgel31, também na capital paulista. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Notícia do site “Huff Post Brasil” (03/11/2015). Disponível em: <https://goo.gl/dVXgNV>. Acesso em 

novembro/2016. 

30 Como esta, do site “Catraca Livre” (04/11/2015): <https://goo.gl/j1E9gK>; ou esta, do site da “Folha de São 

Paulo” (29/10/2015): <https://goo.gl/LeyRzG>. Acessos em outubro/2017. 

31 Matéria do site “Veja SP” (31/03/2017). Disponível em: <https://goo.gl/jVrb8i>. Acesso em outubro/2017. 
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Foto 8: Avenida Rebouças, obra “Welcome to real Brazil” 

 

  

 

 

  Mais um desenho do artista Eduardo Kobra, desta vez localizado na Avenida Rebouças, 

próximo à sua obra “A Lenda do Brasil”, o enorme grafite na empena oeste da Praça José 

Molina. O desenho foi feito em junho de 2014, por ocasião da Copa do Mundo ocorrida no 

Brasil32. O muro em que estava pintado, por onde já passaram outras obras feitas por ele e outros 

artistas, foi demolido no fim do ano de 2017. A foto acima foi tirada pelo estadunidense Stephen 

J. Grant e postada em seu site pessoal.  

                                                           
32 Notícia do site “Street Art News” (19/06/2014). Disponível em: <https://goo.gl/knzcJr>. Acesso em 

outubro/2017. 
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Foto 9: Cores e cinza no trecho final do túnel  

 

  

 

 

   

  Imagem que contrasta os grafites coloridos da saída do último trecho do Túnel José 

Roberto Fanganiello Melhem com as barracas malfeitas do terreno sobressalente no eixo viário 

do Nó. Este é mais um dos locais para onde foram deslocados os ocupantes da área 

popularmente chamada de “Cracolândia”, por conta da droga que é consumida no local. A foto 

foi registrada em junho de 2017, num dia útil de semana. 
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Foto 10: Mais cores e cinza no trecho final do túnel  

 

 

  

 

  Imagem que mostra a entrada do último trecho do Túnel José Roberto Fanganiello 

Melhem, que continua após o Buraco da Paulista. A foto foi registrada em junho de 2017, num 

dia útil da semana. Este trecho do túnel teve um episódio bastante significativo para este 

trabalho, ocorrido há menos de quatro anos. Abaixo, segue a matéria completa tal qual foi 

publicada em 10/10/2014 no jornal O Estado de São Paulo33:  

 

                                                           
33 Disponível em: <https://goo.gl/6TfNPd>. Acesso em novembro/2016. 
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Estudantes de Medicina vão refazer grafite apagado na Paulista 

A Prefeitura de São Paulo informou ter entrado em acordo com estudantes de Medicina 

da USP para refazer um grafite apagado no túnel de acesso entre as Avenidas Paulista, 

Rebouças e Doutor Arnaldo. Os próprios alunos que apagaram o mural vão bancar a 

nova intervenção, no valor de R$ 50 mil. 

No fim de setembro, estudantes apagaram o desenho feito por grafiteiros autorizados 

pela Prefeitura. No lugar, fizeram a divulgação da festa Show Medicina. A pintura é 

feita anualmente desde 1991 em muros ao lado da faculdade. Em nota oficial, os alunos 

afirmaram estar arrependidos. “Lamentamos profundamente o ocorrido e gostaríamos 

de nos desculpar com os artistas envolvidos, com a Coordenadoria da Juventude, a 

Faculdade de Medicina e a sociedade paulistana como um todo. ”  Os alunos se 

encontraram com representantes da Coordenadoria da Juventude e com grafiteiros na 

Prefeitura de São Paulo. O grupo se comprometeu a fazer uma ação conjunta entre os 

artistas e estudantes de Medicina com famílias carentes na região da Baixada do 

Glicério, no centro paulistano. Haverá programação com grafiteiros e consultas 

gratuitas para os moradores do bairro. 

Episódio. O grafite apagado havia sido contratado pela Prefeitura e sua realização 

fazia parte do Festival de Direitos Humanos: Cidadania nas Ruas de São Paulo, 

ocorrido em dezembro de 2013. Entre os artistas que realizaram a obra estão Binho, 

Presto, Bonga, Snek, Chivitz, Minhau, Crânio, Eco, Tinho, Bieto, Nick, Feik, Tikka, 

Nem, Locones, Choras, Romário, Tribo, Raul, Graphis, Mauro, Lipe e Tchê. Na época, 

a Coordenadoria da Juventude classificou a atitude dos estudantes de “arbitrária” e 

chegou a ameaçá-los com multa por infração à Lei Cidade Limpa - a divulgação da 

festa não tinha autorização anterior da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana 

(CPPU). Agora, os estudantes vão bancar os custos para a pintura de um novo mural 

com os recursos obtidos com a realização da festa Show Medicina. 

 

      Atitude arbitrária, imposição social, arte que ressurge. O episódio relatado acima 

fornece muitos elementos pertinentes para a análise que segue adiante, a qual se deteve em cada 

fotografia tendo em vista os processos de resistência e regressão investigados nesta pesquisa. 
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PARTE IV – PERCEPÇÃO: NÓS E OS GRAFITES  
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1. A QUESTÃO DA FOTO E DO OLHAR 

 

 O material de pesquisa trazido para análise conta com narrativas, documentos e 

imagens. Há um elemento interessante da foto, porém, que é parte fundamental do trabalho. Em 

muitos registros desta pesquisa, o significado de resistência ou regressão deu-se pela própria 

imagem: o enquadramento, a escolha do tema, do movimento, das personagens que a 

compunham.  A imagem 6 (segregação urbana), a imagem 8 (rastro vermelho dos policiais) e a 

imagem 23 (a pessoa e mensagem no muro) são alguns exemplos.  

  Todavia, a questão da tecnologia e das tendências tecnológicas da arte são tratadas por 

Adorno com olhar cauteloso. A foto é um aparato tecnológico; Adorno não é contra aparatos 

tecnológicos. Por exemplo, Educação após Auschwitiz (1986) é uma conferência radiofônica 

feita por ele, que utiliza o rádio para transmitir sua mensagem. Haver tecnologia não é o 

problema aqui, mas sim o quanto ela leva ou não para a regressão, para a adaptação à barbárie.  

   A arte está em constante processo de transformação: mudam estilos, temáticas, materiais 

e técnicas. Contudo, na evolução da técnica artística de uma sociedade administrada pela razão 

instrumental, a arte pode se deturpar. A arte perde a sua aura (Benjamin, 1955), o 

distanciamento fundamental que a diferencia dos produtos massificadores da indústria cultural 

(Schaefer, 2012; Horkheimer e Adorno, 1985). 

O avanço da técnica artística se apropria tanto do sujeito, pelo desencantamento frente 

ao mundo racional-funcional, quanto do objeto, pela nova maneira de conceber a obra de arte, 

ajustando-a aos ditames do mercado: 

A tecnificação pode trazer para a arte o que sempre foi aceito como central na marcha do 

progresso: a dominação da natureza. O próprio sujeito produtor da arte pode tornar-se um mero 

mecanismo gerador de arte. O resultado, a obra de arte, por sua vez, pode tornar-se uma 

mercadoria direcionada para compensar aquilo que falta ao consumidor da pseudoarte. Já não 

estamos mais no campo da arte. Inexiste, então, a alma da arte, inexiste a linguagem da arte, 

inexiste expressão e significado. Resta um significante industrializado. (Schaefer, 2012, p. 96) 

  Entretanto, o exercício “legítimo” do domínio artístico é diferente. Enquanto os 

processos industriais, pelo domínio e exploração da força de trabalho, buscam o valor de troca 

e se direcionam racionalmente para a geração de capital (Marx, 1988), os processos técnicos 

artísticos, “além de não estarem preocupados com a reprodução mecânica voltada ao mercado, 

procuram desencadear a lógica interna da própria coisa, procuram formar o material, ou seja, 
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estruturá-lo ou reestruturá-lo com uma stimmigkeit34 que não anula o social e o histórico neles 

presente com particularidades próprias e, ao mesmo tempo, que faça este social-histórico tomar 

feições novas e diferentes (...)” (Schaefer, 2012, p. 388).  Novamente, existe aqui a diferença 

entre o que é chamado de arte no todo administrado e o que é arte legítima segundo a teoria 

crítica. Nesta última, o avanço tecnológico e a técnica são um dos meios do fazer artístico, não 

seu fim. Ao comentar o tema na Teoria Estética, Adorno afirma:  

 Na arte, o limiar entre o artesanato e a técnica não é, como na produção material, uma estrita 

quantificação dos procedimentos incompatível com o telos qualitativo; também não é a 

introdução de máquinas, mas antes a preponderância de uma livre disposição dos meios pela 

consciência, contrariamente ao tradicionalismo, sob cuja capa essa disposição amadureceu. 

Perante o conteúdo, o aspecto técnico é apenas um entre outros; não há nenhuma obra de arte 

que seja apenas a totalidade dos seus momentos técnicos. (1982, p. 322) 

  Da Escola de Frankfurt, Walter Benjamin foi um dos que mais se dedicou ao estudo da 

fotografia. Trouxe a ideia de aura e seu processo de declínio conforme avançavam os 

movimentos de massa, sobretudo o cinema (Benjamin, 1955; Adorno, 1982). Ainda assim, tinha 

um olhar interessado sobre a técnica fotográfica e sua interação com a arte. No seu estudo sobre 

a reprodutibilidade técnica, Benjamin comenta:  

Com a fotografia, pela primeira vez a mão é dispensada das tarefas artísticas essenciais nos 

processos de reprodução de imagem, que agora cabem exclusivamente ao olho que vê por meio 

da objetiva. Como o olho capta com mais rapidez do que a mão é capaz de desenhar, acelerou-

se extraordinariamente o processo de reprodução de imagens, que passou a acompanhar a própria 

fala. (Benjamin, 1975, p. 12)  

  Nesse pensamento, a fotografia não só “tecnifica” a arte, mas também passa a fazer parte 

dos processos artísticos: 

(...)   na   fotografia   surge   algo   de   estranho   e   de   novo:   na   vendedora   de   peixes   de   

New Haven, olhando o chão com um recato tão displicente e tão sedutor, preserva-se algo que 

não se reduz ao gênio artístico do fotógrafo Hill, algo que não pode ser silenciado, que reclama 

com insistência o nome daquela que viveu ali, que também na foto é real, e que não quer 

extinguir-se na “arte” (Benjamin, 1994, p. 93 citado por Sato, 2009, p. 221). 

  Sobre a questão da fotografia, o artigo35 da professora Leny Sato (USP), que relata sua 

pesquisa numa feira livre da cidade de São Paulo, traz visões interessantes, principalmente no 

que se refere à direção do olhar do/a pesquisador/a quando se insere no campo. Entre outros 

                                                           
34 Do alemão, “coerência” ou “consistência”.  

35 “Olhar, ser olhado e olhar-se: notas sobre o uso da fotografia na pesquisa em psicologia social do trabalho” 

(Sato, 2009) 
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achados durante as visitas etnográficas, Sato constata que “ao mesmo tempo em que as olhamos, 

deixamo-nos ser olhados” (2009, p. 219) e que “a máquina fotográfica concretizava a 

autorização para tornar determinados fenômenos visíveis” (Sato, 2009, p. 222). Mais uma vez, 

a composição da cena pelo olhar pode interferir na própria pesquisa que se propõe visual, 

imagética – e estética. Já próxima de concluir, Sato comenta:  

Como linguagem, a fotografia pode ser tomada como um “recurso narrativo autônomo na função 

de convergir significações e informações a respeito de uma dada situação social” (Achutti, 1997, 

p.   13).   Nessa   concepção, prescindiria   do   apoio   da   linguagem   verbal para comunicar e 

expressar. (Sato, 2009, p. 222) 

  A presente pesquisa utilizou tanto a linguagem verbal quanto a fotográfica para 

expressar as análises e comunicar possíveis achados. Entendemos que o processo técnico está 

sujeito à cooptação do todo, assim como o processo artístico. Porém, em todos os registros 

fotográficos aqui presentes, a tentativa foi utilizar a técnica como meio de comunicação das 

artes visuais e seus aspectos estéticos. Mais do que isso, a fotografia teve (e sempre pode ter) 

função viabilizadora de resistência estética, principalmente ao tratar de produções pouco afeitas 

aos “espaços institucionais da arte”. 
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2. ANÁLISE 

 

 Para a análise do material de pesquisa selecionado (documentação, pesquisa de campo 

e as fotos decorrentes dela), conforme explicado no método, fizemos um percurso que começou 

macro, nos conceitos norteadores da pesquisa, e se especificou até chegar em categorias que 

possibilitassem nossa análise. Essas categorias são decorrentes dos significados e significantes 

de cada obra, que foram, por fim, analisadas à luz dos conceitos já debatidos de resistência e 

regressão. 

 Consoante o que foi comentado na seção de apresentação do material, não é fácil obter 

informações a respeito de muitas das obras estudadas. Existem muitas teses, artigos, matérias 

jornalísticas e até documentários36 sobre a arte do grafite em São Paulo. Contudo, ao tentar 

investigar os grafites de forma individualizada, como obras de arte ou portadores de uma 

estética própria, as informações escasseiam, principalmente quanto aos seus contextos de 

produção. O significante e o significado das obras – o “quê” – aparecem mais explícitos: as 

cores utilizadas, o material, o tamanho, o assunto tratado, a mensagem que se pode ter tentado 

passar. Mas o “quem” e o “como” são mais difíceis de descobrir. 

  Uma obra de arte clássica, ou mesmo quadros comuns da atualidade, pintados por 

artistas desconhecidos/as, possuem referenciais mais claros. Se estiverem numa moldura, basta 

virá-la e provavelmente encontrar-se-ão dados a respeito do autor, título da obra, ano de criação, 

materiais utilizados, etc. A mesma coisa com obras expostas em museus, galerias e mostras; se 

não se pode virar a moldura, há sempre um quadrinho informativo com dados a respeito da 

obra, um áudio-guia, um folheto. Com os grafites é diferente. A maneira pela qual essa 

produção artística ocupa espaços não permite, necessariamente, essa carga catalográfica.  

  Por exemplo, quanto à sua conservação, uma de nossas categorias de análise. Poucos 

são os grafites que duram mais do que três anos – e isso pode ser auferido na prática. Muros 

são demolidos, paredes são reformadas, avenidas inteiras são pintadas de cinza, e os próprios 

murais colaborativos de grafite são frequentemente revitalizados, por meio de novas ações 

coletivas e com artistas diferentes. Um cidadão que se locomove de ônibus pela cidade, num 

                                                           
36 “Cidade Cinza” (2013), dirigido por Marcelo Mesquita e Guilherme Valiengo.  
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trajeto constante, dificilmente verá o mesmo panorama de obras por muito tempo. De toda 

forma, isso faz parte dos “significantes” dessa arte: por definição, são materialmente efêmeros.  

Especificamente na região de pesquisa, o Nó da Paulista, há rotatividade de obras nas 

galerias do Buraco da Paulista, bem como na continuação do Túnel José Roberto Fanganiello 

Melhem. Entretanto, faz anos que os locais estudados são ocupados por arte. O painel de Rui 

Amaral é praticamente o mesmo desde os anos 1980; o Buraco está ocupado por grafites desde 

a mesma época; as empenas dos prédios da Praça José Molina, desde que foram pintadas (2014/ 

2015) se mantém intactas. Apenas o muro grafitado por Kobra em 2015 foi demolido.  

Sobre esse aspecto, destacamos um primeiro fator de resistência da região: apesar de 

efêmera, a arte do grafite tem se feito constante nos territórios do Nó da Paulista. A própria 

geografia humana do local, composta principalmente por pessoas em situação de rua, de tempos 

em tempos é removida de lá, normalmente por ações higienistas e paliativas. Mas a arte 

permanece. Ao longo da pesquisa na região, não foram identificadas ações “astuciosas” a 

exemplo do Museu Aberto de Arte Urbana, onde, para preservar a arte, pessoas foram 

marginalizadas. Pelo contrário, quando há ocupações humanas nos diversos locais do Nó (ou 

seja, quando não há patrulha da Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar ou ações pontuais 

de expulsão), as pessoas são frequentemente vistas em interação com as obras – no caso, com 

as paredes e pilastras grafitadas.  

Além disso, programas como o Cidade Limpa (gestão Gilberto Kassab, 2006 – 2012) 

ou Cidade Linda (gestão João Dória, 2017 – 2018), cujo mote era justamente a reestruturação 

visual da cidade, não chegaram à região. Após a enorme polêmica causada no início da gestão 

atual, em que diversas produções visuais urbanas foram pintadas de cinza por toda a cidade, 

entre grafites e pichações, nenhum desenho do Nó da Paulista foi atingido.  

 Outra questão própria dos grafites é a da identificação, mais uma categoria de análise 

da pesquisa. A maior parte dos grafites possui assinatura. A depender de onde e por que são 

pintados – encomendado por um estabelecimento para colorir uma fachada, por exemplo –, 

pode contar até com o nome legível e o contato comercial do artista; esses são casos específicos, 

porém. Os grafites de intervenções artísticas possuem assinaturas “artísticas”. Desenhos, 

símbolos, letras estilizadas, apelidos. A identificação completa muitas vezes só ocorre entre 

os/as próprios/as grafiteiros/as, que se reconhecem em símbolos e estilos.  

Na área do Nó da Paulista, muitos/as artistas são facilmente identificáveis por conta do 

contexto de produção de suas obras (autorizado, patrocinado) e da divulgação feita sobre elas. 
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Muitas obras são identificadas oficialmente: há o painel do Rui Amaral, as empenas de Eduardo 

Kobra e de NOVE, o muro também de Kobra, e o trecho final do Túnel José Roberto 

Fanganiello Melhem, em que foram feitas pelo menos duas intervenções (2013 e 2014) com 

diversos artistas conhecidos/as, tais como Chivitz e sua esposa Minhau. A exceção está na 

galeria do Buraco da Paulista, com diversos grafites cuja autoria não foi identificada pela 

pesquisa; e nas pilastras da saída do túnel principal, onde, além da difícil visualização das 

assinaturas, os grafites estão em estágio um pouco mais avançado de deterioração.  

De forma geral, o anonimato não foi preservado nas obras do Nó da Paulista, fator que 

remete à questão da identidade burguesa, mencionada anteriormente, trazendo aspectos de 

regressão à intervenção. Os nomes dos produtores artísticos (neste caso, só de artistas homens) 

não foram apenas colocados nas obras, mas também veiculados em meios convencionais de 

comunicação, sob a égide de empresas e marcas. Ao mesmo tempo, os nomes podem 

representar uma luta contra o apagamento da memória na grande cidade. 

O contexto de produção de muitas dessas obras – outra categoria de análise – também 

apresenta fatores regressivos. Excetuando algumas pichações e intervenções espontâneas em 

alguns locais, todos os grafites do Nó da Paulista são autorizados. O todo social, na figura do 

poder público, avaliza as intervenções artísticas feitas naquela região. Além disso, como já 

vimos, muitas obras são também patrocinadas pela iniciativa privada. Utilizar o grafite como 

divulgação ou valorização de uma marca, de uma empresa que visa ao lucro, é um fator 

relevante de tendência à barbárie, de adaptação ao todo e à lógica capitalista. A forma astuciosa 

de ação pode ser identificada aqui, não pela segregação, mas pela cooptação de uma arte 

originalmente livre e transgressora em prol de fins comerciais, não-transgressores, 

comprometidos com o mercado.   

Por outro lado, o conteúdo artístico do que está sendo autorizado e patrocinado pode 

suscitar questionamentos, e aqui destacamos a categoria de análise dos aspectos figurativos e 

imagéticos. Nenhum grafite do Nó da Paulista foi produzido com fins estritamente publicitários, 

no sentido de propagandear explicitamente uma marca, nem foram deixados os “contatos 

comerciais” dos artistas. O patrocínio, neste caso, funcionou como um mecenato moderno, 

tendo em vista a demanda de estrutura, tinta, logística, entre outros custos de produção da obra. 

Especificamente quanto ao conteúdo, a maior parte das obras do Nó é bastante provocativa: de 

personagens gritando “não!”, passando pela figura da mulher, até denúncias de segregação. Ou 

seja, por mais que muitos fatores significantes dos grafites tenham elementos ligados à 

regressão, seus significados podem não ter.   
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A própria ocupação artística do Nó da Paulista é um fator possível de resistência. Não 

apenas pela questão da permanência, que acabamos de comentar, mas pelo fato de serem “arte” 

e “cores” em meio ao crescente cinza de São Paulo. Pelo seu processo de formação espacial, 

segundo o projeto urbano inicial mostrado no relato histórico, bem como pelos relatos 

experienciais vistos na matéria jornalística, essa região tinha potencial para se tornar 

estritamente funcional – ou ainda um local com finalidade indeterminada e, portanto, 

“abandonado” no contexto do todo social. No fim, não se tornou nem um nem outro. Por mais 

que tenha se transformado em um importante eixo viário da cidade, e por conta disso funcional 

e administrado, suas paredes, galerias, túneis, buracos, muros e empenas foram tomados por 

grafites. Poderia ter sido ocupado por outras estruturas viárias, outros suportes urbanos, por 

mais cinza. Foi ocupado pela arte. 

Esta realidade aponta para os argumentos conclusivos da pesquisa: os grafites do Nó da 

Paulista, enquanto obras de arte, podem ser vistos como objetos sociais e analisados por meio 

de categorias dialéticas, pois, a todo momento, processos de resistência e regressão ocorrem na 

sua relação com a sociedade.  

  Além da análise do contexto geral, seguimos para análises específicas de cada conjunto 

de obras, reunidas por afinidades estéticas, geográficas e conceituais.  
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2.1 Conjunto 1: Buracolorido 

 

Imagem 19 – Painel no Buraco da Paulista 

 

Fonte: Elias Nasser (2017) 

 

  O painel “Chegada de Estranhos” é composto por grandes imagens, que consomem 

quase mil litros de tinta a cada revitalização37. No aspecto figurativo, apresenta naves, robôs e 

extraterrestres coloridos em cores primárias. A manutenção do painel ao longo de três décadas 

já o faz parecer datado em meio a produções com técnicas e cores mais “atualizadas”. No 

entanto, esse é justamente um de seus diferenciais. 

 Pelo relato de Rui Amaral expresso anteriormente, contando um pouco do processo de 

criação do painel e do Buraco da Paulista, já é possível captar elementos pertinentes à pesquisa: 

o início transgressor, a intervenção ilegal, o enfrentamento da ditadura, a arte como forma de 

                                                           
37 Matéria do site “Meio e Mensagem” (08/10/2014). Disponível em: <https://goo.gl/DcViWn>. Acesso em 

janeiro/2018.  
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protesto, de expressão e disseminação de ideias e pontos de vista. E é interessante notar que, 

se aquele local tem se mantido um espaço apropriado pela arte urbana desde a década de 1980, 

há uma real e vivenciada noção de resistência ali. O próprio nome da obra prenuncia o 

surgimento de um novo elemento na região, como se os “estranhos” fossem os próprios grafites 

que vieram do “espaço” artístico para colonizar o “território” urbano. Mais um aspecto de 

resistência, da arte que não respeita a tradição ou normalidade do todo administrado, do 

concreto ali imposto pela cidade, e traz alguma extraterritorialidade.  

  Porém, como foi mencionado, essa é uma das obras patrocinadas pela iniciativa privada 

– como a maior parte das intervenções do Nó –, especificamente por uma marca de tintas, o que 

se relaciona diretamente com o suporte material de feitura e manutenção da obra. O elemento 

de regressão existe aqui também, à medida em que a produção artística se relaciona com a 

produção comercial. Não obstante, a obra só pode se manter intacta por tanto tempo devido ao 

apoio estrutural que recebe da iniciativa privada. De certa forma, o próprio fator de resistência, 

aqui, está ligado ao fator de regressão.  

Imagem 20 – Grafite no Buraco da Paulista 

 

Fonte: Elias Nasser (2017) 
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 Na imagem 20, o primeiro aspecto notável é sua iluminação. Enquanto os prédios e as 

vias de asfalto encontram-se expostas ao céu da cidade, iluminadas pela luz do dia, o grafite 

(assinado como “Nem Vem”) está na escuridão, debaixo da avenida. Outro aspecto que logo se 

nota é o balão de fala posto à boca de uma das personagens, “Não!”. Ela diz isso para outras 

três personagens, cada uma caracterizada com indumentária de manifestantes ou ativistas de 

alguma causa.  

 Do ponto de vista do significado, a palavra “não” e o dedo em riste da personagem da 

direita demonstram uma ordem negativa. É uma negação à manifestação que trazia tochas, 

roupa camuflada alusiva ao exército e rostos encobertos. Tendo em vista seu conteúdo, torna-

se interessante o contexto territorial desse grafite: está explicitado nas paredes de um túnel, 

debaixo de uma avenida, um local de passagem e velocidade, que ao mesmo tempo faz parte da 

via mais utilizada para realização de manifestações e protestos – a rua. E mais ainda, a Avenida 

Paulista. Aqui, a análise do significado encontra o significante e o contexto de produção. 

  A pintura foi feita durante eventos de intervenção artística, autorizados pela prefeitura 

e possivelmente patrocinados (sobre os grafites da galeria, a informação não ficou clara). Ou 

seja, apesar de seu conteúdo aparentemente crítico, foi produzida num contexto avalizado pelo 

poder público. A imagem que evidencia o “não” da censura à manifestação recebeu “sim” do 

poder censurador. Foi autorizada por ele. E, quando for tempo, poderá ter seu lugar destituído 

e substituído por outra imagem, também aprovada pelo todo social.  

  A enunciação da autonomia da arte, que se depara com a realidade de heteronomia da 

sociedade, encontra nesta imagem um postulado curioso: denuncia-se uma negação que, ao que 

parece, não ocorreu. O desenho está lá, aprovado. A julgar pela categoria de análise do aspecto 

figurativo, a autonomia artística do produtor foi respeitada. E de fato, seu conteúdo pode ser 

interpretado em termos de resistência, haja vista as personagens retratadas e a situação de 

embate em que estão inseridas. 
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Imagem 21 – Grafites e pessoas no Buraco da Paulista 

 

Fonte: Elias Nasser (2017) 

 

  Esta é uma das fotos com maior carga simbólica da pesquisa. O canteiro central parece 

dividir a cena em dois mundos distintos: o das moradas na rua e o dos/as pedestres a curtir um 

dia de sol. Acima de todos/as, praticantes de slacklining alheios/as ao resto. Na sua obra Teoria 

Estética, Adorno afirma: 

A recente rebelião contra a arte tem tanta verdade que, perante a penúria que progride de modo 

absurdo e a barbárie que se reproduz e se estende perante a ameaça omnipresente da catástrofe 

total, os fenômenos que se desinteressam da conservação da vida revestem também um aspecto 

absurdo. Enquanto que os artistas podem ser indiferentes perante um mecanismo cultural que, 

de todos os modos, engole tudo e nada, que nem sequer exclui o melhor, tal mecanismo 

comunica, porém, a tudo o que nele floresce algo da sua indiferença objectiva. (1982, p. 273) 

  O mecanismo da indiferença não é estanque; muda de protagonista a cada situação. Ao 

pesquisar o campo, é possível “desviar-se” para a contemplação da arte e desprezar a 

humanidade ali (“Tirar fotinho cê tira, né? Ajudar a gente, nada”). Quer-se imagens, materiais, 

dados para a pesquisa. Esquece-se o fator humano.  



123 

 
 

  Na cena retratada, o centro é iluminado e a periferia, não. Os/as praticantes de 

equilibrismo parecem fazer parte do “desinteresse” denunciado por Adorno, bem como as 

pessoas em volta, que assistem ao espetáculo em curso no nível acima. Mesmo embaixo, as 

pessoas retratadas passeiam de costas para as demais, num tipo de “automatização” do 

olhar/caminhar. Na composição fotográfica, os grafites é que parecem observar o que ocorre no 

subsolo. Cores e olhares resistem ao escuro e se voltam para dentro. Existe, aqui, um possível 

engajamento da arte, que se reconhece no indivíduo marginalizado. Não apenas lhe serve de 

parede e abrigo, mas participa com ele do território escuro e segregado. Uma territorialidade 

simbiótica: humano-artística.  
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2.2 Conjunto 2: Alterritórios 

 

  As próximas fotos evidenciam melhor a possibilidade de interpretação do grafite por 

meio do conceito de territorialidade, além das categorias já exploradas de resistência e 

regressão. São fotos que exploram os planos altos e baixos da região de estudo, bem como 

outras oposições – sejam estéticas, sejam sociais.  

 

Imagem 22 – Saída do Buraco da Paulista 

 

Fonte: Elias Nasser (2018) 

 

  Nesta imagem, os grafites curvilíneos, sob as curvas cinzas da cidade, contrastam com 

as retas ordenadas do condomínio predial logo atrás. Abaixo da luminária central é possível ver 

silhuetas humanas: foram os homens que interagiram com a pesquisa de campo no episódio em 

que um pêssego foi atirado. Sobre o contraste de territórios e a imbricação de múltiplas 

territorialidades, diz Haesbaert:  
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(...) a existência do que estamos denominando multiterritorialidade, pelo menos no sentido de 

experimentar vários territórios ao mesmo tempo e de, a partir daí, formular uma territorialização 

efetivamente múltipla, não é exatamente uma novidade, pelo simples fato de que, se o processo 

de territorialização parte do nível individual ou de pequenos grupos, toda relação social implica 

uma interação territorial, um entrecruzamento de diferentes territórios. Em certo sentido, 

teríamos vivido sempre uma “multiterritorialidade”. (Haesbaert, 2004, p. 344) 

  Contradições sociais também se traduzem em espaço e criam territorialidades. Nas 

grandes cidades esse processo é evidenciado a todo momento, seja no condicionamento dos 

territórios aos ditames do mercado, seja na funcionalização dos ambientes, da arquitetura 

urbana e da própria arte.   

 

Imagem 23 – Grafites e uma pessoa no Buraco da Paulista 

 

Fonte: Elias Nasser (2017) 

   

  É interessante como o projeto do Buraco da Paulista, e de todo o Nó, deixou fragmentos 

arquitetônicos no meio da avenida-símbolo da cidade ao ser descontinuado. Por conta disso, os 

contrastes presentes numa cidade transcultural como São Paulo são acentuados e novas 

territorialidades são criadas. Numa mesma imagem, num mesmo trecho da cidade, convivem 
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carros, empresas, casa feitas de lona, pobreza, a entrada protegida de um banco, os grafites 

coloridos de um túnel cinza.  

  Na imagem 23, é possível observar pelo menos seis camadas, ou territorialidades, no 

mesmo território. No primeiro plano, existe a territorialidade da via subterrânea, que é 

dominada por carros, ônibus, caminhões e motos; o “lugar abandonado” ou “lugar da 

velocidade”, mencionado por Rink e Mettrau (2010), que se torna um “não-lugar” a servir de 

passagem – como no exemplo do Museu Aberto de Arte Urbana. Avançando um pouco, tem- 

se a segunda territorialidade, a da calçada e das paredes do túnel; poderíamos considerar duas 

territorialidades distintas, mas, ao fazer da calçada seu chão e das paredes grafitadas seu teto, a 

pessoa retratada na imagem conecta esses dois espaços e os transforma em um só “lugar” – sem 

o advérbio “não”. O lugar abandonado agora é casa, e os grafites trazem cor e algum significado 

para o território amalgamado. Subindo o olhar, encontra-se a terceira territorialidade, a divisão 

de concreto entre o mundo subterrâneo e superfície; desenhos de dança, festa e a inscrição 

“2017” marcam este local. Já na superfície está a quarta territorialidade, outra via 

automobilística, de passagem e velocidade; neste trecho há mais um transporte que se faz 

presente: a bicicleta. Avançando, chega-se à quinta territorialidade, mais uma calçada, mas 

desta vez na superfície. Aqui não há lugar abandonado, há lugar de passagem de cidadãs/os, 

ainda que também caminhem por aqui aquelas/es que não tenham esse status. E por fim, no 

último plano, existe a sexta territorialidade: os edifícios, que na imagem são elementos pouco 

visíveis, na realidade são os constructos mais evidentes da Avenida Paulista. 

  Rogério Haesbaert, ao comentar relação entre desterritorialização e desigualdade social, 

afirma: 

Mais do que um fenômeno genérico, de destruição e remodelação dos territórios, promove-se 

hoje um intenso movimento de exclusão territorial, de impossibilidade concreta de inserção nas 

formas mais elementares de territorialização. Aqueles que estão excluídos do território enquanto 

morada, local de reprodução e de sobrevivência (os "aglomerados humanos de exclusão"), a 

estes, sim, é que efetivamente deve-se dirigir o termo desterritorializados. É ali que, sem 

nenhuma dúvida, a desterritorialização se realiza, em toda a sua perversidade. (Haesbaert, 2001, 

p. 1775) 

  O processo de avanço da barbárie é perverso e segregador; a desterritorialização é uma 

de suas consequências, bem como a marginalização e a própria indiferença comentada 

anteriormente. No entanto, apesar de mostrar tantas territorialidades, a imagem 23 é o retrato-

parte de uma realidade-todo. O Buraco da Paulista se torna eco de um contexto maior de 

barbárie e regressão. 
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 Ainda na imagem, é possível notar que os grafites são o elemento mais colorido, as cores 

resistindo ao cinza. Também se destaca a pessoa do segundo território e sua proximidade com 

os grafites, de maneira que estes lhe servem de parte de sua “casa”. O que poderia ser chamado 

de “não-lugar”, o subterrâneo pelo qual raramente circulam outras pessoas, o espaço 

comumente visto apenas de relance por quem passa de carro, em alta velocidade, ganha 

contornos significativos na apropriação feita pela pessoa marginalizada – e pelos grafites. Aqui, 

a arte que “diz, não dizendo” (Schaefer, 2012, p. 22) desta vez diz claramente: “Se nós é por 

nós, quem será contra nós? ”, numa alusão ao texto bíblico do livro de Romanos: “Que diremos, 

pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?” (Apóstolo Paulo, capítulo 8, 

versículo 31 da “Carta aos Romanos”).  

  É bastante simbólica a troca de “Deus” por “nós”, ainda mais quando retratada num 

contexto de marginalização e esquecimento. Coincidentemente ou não, ao lado dos dizeres, há 

uma pessoa que aparentemente conta somente consigo mesma; quem mais é por ela? Aliás, 

quem é ela? A própria calçada expande a pergunta: “Qem somos?” (sic).  
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Conjunto 3: Inalcançarte 

 

  Do subsolo para o alto. Esse movimento é relevante para a análise das obras seguintes. 

Os grafites localizados em territórios baixos, principalmente considerando o Buraco da Paulista, 

possuem condições mais exequíveis de produção. Ainda que também dependam de recursos 

materiais, autorização e às vezes patrocínio, as obras nesses locais podem ser feitas com 

tamanhos e estruturas adaptadas; o próprio território é suscetível a outras intervenções estéticas 

como pichações, novos grafites e diferentes tipos de interação com a arte – como a questão da 

moradia comentada anteriormente. Por outro lado, a visibilidade dessas produções artísticas é 

limitada aos/às transeuntes que acessam o Buraco, os túneis, e àqueles/as que ralentam o passo 

ou a velocidade do carro para vê-las com calma.  

 

Imagem 24 – Grafite na empena de um prédio, Praça José Molina 

 

Fonte: Elias Nasser (2017) 
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  Já grafites feitos nas empenas de prédios, como os das imagens 24 e 25, demandam 

enormes estruturas, muito recurso material e um sistema próprio de autorização/patrocínio – a 

exemplo do que foi analisado no festival O.bra. O território escolhido para esse tipo de 

produção é inalcançável para a maioria dos/as artistas, a menos que obtenham considerável 

amparo (financeiro e legal) para a empreitada. Outrossim, as dimensões colossais dos grafites 

nas empenas são diretamente proporcionais à sua visibilidade. Ficam expostos de maneira 

aberta e ostensiva, do alto a baixo, e mesmo passantes desavisados/as, desinteressados/as quiçá, 

os veem. Note-se, ainda, que o fator inalcançável se aplica da mesma forma à conservação da 

obra, categoria que também foi analisada aqui: na imagem 25, há pichações nos grafites da rua 

que desce, no muro logo abaixo da empena e até mesmo numa janela, parte central da foto – 

mas nenhuma no grafite gigante. 

 

Imagem 25 – Grafite na empena de um prédio, Rua da Consolação 

 

Fonte: Elias Nasser (2017) 
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 Há elementos de regressão importantes aqui. Ambos os grafites foram patrocinados – o 

da imagem 24 por uma marca de tintas, a exemplo de “Chegada de Estranhos”, imagem 19; e 

o desenho de Ayrton Senna por uma marca de carros.  

  De certo modo, as duas formas de patrocínio foram astuciosas no sentido de se 

conectarem ao conteúdo pintado. A tinta é elemento base de qualquer arte material que envolva 

pintura e cor (significante). Já o automobilismo é a profissão ao qual o piloto brasileiro se 

dedicava (significado). Portanto, considerando as categorias de análise, não apenas o contexto 

de produção, autorização e patrocínio têm fatores regressivos, mas também a relação 

forma/conteúdo com que a obra se apresenta. Interessante notar que, de todos os trabalhos do 

Nó da Paulista, o “Graffiti Ayrton Senna” é o único que possui indicação no Google Maps como 

um ponto turístico da cidade de São Paulo, ao lado de museus, institutos, bancos e empresas, 

conforme abaixo: 

Mapa 9 – Região do Nó da Paulista 

Fonte: Google Maps 

 

 O todo social não apenas se impõe sobre as partes, por meio da sociedade administrada 

e da lógica de mercado, mas também seleciona fazeres que podem representar seus interesses 

por algum momento, em algum local. Sobre a apropriação mercadológica da arte, comenta 

Schaefer:    

Como se pode perceber, Adorno coloca a força da explicação para a autonomia da arte (e das 

obras de arte) na resistência: elas rejeitam ser mercadorias. Esse fato as isola do contexto social 
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burguês, faz com que sejam uma carta fora do baralho e que se negam a entrar no jogo. (...) [Mas] 

sempre é bom relembrar que o sistema econômico burguês-capitalista frequentemente consegue, 

até com extrema facilidade, quebrar a resistência do sujeito-artista, integrando-o como força 

produtiva. (2012, p. 409) 

 Todavia, por mais que a estrutura, o contexto de produção e a exposição da obra estejam 

ligados à regressão, o aspecto figurativo pode ser contestador. O grafite de NOVE, 

“Lembranças de uma doce primavera”, bem como o “Welcome to Brazil” (imagem 26), outro 

de Eduardo Kobra, são exemplos disso. O primeiro, conforme informou a matéria, é alusivo à 

campanha do Outubro Rosa, que conscientiza a população quanto à prevenção do câncer de 

mama. Por conta disso, foi retratada a figura de uma mulher, ícone relevante de superação e 

resistência – apesar de a obra ter sido executada por um homem.   

 

Imagem 26 – Grafite em muro, Avenida Rebouças 

 

Fonte: Stephen G. Grant (2014) 

  De forma análoga, o retrato de um homem barbado, sentado e curvado, com pratos 

vazios ao seu lado, alude à pobreza, à situação de moradia de rua, o que é apoiado pela placa 

que segura: “bem-vindos ao Brasil de verdade!” diz a tradução ao lado. Nesta pesquisa, pensar 

dialeticamente é verificar se há elementos de resistência, mesmo em meio a contextos regressivos. 

E conforme visto, a resistência estética é o não-idêntico, aquilo que escapa, aquilo que foge.  
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  Sobre a categoria da permanência, um fato curioso é que o muro da imagem 26 teve 

diversas pinturas e desenhos diferentes até enfim ser demolido, no fim do ano de 2017.  

 

Imagem 27 – Buraco da Paulista e Praça José Molina 

 

Fonte: Google Maps 

 

Imagem 28 – Rua da Consolação e Avenida Rebouças 

 

Fonte: Google Maps 
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  Por fim, seguem as imagens 27 e 28 sobrepostas, de maneira a contextualizar 

espacialmente muitos dos grafites vistos até aqui. Na imagem de cima, a galeria do Buraco da 

Paulista e o painel de Rui Amaral logo abaixo da empena de NOVE; Na imagem de baixo, duas 

obras de Kobra juntas: a empena do Ayrton Senna retratada junto ao senhor brasileiro no muro 

(à direita). 
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Conjunto 4: Reexistências 

 

  As últimas imagens da análise retratam a arte de um túnel menor, segmento final do 

Túnel José Roberto Fanganiello Melhem, onde ocorreu o apagamento dos grafites para 

divulgação do “Show Medicina”.  

  Antes de analisar o ocorrido, porém, cabe notar que também aqui há contrastes. 

Principalmente entre os vívidos e coloridos grafites, que retratam personagens se divertindo em 

um jardim, e a situação de segregação social logo acima do túnel, com barracas e vestígios de 

estadia mambembe (imagem 29). O conteúdo figurativo não é exatamente combativo e os 

grafites encontram-se apartados da geografia humana ali presente, de tal maneira que, à 

primeira vista, parecem guardar traços de indiferença, conforme alertado anteriormente por 

Adorno: servem de suporte para a funcionalidade da cidade.  

 

Imagem 29 – Último trecho do Túnel José Roberto Fanganiello Melhem 

 

Fonte: Elias Nasser (2017) 
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  Os desenhos afetados pelo ato da Faculdade de Medicina foram pintados em dezembro 

de 2013, como parte de um festival que celebrava os Direitos Humanos, apoiado pela prefeitura 

da cidade. Antes disso, porém, já existiam grafites naquelas paredes – pelo menos desde 2010, 

segundo foi possível pesquisar pelo recurso de visualização histórica do Google Maps. De 

acordo com o material pesquisado, é prática costumeira da prefeitura apoiar a rotatividade 

artística no local. Trazendo novamente as categorias de análise, o contexto de produção das 

obras desse túnel é autorizado e patrocinado pelo poder público. Ao mesmo tempo, a 

“motivação” da produção – celebração dos Direitos Humanos – possui, aqui, um viés relevante 

de arte instigadora, que salienta mais elementos de resistência do que de regressão. Assim como 

outros grafites vistos até aqui, ainda que a produção seja subsidiada, viabilizando o aspecto 

material da obra, seu significado pode ser contestador.  

Imagem 30 – Trecho do túnel antes e depois da intervenção 

 

Fonte: site “Folha de São Paulo” (2014) 

 

  Entretanto, se é costume da prefeitura autorizar e incentivar a arte nesse local, ao que 

parece, é também costumeiro o apagamento de grafites para divulgação do evento da Faculdade 

de Medicina da USP. Foi relatado que a atitude arbitrária de 2014 não foi a primeira. Segundo 

a Coordenadoria da Juventude da Prefeitura, os grafites apagados tinham autorização da 
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Comissão de Proteção à Paisagem Urbana para serem expostos por um ano38. Porém, foram 

apagados antes desse período, e de forma esteticamente totalitária: tinta preta por cima de tudo 

(imagem 30). 

 A ação dos alunos de medicina possui muitos elementos da barbárie. Ato de imposição 

de força (a tinta preta mais “forte” que todas as outras), privatização de um espaço público, 

divulgação publicitária, o ato de suplantar produções artísticas por interesses privados. 

Novamente a noção de indiferença, e a de um todo que se coloca sobre as partes; o preto que se 

coloca sobre as cores.  

  É muito simbólico o apagamento dos desenhos originais ter ocorrido em prol do anúncio 

de uma festa – e não qualquer festa, mas “Show Medicina”, evento conhecido no meio 

universitário e tido por muitas/os estudantes como conservador, machista e segregador. Um 

evento que já teve edições canceladas pelo Ministério Público39 devido a alegações de violação 

a direitos humanos. Por qualquer ironia artística ou arteira, os grafites apagados foram 

concebidos para um festival de luta por esses mesmos direitos. Abaixo, uma transcrição com a 

fala de um dos artistas com obras afetadas da mesma matéria: 

(...) Bonga, um dos artistas, disse que foi surpreendido pela notícia do painel 

apagado. "A gente entende que o grafite é algo efêmero, isso faz parte do 

processo da cidade. Mas ter um painel de rua apagado para promover um 

evento é um absurdo"40 

  De fato, é o absurdo da barbárie. Essa ação arbitrária dos alunos da Medicina revela bem 

as disputas presentes no território urbano, e que permeiam diversas instâncias da sociedade 

administrada. Retomando o debate a respeito do território e territorialidade, é interessante notar 

que o embate existe, inclusive, nas relações de poder sobre o espaço:  “(...) o convívio de 

múltiplas territorialidades implica sempre disputas. Como afirma Zambrano, ‘o território se 

conquista’, sendo assim ‘luta social convertida em espaço’” (Haesbaert, 2004, p. 10). Mais uma 

vez, contradições sociais que se revelam em termos espaciais.  

  Sobre a tentativa de transformar um espaço apropriado pela arte num espaço dominado 

pela razão instrumental, comenta Schaefer, baseado na teoria estética adorniana:    

                                                           
38 Matéria do site “Estadão” de 08/03/2016. Disponível em: https://goo.gl/wxsHHg 

39 Matéria do site “Folha de São Paulo” de 02/10/2014. Disponível em: https://goo.gl/WPiagF 

40 Mesma matéria do site “Folha de São Paulo” de 02/10/2014.  
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A obra de arte não é mercadoria e, assim, por princípio, fica fora do esquema da dominação. A 

obra de arte é inútil e “só o inútil garante o estiolamento do valor utilitário. ” (TE, 342; AT, 337) 

[...] O sistema capitalista, no entanto, tende a subsumir a si tudo o que pode ser considerado 

inútil, atribuindo-lhe alguma utilidade, o que faz com que o inútil seja integrado entre as coisas 

pervertidas pela troca e pelo lucro e que seja transformado numa falsa necessidade. (2012, p. 

498) 

  À sua maneira, o “Show Medicina” é exemplo de negócio útil ao capital, assim como 

tantos outros negócios que se utilizam do espaço urbano para viabilizar, disseminar, conseguir, 

aumentar, anunciar, fechar, propagandear: negócios. Mais uma vez os ditames financeiros 

impõem-se à cidade e tentam monopolizar o direito a ela, seus muros, suas mensagens. Nesta 

ação há também um elemento de estratificação social – os graduandos da USP colocam-se como 

os únicos “donos da cidade”, materializada nos entornos da Avenida Doutor Arnaldo. Em vez 

de pagarem por publicidade em lugar adequado, pintam por cima de produções artísticas 

expostas em local público.  

Imagem 31 – Último trecho do Túnel José Roberto Fanganiello Melhem 

 

Fonte: Elias Nasser (2017) 

 

   Todavia, mais uma vez a noção de resistência aparece real e combativa. Como se 

tivessem vida ou lutassem por uma causa, os grafites protestaram. E foi o mesmo poder público, 
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autorizador e patrocinador da produção original, representado pela prefeitura (gestão Haddad, 

2013 – 2016), que deu voz à resistência – pelo menos neste caso. Os grafites foram refeitos 

pelos/as artistas originais e também por novos/as participantes. No fim, a arte permaneceu. 

 Mais simbólico do que o ato de regressão foi o ato de pichação que ocorreu nesse mesmo 

túnel, logo após o incidente. Conforme mostra a imagem 32, bem no centro, foi escrita com 

spray de tinta preta a palavra: RESISTÊNCIA. Vista sem contexto, a palavra pode ter muitas 

intepretações, desde vandalismo urbano até, em última análise, reforço da dominação, no 

sentido reacionário de resistir a mudanças e à eliminação dos estratos sociais. Afinal, 

intransitiva como está, deixa a questão “resistência ao quê”?   

  Entretanto, a julgar pelo contexto em que se encontra, e por sua produção não-

patrocinada, desautorizada, transgressora, quem sabe essa pichação aponta para a resistência da 

revolução em curso dos nossos dias: significativamente, foi feita sobre o desenho de Minhau, 

nome artístico de uma das únicas mulheres grafiteiras com trabalhos no Nó da Paulista. Com 

efeito, a resistência da arte frente à cidade pode evidenciar a resistência da parte frente à 

totalidade.   

Imagem 32 – Pichação no trecho inicial do túnel 

 

Fonte: Google Maps 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O que propusemos aqui, a título de provocação inicial, foi a construção analítica, crítica 

e dialética dos conceitos de resistência e regressão na arte do grafite, tendo em vista o território 

e as territorialidades em que está inserido. 

  Interessante constatar que a própria pesquisa que embasou este ensaio teve seu processo 

dialético. Esta proposta de trabalho de apropriação de espaços, de investigação de uma arte 

marginal, de uma arte contestadora com elementos de resistência e regressão, que se coloca 

como evidência das contradições do todo, justamente para evidenciar a dialética entre 

resistência e regressão, um trabalho de psicologia social, baseado na teoria crítica, um trabalho 

que busca, ainda que limitadamente, criar um debate maior, trazer esclarecimento, mais 

visibilidade e crítica – teve seu viés contraditório no seguinte: em vários momentos, lançou mão 

de elementos da regressão, por mais que todo ato ou objeto social possa dispor do processo de 

resistência, também. 

  Isso pode ser observado, por exemplo, nas visitas a campo. Quando o pesquisador sai 

do ambiente acadêmico e vai para a rua, de certa forma promove um tipo de invasão. Quando 

adentra territórios diferentes, interage com pessoas de outro recorte social, outro tipo de 

vivência, quando atravessa espaços marginalizados, comete a invasão de um arauto do todo 

sobre as partes; uma invasão elitista; uma invasão bárbara. 

  A questão da coerção social é outro exemplo. Durante a pesquisa, os momentos de maior 

“sensação de segurança” para fazer abordagens, registros e análises foram aqueles em que havia 

força policial ou algum tipo de instituição coercitiva por perto. Ou seja, um dos maiores ícones 

da repressão, da força, da violência – a serviço de um pesquisador social. Os momentos de 

segurança foram aqueles em que havia a percepção de se estar protegido, escoltado, legitimado 

pela polícia, uma das possíveis endossadoras da regressão. Não é desprezível o fato de que os/as 

próprios/as integrantes da polícia, enquanto partes da sociedade, estão sujeitos à dominação do 

todo e suas ações só refletem a barbárie que os comanda; este debate, porém, não será 

desenvolvido aqui. A questão é que, de fato, assim como ocorre no grafite, a própria pesquisa 

se deu por processos contraditórios. 
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  Quanto ao grafite, entendemos se tratar de uma produção que pode ser considerada arte 

nos termos da teoria estética de Adorno: é uma obra, no sentido de conter trabalho e construção 

de uma estética própria, apresenta vieses críticos que questionam a realidade urbana tal qual 

apresentada, além de evidenciar as contradições presentes no todo administrado. 

  Após todo o desenrolar da pesquisa, desde os pré-trabalhos, passando pelo levantamento 

bibliográfico, sua seleção e leitura, as visitas a campo, o registro de imagens, compilação de 

dados, a tradução dos dados em termos de material de pesquisa e de análise, até chegar à forma 

provocativa do ensaio que propusemos aqui, podemos apontar para algumas possíveis 

conclusões. 

  A primeira delas é a de que o grafite se configura como objeto social, e como tal, faz 

parte do todo descrito ao longo do trabalho. Conforme visto, o próprio surgimento do grafite é 

um fragmento do desenrolar de inúmeras relações sociais, urbanas e políticas, e seu 

desenvolvimento até os dias de hoje continua marcado por processos diversos e contraditórios 

– o que espelha a própria cidade. Ainda na condição de objeto social, o grafite pode evidenciar 

a relação das partes no todo social. Conforme acenado anteriormente, os grafites do Nó da 

Paulista, representativos da arte do grafite, podem ser analisados por meio de categorias 

dialéticas, pois há processos contraditórios de resistência e regressão ocorrendo a todo momento 

na sua relação com a sociedade. A segregação social, as parcerias público-privadas, a 

permanência, o anonimato, a afirmação da identidade ora como marca distintiva, ora como 

preservação da memória – está tudo lá, no grafite, também. 

  Quanto à questão territorial, vimos territórios dentro de territórios e territorialidades 

sendo demarcadas, expandidas e criadas por meio da arte urbana do grafite. A cidade de São 

Paulo, que por todo seu processo histórico já é multicultural, ganha cada vez mais 

multiterritorialidades por meio das ocupações artísticas de seus diversos territórios. Ainda na 

questão espacial, cabe levantar uma questão para próximos trabalhos: por que o projeto de 

apagamento de pichações e grafites da nova gestão municipal, “Cidade Linda”, não chegou na 

região da Avenida Paulista e seu Nó? Quem sabe Gabriel, o rapper citado na Introdução, tivesse 

algo a nos dizer sobre apropriações e dimensões psicossociais do espaço.  
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  Por fim, sobre representatividade feminina, foi notória a quase ausência de artistas 

mulheres como produtoras das obras estudadas no Nó da Paulista. Todavia, apesar de a 

intervenção artística feminina ser pequena na área da pesquisa, nos últimos anos tem crescido 

o número de mulheres e coletivos feministas envolvidos/as com arte urbana, sobretudo com 

grafite. Entre as artistas brasileiras, podemos citar Anarkia Boladona (Panmela Castro), 

Magrela, Sinhá, Ananda Nahu, Criola (Tainá Lima), Tikka (Ana Carolina), Carol Nascindim, 

Nina Pandolfo e a já citada Minhau (Camila Pavanelli). Esse movimento da arte urbana somado 

à resistência ancestral das mulheres tem trazido debates relevantíssimos, que ultrapassam as 

categorias estéticas e apontam, na vida material, para uma revolução possível. 
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