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Simônides aconselhava seus patrícios a tomarem a vida como um jogo; a 
seriedade lhes era bem conhecida na forma de dor (...) e sabiam que 
apenas através da arte a própria miséria pode se tornar deleite. 

(NIETZSCHE, 2005, p. 110) 

1 ARTE URBANA 

Um transeunte se prepara para atravessar a avenida quando sente cair uma 

gota d´água em seu rosto. Curioso, levanta a cabeça para verificar a condição do 

tempo. Ao ofuscar sua visão com os raios do sol, se esquece de sua primeira 

intenção e se surpreende com uma pichação no alto de um prédio. Logo, se dá 

conta que era o seu local de trabalho, o que lhe trouxe certo desconforto. Sua 

surpresa se deve ao fato de tomar conhecimento daquele acontecimento por uma 

mera casualidade, sendo que trabalhava naquele edifício por mais de uma década. 

Como não fiquei sabendo disso antes - se perguntava - uma pichação enorme em 

um importante centro comercial, em plena avenida no centro da cidade? O que 

fazemos dia-a-dia entre as muralhas desses blocos de concreto que não mais 

enxergamos o céu e não nos damos conta do que se modifica ao nosso redor? 

Questionando-se, tomou o elevador e foi para o seu escritório para mais um turno de 

trabalho. 

Pichações e grafites estão presentes pelos muros, portas de garagem, na 

fachada dos prédios, viadutos, postes, vagões, túneis, ruínas, monumentos e tantas 

outras superfícies disponíveis que possam servir de suporte. Incorporados à 

paisagem das metrópoles, a pichação e o grafite estão presentes tanto nas vias de 

circulação quanto nos espaços intransitáveis. Já não se pode mais ignorar a sua 

presença. Há algo que afecta a todos, tanto autores como transeuntes. O termo 

afecto é empregado com a grafia “c”, se referindo ao conceito criado por Deleuze e 

Guattari em O que é a filosofia?. Afecto vem a ser o que conserva em si as 

sensações de uma obra de arte, ou outro objeto ou referência. (DELEUZE; 

GUATTARI, 1997, p. 216). 



 

Esta pesquisa pensa as diferentes grafias e experimentações da arte urbana 

evitando polarizações e classificações, as quais, inevitavelmente, levam a emissão 

de juízos de valor. De certo modo, pode-se dizer da multiplicidade das grafias 

urbanas, o que Deleuze e Guattari dizem dos conceitos: uma extensão ao infinito é 

provocada. Os devires da arte acontecem em um plano diferente daquele dos 

conceitos. Conforme Deleuze e Guattari: “É por isso que há sempre muitos 

movimentos infinitos presos uns nos outros, dobrados uns nos outros, na medida em 

que o retorno de um relança um outro instantaneamente, de tal maneira que o plano 

de imanência não pára de tecer, gigantesco tear.” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 

54-55). 

Independentemente do “tipo” de manifestação ou de expressão da arte 

urbana, ora autorizada e com cara de bem educada, ora irreverente e sendo 

considerada uma ameaça ao patrimônio cultural, desconsiderando a ilegalidade e a 

segurança pessoal de seus autores, um dos troféus de um pichador é alcançar a laje 

no topo de um edifício para ali deixar a sua assinatura, ao mesmo tempo em que 

sente o vento frio no seu rosto, vê as estrelas e a cidade aos seus pés. Esse efeito, 

as sensações daquele instante do vivido, se torna seu maior afecto. 

2 PROTESTO PACÍFICO 

O século XX foi marcado pela formação das metrópoles como consequência 

do processo que efetivou a industrialização. Os novos centros urbanos se impõem 

pela altura dos seus arranha céus, mas os edifícios, a maioria acima de 20 andares, 

numa tomada panorâmica, formam um só bloco visual. Em seu livro, Paisagens 

urbanas, Nelson Brissac Peixoto (2004) expõe a saturação visual das metrópoles. 

Os blocos de concretos colados uns aos outros já não permitem mais que se possa 

ver. “Um olhar que não pode mais ver, colado contra o muro, deslocando-se pela 

sua superfície, submerso em seus despojos. Visão sem olhar, tátil, ocupada com os 

materiais, debatendo-se com o peso e a inércia das coisas.” (PEIXOTO, 2004, 

p.174). Apesar da imponência dessas edificações, não se trata da mesma 

concepção de altura do passado gótico. Tendo desenvolvido sua pesquisa na cidade 

de São Paulo, o autor se refere à perda da verticalidade das cidades 

contemporâneas, nas quais não há mais espaço nem para uma catedral nem para 



 

um centro de interesse cultural. (PEIXOTO, 2004, p. 301) É como se toda a 

arquitetura se equiparasse a uma horizontalidade por causa da contiguidade das 

construções. Nesse meio, para usar uma expressão de Deleuze lembrada por 

Peixoto, as diferentes intervenções urbanas crescem como mato entre as pedras. 

(PEIXOTO, 2004, p. 236) 

Muitas pichações, também grafites, chamam a atenção para as novas 

exigências de vida nas metrópoles. Algumas assinaturas expressam o ambiente ou 

as condições de vida de seus autores, como “OS GS” (Os Garotos Sujos), escrita 

com letras maiúsculas em forma de losango. Peixoto, ao comentar um livro 

organizado por ele, Intervenções Urbanas: Arte, Cidade, diz: “Nossa intenção é 

provocar as pessoas para que elas percebam que a cidade não é apenas um lugar 

para ser explorado, é um lugar para ser vivido.” (BEGUOCI, 2006, p. 80). Apesar das 

metrópoles não proporcionarem vida em condições dignas a todas as pessoas, os 

grupos economicamente marginalizados e excluídos pelo sistema social vigente 

criam modos de afirmação próprios, fazendo valer sua voz. 

Nos meios de comunicação, geralmente, a pichação é considerada uma 

“praga urbana” e é sinônimo de “vadalismo”,1 atividade que ameaça o patrimônio 

público e privado. João Wainer (2005), repórter-fotógrafo em São Paulo, em uma 

reportagem à revista Super Interessante, trouxe uma visão inédita e ousada em 

relação à prática da pichação. Para o repórter, a pichação é uma forma legítima de 

arte. Já não se pode mais ignorar este tipo de manifestação pública. Wainer justifica 

a estética da pichação pelo desenvolvimento de um estilo próprio que combina com 

“a cor do asfalto, o cinza dos prédios, o cheiro da fumaça que sai do escapamento 

dos ônibus, o barulho do motor, da buzina dos motoboys, da correria...” (WAINER, 

2005, p.98, col. 2). Para o repórter, esse tipo de intervenção urbana vem a ser uma 

forma pacífica e legítima de protesto contra a violência das cidades: 

Além de bonito, o ato de pichar é um efeito colateral do sistema. É a 
devolução, com ódio, de tudo de ruim que foi imposto ao jovem da periferia. 
Muitos garotos tratados como marginais nas delegacias, mesmo quando 
são vítimas, ridicularizados em escolas públicas ruins e obrigados a viajar 
num sistema de transporte de péssima qualidade devolvem essa raiva na 
forma de assaltos, seqüestros e crimes. O pichador faz isso de uma 
maneira pacífica. É o jeito que ele encontrou de mostrar ao mundo que 
existe. (WAINER, 2005, p.98). 



 

A visão de Wainer está relacionada à origem da prática da pichação. Em sua 

pesquisa, Deborah Pennachin (2003) remete essa origem à década de 60, quando 

os imigrantes negros e porto-riquenhos do bairro do Bronx, de Nova Iorque, 

espalharam pelas ruas e trens seus “nicks (do inglês, ‘apelidos’), também chamados 

de signatures (do inglês, ‘assinaturas’) seguidos do número de suas casas. STITCH 

1, FREDDIE 173, CAT 187, T-REX 131, SNAKE 1 e RAY-B 954 são alguns 

exemplos.” (PENNACHIN, 2003, p.8).ii Os estilos de escrita foram usados para 

identificar, marcar espaço ou simplesmente identificar a pessoa com o seu local de 

moradia e, mais que isso, de existência. É como dizer: “sou fulano, moro aqui. 

Existo. Não me ignorem.” 

3 PICHAÇÃO E GRAFITE: PENSAR POR ADIÇÃO 

“O grafite brasileiro – é bom não confundir com pichações – saiu das paredes 

de nossas capitais para ganhar projeção internacional.” (VETTORE, 2006, p. 50). 

Com essa frase uma revista de circulação nacional inicia uma reportagem sobre os 

irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo, Os Gêmeos, que tiveram seus trabalhos 

incorporados à publicidade de marcas de peso. A produção nacional destes e de 

outros brasileiros pode ser conferida no livro Grafitti Brasil, ironicamente editada 

apenas em inglês por Thames & Hudson, em Londres. A reportagem, antes de 

exaltar a capacidade de sedução dos traços dos desenhistas nacionais junto às 

grandes marcas como Nike, Ambev e Volkswagen (VETTORE, op. cit., p. 50) e 

trabalho de fachada do castelo de Kelburn, na Escócia, em 2007, traz uma 

desnecessária ressalva: é bom não confundir com pichações... De saída, é 

reforçada a tensão criada entre grafite e pichação que, geralmente, coloca essas 

duas práticas de intervenção urbana em posições diametralmente opostas, 

especialmente no Brasil. Em Inglês, não existe tradução para a palavra pichação, 

sendo que o termo “graffiti” incorpora os diferentes estilos dessa prática urbana. 

Nas universidades, diferentes áreas de conhecimento têm se ocupado com 

esse conjunto variado e diversificado de manifestação artística. Algumas pesquisas 

procuram dar conta da diversidade dos traços, estabelecendo uma diferenciação 
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mínima entre o que comumente é designado como pichação e grafite. Quanto à 

origem dos termos ou numa análise de forma, pode-se justificar uma diferenciação 

mínima entre Grafite e Pichação. Grafite tem origem no termo italiano graffito, que 

deriva do latim graphium. Inicialmente, designou um estilete utilizado para escrever 

sobre placas de cera. Posteriormente, a forma plural, graffiti, nomeou as inscrições 

gravadas na pré-história e na antiga Roma. Em 1965, a palavra graffiti foi utilizada 

para definir as pichações com spray e, nos anos 70, para indicar as modernas 

pinturas feitas com a mesma tinta. O termo pichação remete às inscrições realizadas 

com piche em muros na antiga Roma. Adquiriu arbitrariamente uma conotação 

pejorativa, quando se tornou uma prática de protesto social nos bairros periféricos 

de Nova Iorque, na década de 1960, e, mais tarde, quando foi utilizado por torcidas 

organizadas em práticas ilegais ou por grupos de controle do narcotráfico.ii 

Com o apoio de instituições sociais, um número considerável de grafiteiros 

reivindica para si o status de artistas, enquanto que considera a pichação 

vandalismo. Em contra partida, alguns pichadores consideram a prática do grafite 

cooptada pelo sistema. O limite entre um estilo e outro é tênue e as tentativas de 

diferenciação correm o risco de valorizar uma prática em detrimento da outra. As 

pesquisas tendem a resistir às tentativas de classificação dos “tipos” de grafismos 

urbanos porque dão maior relevância ao tipo de interação social presentes em 

ambas as práticas. Em sua dissertação de mestrado, defendida na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Giovani Andreoli (2004), problematiza os critérios de 

valor com os quais comumente se nomeia os “tipos” de grafismos urbanos de 

“grafite” os que são “bons” e de “pichação” os que são “ruins”. O interesse de 

Giovani está em “saber o que é produzido como processo conversacional através 

dos grafismos urbanos, e não tão especificamente motivos que cada personagem 

possa alegar isoladamente em sua produção.” (ANDREOLI, 2004, p. 11). Uma 

dissertação de mestrado recente e inédita pela sua extensão e a forma apaixonada 

e engajada com que o autor expõe suas ideias, defendida em 2009, na Universidade 

de Rio de Janeiro, por Gustavo Rebelo Coelho de Oliveira (2009), afirma a pichação 

como arte. A pesquisa de Gustavo Coelho, como prefere ser identificado, se 
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concentra na prática da pichação, principalmente, de jovens da periferia, nos 

espaços da cidade. A pesquisa inclui um documentário, Luz, câmera, pichação, que 

traz algumas tomadas de ações, entrevistas e depoimentos realizados in locus ou 

via internet com os autores das pichações. Parte desse material pode ser acessado 

no site com o mesmo nome, especialmente criado para divulgar o trabalho.iii Ao 

concentrar-se na prática da pichação, Gustavo Coelho traz à tona uma série de 

tentativas de como a mídia e as instituições contrapõem o grafite à pichação. Um 

exemplo analisado pelo autor é a campanha Picasso não pichava, criada pela 

Secretaria de Segurança e divulgada, principalmente, na rede de ensino de Brasília. 

Denunciando ações moralizadoras e repressoras das instituições estabelecidas, 

como a repressão e expulsão de um estudante da Faculdade de Belas Artes em São 

Paulo, Gustavo Coelho reafirma a dimensão artística da pichação e considera 

também a sua função política enquanto protesto social. (OLIVEIRA, 2009, p. 368). 

Perante o Código brasileiro, qualquer tipo de intervenção não autorizada se 

constitui em crime ambiental (artigo 68, lei 9.605/89). O grafiteiro paulista José 

Augusto Amaro Capela, o Zezão (também apresentado no livro Grafitti Brasil, citado 

anteriormente), engloba tanto o grafite como a pichação como uma prática artística e 

social comum: “Grafite e pichação são uma coisa só, o que muda é a estética. 

Grafite é uma arte subversiva em sua raiz.” (ATHAYDE, 2005).iv De um modo geral, 

predomina uma visão polarizadora em que se endeusa a prática do grafite enquanto 

se “diaboliza” a pichação. O grafite é instituído como arte, incluído no âmbito das 

artes visuais, mais especificamente, da street art (arte de rua) ou arte urbana. É 

também apresentado como “bom” desenho, com cor, “bem” intencionado, com estilo, 

uma poética visual das metrópoles, “o lado bom da periferia”, a ocupação 

democrática do espaço urbano... A pichação é reduzida a uma mera marca, 

assinatura, protesto, insulto, ação de vândalos, crime, sujeira, praga urbana, da 

ordem do “maldito”, traço do incivilizado. 

O sujeito educado, civilizado e universal, somente subsiste diante de sua 

negativa, o desajustado, perverso e intolerável. Essa contraposição entre civilizado e 
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incivilizado vem acompanhada das figuras morais do sujeito “bom” e “mau”. O 

filósofo Peter Sloterdijk (1999) aponta para essa tendência predominante na 

sociedade ocidental em dividir o mundo entre civilizados e incivilizados: “A etiqueta 

‘humanista’ recorda – de forma falsamente inofensiva – a contínua batalha pelo ser 

humano que se produz como disputa entre tendências bestializadoras e tendências 

domesticadoras.” (SLOTERDIJK, 1999, p.17). Se, por um lado, ocorre um processo 

de instituição de sujeitos incivilizados, por outro, eles subsistem por si mesmos. As 

tentativas de classificação não dão conta dos movimentos que acontecem. A 

distinção formula juízo, estabelece regras para organizar e fixar corpos e 

“dicotomizar” (ou “dialetizar”) o mundo. 

4 NO AMBIENTE ESCOLAR 

No ambiente escolar, chama a atenção o grande número de inscrições e 

desenhos presentes nas classes, cadeiras, bancos, paredes da sala de aula e, 

principalmente, nas paredes e portas de banheiros. As escolas ficam povoadas por 

esse tipo de grafia, que também são realizados nos cadernos, livros, na própria pele, 

vestuário e objetos de uso pessoal. O assunto pichação ou grafite, no entanto, é 

tratado com cautela. Pelo terceiro ano consecutivo, a revista Nova Escola (BENCINI, 

2005, p. 62-64) promoveu com as escolas uma atividade interativa de produção de 

textos e imagens relacionadas à cultura rap. Os alunos foram desafiados a 

completar a letra do rap Lado Bom, de Augusto dos Anjos, e o grafite inacabado com 

espaços em branco, enviando sugestões para cada um desses trabalhos. Ambos 

foram completados partir de uma seleção das propostas enviadas pelos alunos de 

escolas de todo o país. 

Edições recentes de livros didáticos de arte para o Ensino Fundamental, 

dedicam um número considerável de páginas para o tema grafite. De um modo 

geral, o conteúdo apresentado é atualizado com excelentes fotografias de artistas 

grafiteiros nacionais e internacionais. Mas, é frequente o estabelecimento de uma 

distinção clara entre a prática do grafite e da pichação. Para citar um exemplo: “Mas 

não confunda grafite com pichação. Grafite é uma arte. Já a pichação, em geral, 

constitui uma forma de protesto e, em muitos casos, é vista como uma forma de 

vandalismo.” (HADDAD; MORBIN, 2009, p.66). E, em seguida, é citada a lei de 



 

crime ambiental, que legisla sobre qualquer forma de intervenção ambiental não 

autorizada, conforme mostrado no item anterior. 

Na adolescência, se intensificam os rabiscos como forma de experimentação 

gráfica e como entretenimento, ou, ainda, em decorrência de certa divagação ou 

ansiedade típica nessa faixa etária. A instituição escolar se empenha em apagar a 

vontade de traço dos alunos. Além dos traços, qualquer atitude fora dos padrões 

ativa mecanismos de contenção. Uma professora observa um fato acontecido numa 

escola de Ensino Fundamental durante o arreamento da bandeira, em que alunos 

adolescentes latiram e uivaram durante a execução do hino nacional. A partir das 

ações tomadas pela escola em relação a atitude desses alunos, observa-se: 

A Educação foi constituída para civilizar, fazer do homem um cidadão, 
diferenciá-lo do bárbaro, selvagem e animal. Ser educado é controlar os 
instintos, disciplinar as “necessidades básicas” e evitar ao máximo que os 
furores biológicos, principalmente os de ordem escatológica, se manifestem 
socialmente. (GOMES, 2002, p.60). 

Em relação às pichações, igualmente, evidencia-se um esforço grande para 

preservar as escolas limpas das manifestações desordeiras. Mas, apesar dos 

mecanismos de controle instituídos, os alunos não cessam de proliferarem suas 

marcas nos espaços que transitam. Os traços subsistem, demarcando territórios e 

desterritorializando a ordem simbólica civilizadora, que a escola, a um só tempo, 

ajuda a produzir e a instituir. 

5 INTERVENÇÃO ESTUDANTIL EM OBRA DA BIENAL 

Um grupo de estudantes da 1ª série do Ensino Médio de uma escola da rede 

privada de Porto Alegre visitou o espaço Árvore Magnética, no Armazém 6, do Cais 

do Porto, da 7ª Bienal do Mercosul. Duas obras expostas, Monumentos 

Vandalizáveis: Abstração de Poder (maquete), do peruano José Carlos Martinat e 

Protocolo Ouro Preto (vídeo-instalação), do chileno Diego Fernández, chamaram 

especial atenção dos estudantes pela possibilidade de intervir ativamente no espaço 

expositivo. As obras não só sofreram modificações programadas pelo artista ao 

longo dos 45 dias da exposição, como também receberam intervenções do público. 

O tipo de intervenção da primeira obra parece ter contagiado os estudantes a 

intervirem na segunda. Na primeira obra, Martinat construiu miniaturas de 



 

monumentos políticos importantes do Estado e do país e convidou 10 grupos de 

visitantes para interferir com a obra ao longo dos 45 dias da Bienal. O tipo de 

intervenção ganhou destaque no jornal de maior circulação na capital: “Um ato 

censurado com punição conquistou a liberdade. Pichar monumentos agora é 

permitido. Mas apenas no Armazém 6 do Cais do Porto...”(ZANONI, 2009).v Como 

pichar é proibido, o público teve a oportunidade de vandalizar as maquetes das 

instituições de poder político do Brasil, que reprimiria o autor de tal ato se realizado 

fora daquele espaço expositivo. 

A segunda obra, Protocolo Ouro Preto, sofreu igualmente modificações 

programadas pelo artista ao longo da exposição. Fernández teve como proposta 

instalar salas com vídeo em seqüência, sendo que elas seriam acessíveis somente 

depois que a parede que as separa fosse quebrada. No interior de cada uma dessas 

salas foram exibidos vídeos que retratam questões históricas e políticas, como o 

Nazismo. Na última, foram mostradas as cenas da depredação de todas as paredes. 

(PEREIRA; COSTA, 2009)vi. Após a performance em cada uma das salas, em que 

todo o ambiente da sala era destruído, inclusive o vídeo, os visitantes, picharam o 

local, das paredes ao teto, usando caneta ou fragmentos dos destroços encontrados 

no chão.  

A maioria das intervenções realizadas pelos visitantes não estava relacionada 

ao conteúdo dos vídeos exibidos. As pichações nas salas destruídas pareciam 

retomar a espontaneidade das vandalizações proposta na obra de Martinat, 

imediatamente em frente àquela. A liberdade de se expressar gerou uma 

proliferação desenhos, marcas e inscrições, oportunizando a crianças e jovens que, 

muitas vezes, não tem nenhuma relação com a cultura hip-hop e que normalmente 

não participariam de uma pichação em lugares públicos, a terem uma participação 

ativa na visita à exposição da Bienal. A vontade do traço se deu de forma livre e 

espontânea pela intenção do gesto e do uso da liberdade de se expressar. Era 

visível a satisfação dos jovens em interagir livremente com aquele espaço. Em sala 
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de aula, muitos elegeram o conjunto dessas duas obras como a experiência mais 

significativa dos roteiros visitados, estabelecendo importantes relações com os 

estudos realizados sobre arte contemporânea, arte de rua e a oficina estêncil, 

realizada três meses antes da visita. 

6 PENSAR COM O MÚLTIPLO 

Na perspectiva da Diferença, em vez de ordenar e classificar, se pensa por 

adição e com o múltiplo. Diferentes grupos de autores, anônimos ou reconhecidos 

pelo sistema de arte, atuando legalmente ou de modo criminoso, contaminam e são 

contaminados pelo trabalho uns dos outros. Mesmo sem entrar em contato direto, e 

ainda que uma existência não tenha correspondência de sentido com a outra, os 

diferentes autores continuam proliferando os efeitos de seus devires. A cada obra, 

se traça uma linha ao infinito, uma multiplicidade é provocada. Apontada como 

terceira característica do conceito rizoma por Deleuze e Guattari, a multiplicidade 

ocorre [...] 

[…] somente quando o múltiplo é efetivamente tratado como substantivo, 
[...]. Uma multiplicidade não tem nem sujeito nem objeto, mas somente 
determinações, grandezas, dimensões que não podem crescer sem que 
mude de natureza (as leis de combinação crescem então com a 
multiplicidade). (DELEUZE; GUATTARI, p.16, 1995). 

Pichações e grafites produzem efeitos para além do âmbito em que 

normalmente são concebidos. Não podem ser contrapostos e nem limitados a uma 

prática de periferia, ao movimento do hip-hop e do rap, como se fosse possível 

classificar e estabelecer parâmetros para tudo o que acontece. Importa menos a 

desordem, a impossibilidade de estabelecer critérios que criam o caos, que a 

“velocidade infinita com a qual se dissipa toda forma que nele se esboça.” 

(DELEUZE; GUATTARI, p. 1997, p.153). 

Christiania, em Copenhague, uma república hippie, nascida da rebelião de 

maio de 68, é também um berço do grafite. Além da arquitetura ousada, o grafite dá 

à “cidade” um colorido especial. (AMARANTE, p. 29-40, s/d.). Os suportes e os 

espaços da arte do grafite assume variadas formas. Em 2010, de 22 de janeiro a 21 

de março, está sendo reeditado a exposição CowParede, do escultor suíço Pascal 

Knapp, que, na edição de 2005, chegou a colocar 150 esculturas de vacas 

grafitadas por artistas grafiteiros e jornalistas brasileiros em diferentes pontos da 



 

cidade de São Paulo. (CLÁUDIO, p. 88, 2005). Um leilão beneficente reverte as 

esculturas em dinheiro para a realização de obras sociais. Essa idéia começou em 

1998, em Zurique. Desde então, a exposição já percorreu diversos países, sendo 

vista por mais de cem milhões de pessoas. No Brasil, além de São Paulo, a 

exposição também foi realizada em Curitiba e Belo Horizonte, em 2006, e no Rio de 

Janeiro em 2007. 

Os movimentos de proliferação da arte urbana não cessam de produzir 

múltiplo. Cada traço vem a ser afectado por outro, sendo um a dobra de outro, 

fazendo surgir reiteradamente algo novo. Dos espaços de circulação aos 

intransitáveis, praticamente, invisíveis, como o trabalho de Zezão nas galerias 

pluviais de São Paulo. Trata-se de grafites em azul-claro brilhante, que o artista 

grafiteiro realiza nas galerias, num espaço ermo, reterritorializando um espaço 

inabitado, um mundo desconhecido, no underground da cidade de São Paulo. A 

DOCTV SP II produziu o documentário "No Traço do Invisível" com a direção de 

Laura Faerman e Marília Scharlach, dando visibilidade ao trabalho de Zezão. Cabe 

citar, além da pintura nas galerias pluviais, os cartazes com desenhos e pinturas 

colados em muros, tapumes ou fixados em postes, prática conhecida como “lambe-

lambe”. De modo semelhante, os stickers, pequenos adesivos colados em 

superfícies como as dos postes e placas de trânsito, que se proliferam entre jovens 

estudantes de todo o mundo. Mais uma vez, o mesmo movimento, mas sempre 

diferente, territorialização e desterritorrialização, em postes, banheiros, assentos de 

ônibus, carteiras escolares, portas de acesso a lanchonetes, cinemas, lan house, de 

traços e demarcações de percursos e espaços de movimentação dos autores em 

territórios de fronteiras transpassadas.vii O que se manifesta vem a se tornar outro. O 

devir vem a ser sempre duplo. Cada movimento envolve uma topografia, mas sua 

presença é transitória. A ocupação de um território se dá de modo a provocar nela 

mudanças contínuas. Abre-se um processo contínuo de desterritorialização e 

reterritorialização, que, conforme mostrado por Deleuze e Guattari, se constitui em 

um duplo devir: 

                                                 

vii http://velofoto.blogspot.com 



 

A desterritorialização e a reterritorialização se cruzam no duplo devir. Não 
se pode distinguir o autóctone e o estrangeiro, porque o estrangeiro se torna 
autóctone no outro que não é, ao mesmo tempo que o autóctone se torna 
estrangeiro a si mesmo, […]. (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p.142). 

7 CRIAR CONCEITOS 

Desse conjunto de elementos heterogêneos da arte urbana, a colocação de 

questões vem a ser a tarefa da filosofia. Mas, em filosofia, se cria problemas sem 

que se possa encontrar soluções. Um problema não pode ser reduzido ao silêncio 

em função da busca de sentido. Os problemas não se satisfazem com a segurança 

de uma resposta. Não se estabelece, nas palavras de Deleuze e Guattari, “nem 

espécies variáveis para um gênero constante, nem espécie constante para 

indivíduos variáveis.” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 32). Os problemas colocados 

não requerem soluções. Mais importante que fixar conceitos é criar problemas que 

fazem pensar. Essa perspectiva ontológica mostra o construtivismo deleuziano, que 

pensa a partir da multiplicidade e não de essências. (DELEUZE; GUATTARI, 1997, 

p.51). Uma das características do conceito é que ele não pode ser achado no 

“mundo-aí”, que, como na fenomenologia, se confunde com o estado de coisas. 

Nesse sentido, os problemas em filosofia não são analógicos e nem referenciais. 

Pensar em filosofia é resistir à pensamentos universalistas. O conceito se constitui 

de elementos frágeis, não tem um fim, pois não para de abrir novas singularidades. 

Propõe-se a possibilidade de pensar as diferentes grafias e experimentações 

da arte urbana como rizomas. Na coexistência com os diferentes signos urbanos, 

pichações e grafites realizam conexões num território ad infinitum, assim como o 

rizoma, que realiza ligações e junções sempre horizontalmente num mesmo plano, 

sem ultrapassar o plano verticalmente. “Escrever e fazer rizoma, aumentar seu 

território por desterritorialização, estender a linha de fuga até o ponto em que ela 

cubra o plano de consistência em uma máquina abstrata.” (DELEUZE; GUATTARI, 

1995, p. 20). 

Ao pensar a heterogeneidade das diferentes formas de intervenção urbana, 

se trabalha com vários planos. Imagens se sobrepõem, justapõem e coexistem, mas 

cada plano deve ser erguido separadamente. A ordenação das manifestações da 

arte urbana não permite que se extraia uma significação singular, mas possibilita 

pensar o mundo, com múltiplas possibilidades de vida. Pensar a vida como 



 

possibilidade múltipla e viver a diferença como multiplicidade não reduzida a uma 

alteridade. Desta forma, uma filosofia na perspectiva da diferença e do múltiplo abre 

um frágil espaço para respostas possíveis a problemas possíveis num determinado 

mundo vivido, num horizonte de eventos que vai das ruas para as escolas, das 

escolas para exposições, das exposições para as ruas. 

                                                 

1
 Reportagens como as que seguem são recorrentes nos meios de comunicação: Receitas contra uma praga 
urbana, na manchete da Zero Hora. (MELO, 2005, p. 4-5). Um patrimônio que desmorona. “O furto e o 
vandalismo estão – de forma cada vez mais intensa – comprometendo a integridade de obras concebidas como 
o propósito de humanizar o espaço público. (VERAS, 2008, p.4-5). 
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