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RESUMO 

 
A discussão sobre as muitas formas de se construir uma governança democrática 
levou muitos pensadores a sonhar com utopias desde a Ágora grega, quando a 
praça da cidade representava um espaço de discussões entre os cidadãos da 
época.  A função do espaço público e das muitas formas de apropriação desse 
mesmo espaço pelos cidadãos traz consigo o debate sobre o papel da gestão 
pública e seu relacionamento com os habitantes da cidade dentro do conceito de 
planejamento urbano. Não distante dos processos de produção do espaço urbano 
a expressão artística de rua vem desempenhando um importante papel sobre a 
representação simbólica do espaço, porém tais movimentos artísticos e culturais, 
na maior parte das vezes não se traduzem em uma esfera amena de respeito e 
tolerância pois toda a urbe é antes de mais nada um espaço de conflitos de vários 
grupos sobre o mesmo território, onde o grafite surge como forma de expressão de 
pessoas deslocadas e de grupos minoritários. A presente pesquisa versa 
justamente sobre participação e conflito, e as diferentes formas de ações do poder 
público e a comunidade na produção do espaço urbano, sobretudo nas 
manifestações artísticas inseridas na paisagem urbana. O grafite, expressão de 
pintura mural nos muros da cidade de São Paulo desde fim do século XX é forte 
atração na paisagem urbana, e também tem um longo histórico de parcerias e 
disputas com a gestão pública. Este trabalho tem como objetivo entender como são 
construídos estes canais de diálogo com a prefeitura, os artistas, os veículos de 
comunicação e os cidadãos paulistanos, comparando duas gestões públicas que 
apesar de parecerem diametralmente opostas tiveram curiosos traços em comum e 
na produção e destruição do corredor de grafites da Avenida 23 de Maio, em um 
curto mais conturbado período ente o primeiro semestre de 2013 e o primeiro 
semestre de 2017.  

 

Palavras-chave: Grafite, Poder Público, Cidade e Redes Sociais. 

  



ABSTRACT 

WHICH CITY DO WE WANT? 
GRAFFITI, SPACE AND TERRITORY ON AVENUE 23 DE MAIO/ 

SAO PAULO SP 
 

The discussion about the many forms of constructing democratic governance has led 
many thinkers to dream of utopias since the Greek Agora, when the city market place 
represented a space for discussions between citizens of that time. The function of the 
public space and the many ways of appropriation of this same space by the citizens 
brings with it the debate about the role of the public administration and its relationship 
with the city inhabitants. Not so distant from the process of the production of the 
urban space, the street artistic expression has been playing an important role on the 
symbolic representation of the space, however such artistic and cultural movements, 
most of times, cannot be referred to in a smooth sphere of respect and tolerance, 
since the whole city is most of all a space of conflicts between many groups over the 
same territory. The present research aims precisely to examine hegemony and 
conflict, and the different forms of actions of the public administration and the 
community in producing urban space, especially concerning the artistic activities 
inserted in the urban landscape. The graffiti, expression of mural painting on the 
walls of the city of São Paulo, since the end of the twentieth century, is a major 
attraction in the urban landscape and has a long history of partnerships and disputes 
with the public administration. The objective of this work is to understand how these 
channels of dialogue are built with the city hall, the artists, the media and the citizens 
of São Paulo, comparing two public administrations which, though looking 
diametrically opposite, had curious traces in common, and the production and 
destruction of the graffiti corridor located on Avenida 23 de Maio , in the city of São 
Paulo, within a short but disturbed period of time running from the first semester of 
2013 through the first semester of 2017. 

 

Keywords: Urban Art, Public Administration, Landscape and Social Networks. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O conceito de espaço sofreu alterações conforme o momento e o estudo ao 

qual se propunha. O conceito passou a ter um apelo geográfico ligado à ciência 

matemática, recebendo denominações eruditas tais como espaço euclidiano, 

isotrópico ou infinito. Descartes, seguindo a tradição aristotélica, tratava o tempo e o 

espaço como partes das categorias atribuídas ao objeto de estudo, neste caso a 

geografia. Desta forma, nomeava e classificava os fatos. Já Kant relacionava o 

sentido de espaço à consciência (ao sujeito) e à sua estrutura interna. As muitas 

controvérsias relacionadas ao conceito de espaço marcaram a passagem da filosofia 

para a ciência do espaço. A matemática tratava a ciência do espaço afastada da 

filosofia, mas, ao mesmo tempo, criava muitos espaços - o espaço não euclidiano, o 

espaço das curvaturas, o espaço das dimensões etc. (LEFEBVRE, 2000, p. 13). 

De fato, o retrato de um espaço pode nos dizer muitas coisas. Podemos, 

por exemplo, supor por alguns elementos básicos, tais como neve, neblina ou 

aridez, se o local é quente ou frio e, através das pessoas presentes no local, 

deduzir as atividades de trabalho, etnias, sexo. 

As análises descritivas dos elementos contidos em uma paisagem nos 

oferecem a primeira bagagem para um estudo de determinado espaço. O geógrafo 

Milton Santos relaciona a paisagem a um conjunto irregular de formas 

heterogêneas, histórico representativas de diversas maneiras de construir o espaço. 
(SANTOS, 1989, p. 75)  

Ainda sobre um olhar geográfico, o espaço habitado é a contínua 

sobreposição de paisagens, referenciadas pelo tempo, que, no foco da análise, 

pode ser de anos, meses, dias ou horas. 

Porém, a visão puramente geográfica e matematicamente cartesiana deixa de 

lado aspectos importantes do indivíduo e sua relação com o lugar, consigo mesmo e 

com os outros indivíduos; o que é fisicamente real, abstratamente mental e 

socialmente suprarreal. 

Assim como cidadania e cultura formam um par, território e cultura são pares. 

A cultura é a forma de comunicação e identificação de um indivíduo e seu grupo com 

o universo, sendo construída por meio da convivência no território em que habitam.  
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O território natural, biológico, cultural, político, econômico e militar, são, 

portanto, além dos objetos materiais, o dado simbólico e viver é o resultado da 

comunhão com o território. O espaço se constrói através da solidariedade 

fundamental regulada, isto é, através da produção de bens e serviços sociais, 

exigindo a interferência de dados especificamente institucionais como forma de 

representação de poder. (SANTOS, 2000, p. 62). 

Ao que parece, na sociedade moderna, a concepção de espaço está 

relacionada a um saber voltado aos modos de produção neocapitalistas, o que leva 

tanto o saber científico, quanto o não saber, ou seja, o espaço vivido, a 

sistematicamente fragmentar o espaço na tentativa de criar recortes visíveis e 

invisíveis que, supostamente, facilitem a racionalidade das partes. Surge então o 

espaço do trabalho, o espaço do lazer, o espaço do jogo, o espaço dos transportes, 

dos equipamentos, dentre muitos outros, que acabam por se fragmentar em uma 

infinidade de outros espaços ainda menores, na suposta racionalidade de uma força 

maior. (LEFEBVRE, 2000, p. 19). 

Quando se relaciona a produção do espaço ao modelo capitalista, precisamos 

entender o que é o capital. Em um primeiro instante parece fácil - o capital é o 

dinheiro e todos os tipos de relações de troca que se fazem mediadas pelo mesmo. 

Mas, mesmo dentro do capital, existem várias formas de capitalismo - o capitalismo 

industrial, o capitalismo financeiro, o capitalismo fundiário, e por aí vai se 

desenhando uma intrincada malha de relacionamentos envolvendo todos os atores 

sociais referentes ao espaço; advogados, metalúrgicos, comerciantes artistas, é 

dentro desta malha que surge outro componente importante - a produção do espaço, 

o sentido hegemônico. (IDEM, p.19). 

Hegemonia não se trata da ditadura de um pequeno grupo de atores sociais 

sobre os demais, ela afeta a sociedade em todos os aspectos, não só nos meios de 

produção, mas também da cultura e do saber, frequentemente por pessoas 

interpostas: políticos, personalidades e partidos, mas também engloba um grande 

número de intelectuais e cientistas. A hegemonia cria o conflito entre o saber a 

serviço do poder, e do conhecimento que não reconhece o poder. Se existem centro, 

onde se constroem as relações de meio de produção e poder, e periferia onde estas 

mesmas relações são replicadas, ambos apresentam suas características entre o 
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físico, o mental e o social de forma trágica, mas cada um com as suas 

características específicas. (LEFEBVRE, 2000, p. 26). 

Na segunda metade do século vinte, o Estado se consolida de forma mundial, 

planificando e organizando racionalmente a sociedade através de conhecimentos 

técnicos, impondo medidas homogeneizadoras, independente das ideologias 

políticas, do passado histórico ou origens sociais das pessoas no poder. O Estado 

moderno se coloca como centro estável dos espaços nacionais, impondo uma lógica 

que pretende pôr fim às contradições. Entretanto, a racionalidade do Estado 

servindo-se de técnicas, planos e programas provoca reações subversivas; a 

violência subversiva replica a violência do poder. (LEFEBVRE, 2000, p. 29). 

O conflito de classes, de centro e periferia, de representatividade de grupos, 

minoritários ou não, de posse física e apropriação simbólica, têm grande importância 

na produção do espaço, são agentes tão importantes quanto os meios de produção. 

Henry Lefebvre, ao refletir sobre a produção do espaço absoluto, ou seja, o 

espaço físico, químico, biológico social e mental, cria um paralelo com o 

desenvolvimento e as ações biológicas quando cita a beleza de um marisco e as 

ações da aranha ao tecer sua teia. Nesta comparação, o autor sustenta que tanto a 

forma quanto a ação resultam não de um raciocínio lógico, mas de um 

comportamento natural desprovido de consciência. Assim como os anéis da concha 

do marisco apresentam uma relação matemática perfeita, a geometria da teia da 

aranha também. Então, a aranha pensou? Segundo o autor a resposta é sim, mas 

de um jeito diferente do pensamento humano. (LEFEBVRE, 2000, p. 142). 

No primeiro momento da produção do espaço absoluto, a construção do 

espaço urbano acontece sem que haja um planejamento urbano bem definido (para 

cidades que surgem de forma natural, com exceção de modelos artificiais como, por 

exemplo, Brasília). Mesmo sendo fruto de certa racionalidade, como a escolha 

geográfica do colégio jesuíta no caso da fundação da cidade de São Paulo, o 

desenvolvimento do urbano surge segundo uma ordem natural, como a gestação de 

um corpo humano que só muito mais tarde vai ter ideia de si mesmo e começa, 

através do córtex cerebral, a tomar as próprias decisões. No caso, por exemplo, do 

modelo de urbanização adotado em São Paulo no começo do século vinte, o poder 

público se encarregava de construir e zelar pelos prédios de utilidade pública. As 
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demais edificações ficavam sob a responsabilidade dos respectivos proprietários. 

Existia certa racionalidade quanto à mobilidade urbana, mas somente na região 

central, a periferia se modelava quase que independentemente e, não raramente, 

com ocupações sem planejamento. (TOLEDO, 1983, p. 20) 

Já era claro que o poder hegemônico atuou tanto no centro quanto na 

periferia, mas suas ações sobre ambos foram bem diferentes. Entretanto, os 

grandes centros urbanos do século XXI passam por profundas mudanças devido ao 

processo de globalização e o sentido de representação do local. A globalização, 

fenômeno que foi se intensificando na segunda metade do século vinte, gerou um 

novo habitante urbano, com uma nova forma de enxergar e se apropriar do espaço 

em que vive. (HALL, 2005, p. 36.) 

Certas formas de se pensar o centro e periferia também mudaram muito, 

porém o modelo capitalista que move a globalização precisa da produção do espaço 

segregado, resultando em conflitos e diferentes formas de pensar o urbano e a 

cidade que queremos. A partir daí as forças horizontais dos locais, com suas 

características, necessidades e aspirações próprias, se contrapõem à força vertical 

do poder hegemônico. (GOMES, 2013, p. 290) 

Em primeiro lugar o conceito de território já apresenta dupla interpretação e 

ambas têm forte impacto na questão da produção do espaço, território pode ser 

entendido como o poder sobre determinada terra, com relação direta ao domínio, ao 

terror, mas não apenas ao poder tradicional (o poder jurídico-político), território pode 

ser compreendido também como o privilégio de usufruir, passando a ter uma 

conotação positiva de identificação e apropriação do espaço, neste sentido cavar o 

espaço e resistir passa a construir a identidade local. (HAESBAERT, 2004, p.1) 

No caso do corredor de grafites da Avenida 23 de Maio, a busca por 

representação começou, como em quase todas as gestões, em uma situação de 

atrito ao serem apagados alguns grafites na subprefeitura da Sé para a recepção da 

copa do mundo de 2014. 

Desta forma, no primeiro aspecto, território tem uma função materialmente 

direta com características extremamente ligadas a posse e ao capital, ao passo que 

a segunda possui questões muito mais subjetivas ligadas ao território “vivido” e a 
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forma que nos ligamos ao mesmo. Esse raciocínio nos leva a um curioso paradoxo, 

para o (espaço vivido) o território é sempre múltiplo “diverso e complexo”, ao 

contrário do território unifuncional proposto pela hegemonia capitalista. Esse 

dualismo gera disputa entre a posse do espaço vivido e a propriedade do território 

pelo capital. Ambos deveriam caminhar juntos, tendo o espaço vivido prioridade ao 

capital, mas na prática o que acontece de fato é justamente o contrário. 

(HAESBAERT, 2004, p.3) 

Apesar da aparente dissuasão entre espaço e território, o espaço não se trata 

de algo relativo ou natural, o espaço não-natural, o espaço-processo, é algo 

socialmente dinâmico construído através do cotidiano. (HAESBAERT, 2004, p.4) 

A questão é que o social se apresenta difuso em toda a sociedade, o 

território e os processos contidos nos mesmos devem ser analisados através dos 

agentes que efetivamente exercem poder sobre o espaço, tratando as relações 

sociais como relações de poder. 

Primeiramente, precisamos distinguir os territórios através dos agentes 

estruturadores do espaço que constroem, grupos políticos, empresas, entidades, 

etc. Controla-se um território com o propósito de influenciar ou controlar pessoas 

fenômenos ou relacionamentos. A discussão de território não se resume apenas à 

política, ele envolve economia, mercado, crença e cultura dando significado ao 

espaço geográfico.  Portanto, todo espaço é em diferentes combinações funcional e 

ao mesmo tempo simbólico, existindo tanto enquanto função quanto como produção 

de significados.  Podemos destacar quatro finalidades para a territorialidade: 

O meio físico, com abrigos, recursos e meios de produção; O significado, 

como meio de identificação; O controle como forma de regulamentação e domínio; A 

construção de redes e fluxos de pessoas, mercadorias e informação. (HAESBAERT, 

2004, p.5) 

Em São Paulo, a presença de grupos de grafiteiros é notada de longa data, 

com artistas atuando já há mais de 20 anos e com forte reconhecimento e empatia 

da maior parte da população, o que pode ser constatado por pesquisas de opinião. 

Através do entendimento que existem diversos agentes e interesses 

coabitando o mesmo território e se apropriando do espaço de diferentes maneiras 
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surge o conceito de multiterritorialidade e múltiplos territórios. Para entendermos o 

conceito de multiterritorialidade, devemos primeiro distingui-la do que são múltiplos 

territórios referentes ao capitalismo, território-zona ou área e território-rede referente 

à fluidez e mobilidade de pessoas, produtos, informação etc. (HAESBAERT, 2004, 

p.6) 

O capitalismo se liga geograficamente através de dois paradigmas 

territoriais, um mais inclinado para a lógica do Estado, controlando fluxos através de 

áreas de fronteira claramente delineadas e outro com uma lógica mais empresarial, 

também controlando fluxos, mas com sua própria produção de canais de rede. Estes 

dois processos são chamados de dinâmicas do cotidiano. 

Estas duas formas complementares de pensar o território criam dois 

paradigmas de governança, uma voltada para o espaço econômico e outra voltada 

para a “organização relativamente estável do espaço político”. (HAESBAERT, 2004, 

p.7) 

Os dois paradigmas podem ser aplicados aos grafiteiros, ora pela ação direta 

do poder público ao mediar ou dar voz aos artistas, ora por parcerias público-

privadas, e tal ação pode variar conforme a visão do gestor. 

Entretanto, é importante ressaltar que uma prática não exclui a outra e 

historicamente trabalham juntas. O que foi mudado na produção dos estados 

modernos é que o conceito unilateral de unidade nacional teve de aprender a 

trabalhar com uma lógica territorial reticular, formada por espaços descontínuos 

ligados pelo conceito de territórios-rede. Dentro do território, as redes e as zonas ou 

áreas constituem os fundamentos para a formação do espaço. (IDEM, 2004, p. 7) 

Se o território é moldado sempre nas relações de poder, isto implica no 

controle das áreas. Entretanto, este controle pode ser de muitos tipos, como, por 

exemplo, ser mais funcional, ou mais simbólico e há que se levar em conta as 

características dos agentes envolvidos direta ou indiretamente na área. Estes podem 

ser mais estruturados e perceptíveis como empresas privadas e poder público, ou 

mais informais e heterogêneos como grupos locais ou poderes paralelos. É desta 

forma de pensar o território através de redes que surge a ideia de múltiplos 

territórios, que podem ser identificados através das seguintes modalidades: 
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Territorializações mais fechadas, com a imposição do poder político e identidade 

culturais ligados ao fenômeno do territorialismo. (IDEM, 2004, p.7). 

Territorializações político-funcionais mais tradicionais, como estações 

nacionais, admitindo certa pluralidade cultural, mas não a pluralidade de poderes. 

Territorializações mais flexíveis, que admitem a superposição territorial como 

nos espaços multifuncionais nas regiões centrais das grandes metrópoles. 

Territorializações efetivamente múltiplas, que são produzidas por grupos ou 

indivíduos que constroem o território através de uma perspectiva multifuncional e 

multi-identitária. (HAESBAERT, 2004, p.8). 

Como pode ser percebido na figura 1 a cidade de concreto e vidro tão como 

aos grandes centros urbanos se humaniza frete ao verde das arvores e o colorido 

dos grafites. 

Figura 1: Entrada da Avenida 23 de Maio, 23 de dezembro de 2016. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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A partir do entendimento das características de múltiplos territórios podemos 

estabelecer uma distinção da ideia de multiterritoralidade. 

Longe de uma mera armadilha semântica, existe uma característica 

importante que diferencia pluralidade de territórios e territórios plurais. Ambos 

possuem multiplicidade, porém a primeira apenas reconhece multiplicidade, mas 

trata os elementos contidos no território como partes de um processo central para a 

reprodução sistêmica; a governança até enxerga as diferenças, mas ainda assim as 

trata como partes de um todo. 

Os territórios plurais além de conceberem a multiplicidade conseguem 

perceber em cada unidade do todo, suas características específicas, o que pode 

legitimar a jurisdição do habitante que nele reside criando processos de construção 

de governanças mais democráticas, porém muito longe de ser igualitário a todos. 

(HAESBAERT, 2004, p.10). 

Estudar as diferentes formas de relacionamento entre o poder público e os 

habitantes da cidade na produção do espaço urbano nos leva a uma intrincada 

discussão sobre hegemonia e democracia, participação e poder, e nos coloca diante 

de uma importante pergunta do cotidiano: 

Que cidade queremos? 

“Para Gramsci, não existe uma hegemonia em si, uma categoria abstrata, 

indiferente à realidade histórica ou, então, uma hegemonia que é ora dominação, ora 

direção, como elementos separados e independentes.” (MOURA LEITE, 2007, p. 

3833). 

Dentro deste contexto, o poder público é dominante, mas ao mesmo tempo 

dirige um determinado grupo da sociedade que tem dentre seus membros valores 

culturais e estéticos próprios; nesta relação, é curioso notar que o poder público não 

detém o domínio total, mas ao permitir a intervenção na Avenida 23 de Maio ele 

determina o local e o tempo para a ação. 

Ainda na concepção de Gramsci, isso faz com que surja no processo uma 

doutrina, que estabelece não só regras, mas também hierarquia, uma vez que a 
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intervenção parte de uma curadoria, criada pelos próprios grafiteiros através do 

diálogo com o gestor. 

 

Figura 2: Grafite no Parque do Ibirapuera, 29 de maio de 2017. 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

Essa pergunta parece ter sentido em uma sociedade democrática onde os 

cidadãos, em tempos pré-determinados, tendo aparentemente se informado sobre 

as alternativas de governança dos candidatos que irão representá-los, comparecem 

às urnas para decidir seu futuro. Nesse caso, a governança da urbe é determinada 

pela vontade da maioria. 

Se a resposta fosse simples assim, a cidade não seria um território de 

disputas, porque nem sempre a vontade da maioria se faz presente nas decisões do 

poder público. Frequentemente, os interesses de poderes econômicos, pequenos 

grupos que gozam de mais facilidades e a própria estrutura da cidade determinam 

as ações da gestão pública. 
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Pode então um grupo de cidadãos, mesmo que em número muito pequeno, 

ter poder participativo capaz de mudar a paisagem da cidade, mesmo que esta 

cidade seja a maior do hemisfério sul do planeta? 

A resposta parece novamente passar pelas relações com o poder público, os 

cidadãos e os veículos de comunicação. 

Hoje a cidade de São Paulo, situada na região sudeste do Brasil, é um dos 

maiores adensamentos urbanos do planeta, com uma área de 1.521 km², ocupada 

por 11.252.520 habitantes. Se somarmos aos outros 39 municípios que a circundam, 

o número de habitantes chega a mais de 33.281.114 milhões de pessoas. (BRASIL, 

2015a)1

Como todas as metrópoles do mundo, a cidade de São Paulo padece dos 

mesmos problemas que afligem as grandes cidades do século XXI: transporte, 

habitação, poluição, marginalização, tráfico de drogas etc. Este cenário caótico 

transforma São Paulo num fértil observatório de problemas e possíveis soluções na 

produção do espaço. 

. 

De fato, uma consulta rápida ao site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)2

São Paulo, comparada a outras metrópoles, apresenta traços em comum 

quanto às manifestações culturais, sejam elas específicas do local, como as festas 

de Nossa Senhora da Achiropita no bairro do Bixiga, de São Vito Mártir, no bairro do 

Brás e San Genaro, no bairro da Mooca, todas elas relacionadas às tradições e 

 já deixa evidente as inúmeras possibilidades de desenvolvimento 

de pesquisa em todos os setores urbanos da cidade, mas, uma pesquisa puramente 

estatística não abordaria claramente aspectos importantes das relações sociais 

presentes no espaço, fato que demanda um olhar mais apurado sobre os inúmeros 

sujeitos e suas ações na construção do local que habitam. 

                                                            
1 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades@ São Paulo. infográficos: dados 
gerais do município, 2015a. Disponível em: 
<https://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=355030>. Acesso em: 26 ago. 2015. 
2BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades@. São Paulo. São Paulo: síntese 
das informações. 2015b. Disponível em: 
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=355030&idtema=16&search=||s%EDntes
e-das-informa%E7%F5es> Acesso em: 26 ago. 2015. 
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cultura dos imigrantes italianos do começo do século passado. (MUITAVIAGEM, 

2015)3

Já nas manifestações culturais pós-modernas da periferia destaca-se a 

“cultura Hip Hop”, movimento de contracultura que surgiu nos guetos de Nova York 

em meados da década de 70 do século XX. Ao contrário das manifestações da 

cultura de massa subordinadas ao poder hegemônico, o Hip Hop é um híbrido de 

muitas culturas, produzido por novas levas de migrantes e populações locais 

segregadas. (FERREIRA DA SILVA, 2013, p. 21) 

. 

Sendo um movimento cultural, o Hip Hop se manifesta em vários aspectos 

do cotidiano da periferia: no esporte com a prática do skate, na música através do 

rap, na dança através do brake e na pintura através do grafite. 

A pintura, no movimento Hip Hop (Figura 3), é essencialmente mural, 

modalidade de expressão artística que utiliza diretamente a superfície das 

estruturas, naturais ou artificiais, como área de trabalho, podendo ou não receber 

um tratamento prévio de base para adesão do pigmento, em grande maioria na 

forma de tinta em lata tipo spray. 

 
Figura 3: Grafite realizado na cidade de Nova York. 

 

Fonte: Mueller, (2014) 4

                                                            
3 MUITAVIAGEM. Festas típicas e populares em São Paulo, 2016. Disponível em: 
<http://muitaviagem.com.br/festas-tipicas-populares-sao-paulo-ruas-centro-sp/>. 
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Na maior parte das vezes, a arte é realizada a céu aberto, recorrendo às 

próprias estruturas urbanas do entorno, como muros, paredes, viadutos, marcos 

arquitetônicos etc. Evoluindo para uma esfera mais elaborada, ela passa a ocupar 

galerias e quando absorvida pelo mercado, a grafitagem, nome que lhe é dado, 

aparece na forma de placas, anúncios e decoração interna. Livre das amarras 

estéticas da arte convencional, o grafite não tem dimensão definida, tema, ou 

convenção e ocupa espaços efêmeros na paisagem urbana. (FERREIRA DA 

SILVA, 2012, p. 30)  

Ao praticar o grafite, o sujeito faz uso da representação espacial, ligada aos 

meios de produção e à ordem social, transformando-a em seu espaço de 

representação através de símbolos ligados ao lado clandestino e subterrâneo da 

vida social, mas também da expressão oriunda de sua compreensão de mundo. 

(LEFEBVRE, 2000, p. 36) 

Devido à sua natureza marginal e sendo filho direto da pichação, expressão 

gráfica, frequentemente, de caráter ofensivo sem ligação artística, o grafite é 

facilmente confundido com vandalismo. 

Desde os anos 80, o grafite vem se desenvolvendo na paisagem urbana da 

cidade, ora marginalizado na periferia, ora fragmentado em pequenos espaços 

culturais, ora incentivado a ocupar áreas pré-determinadas por algumas 

administrações públicas. Atualmente, algumas mudanças por parte do poder público 

estão dando um novo rumo para este tipo de arte urbana na paisagem de São 

Paulo. A prefeitura já estabeleceu uma rota de visita na cidade que transforma 

locais já ocupados pelos grafiteiros em atrações turísticas (Figura 4), uma clara 

demonstração de que este movimento é agora parte da identidade de São Paulo. 

(SÃO PAULO. TURISMO, 2012)5

                                                                                                                                                                                          
4 

. 

MUELLER, Benjamin. A Graffiti Titan With New York City Cred Is Remembered. The New York 
Times, July 8, 2014. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2014/07/08/nyregion/a-graffiti-titan-
with-new-york-city-cred-is-remembered.html>. Acesso em: Acesso em: 2 fev. 2017. 
5 SÃO PAULO. TURISMO. Roteiros temáticos: Arte Urbana. 2012. Disponível em: 
<http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o-que-visitar/roteiros/roteiros-tematicos/roteiro-arte-
urbana>. Acesso em: 30 jan. 2017. 

https://www.nytimes.com/2014/07/08/nyregion/a-graffiti-titan-with-new-york-city-cred-is-remembered.html%20%3c�
https://www.nytimes.com/2014/07/08/nyregion/a-graffiti-titan-with-new-york-city-cred-is-remembered.html%20%3c�
https://www.nytimes.com/2014/07/08/nyregion/a-graffiti-titan-with-new-york-city-cred-is-remembered.html%20%3c�
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Figura 4: Beco do Batman - Vila Madalena, em São Paulo. 

 
Fonte: Parque da cidade (2017)6

 
  

O Bairro de Itaquera, região marginalizada da zona leste de São Paulo, concluiu 

recentemente um corredor de grafite, próximo ao novo estádio do Corinthians, que, 

somando todas as obras, atinge mais de quatro quilômetros de extensão. 

(GRAFITE,2014)7

No dia 07 de novembro de 2014, a prefeitura da cidade de São Paulo 

oficializou, juntamente com um grupo de mais de setenta grafiteiros (Figura 5), a 

maior intervenção artística deste tipo na história da cidade. O corredor de grafite da 

Avenida 23 de Maio era constituído pela intervenção artística em mais de 70 muros, 

totalizando 15 mil metros quadrados, espalhados por 5,4 quilômetros. A obra foi 

realizada em aproximadamente dois meses, tendo começado em dezembro de 

2014 e sendo concluída no dia primeiro de fevereiro de 2015. Subsidiada pela 

Secretaria Municipal de Cultura, a mesma custou aproximadamente 1 milhão de 

 

                                                            
6 PARQUE DA CIDADE. Beco do Batman colore a Vila Madalena. 2017. Disponível em: 
<http://parquedacidade.com.br/portfolio/beco-do-batman-colore-a-vila-madalena/>. Acesso em 30 jan. 
2017. 
7 GRAFITE a caminho da Arena Corinthians custa R$ 1,7 milhão e terá proteção contra pichação. 
ESPN. Gazeta Press, 2014. Disponível em: <http://espn.uol.com.br/noticia/411832_grafite-a-
caminho-da-arena-corinthians-custa-r-17-milhao-e-tera-protecao-contra-pichacao>. Acesso em: 12 
abr. 2017 
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reais e, quando concluída, tornou-se o maior corredor de grafites da América Latina. 

(MANDRAKE, 2017)8

Figura 5: Reunião de grafiteiros com o prefeito Fernando Haddad. 

 

 
Fonte: São Paulo. Prefeitura Municipal. Secretaria Especial de Comunicação (2014)9

 
 

Essa ação torna-se um objeto de estudo singular, pois a mesma 

administração pública, em 2013, demonstrando uma visão bastante negativa deste 

tipo de arte urbana, protagonizou um embate no coração da cidade ao apagar 

alguns painéis de artistas já reconhecidos aqui e no exterior. Posteriormente, a 

mesma administração pública buscou aproximação com este grupo de artistas para 

começar a realizar com eles intervenções artísticas na paisagem da cidade de São 

Paulo. 

Entretanto existe um uma dualidade na ação, permitir também é limitar, a 

própria lógica de um corredor de grafites crias restrições de que as obras deverão 

                                                            
8 MANDRAKE. Avenida 23 de maio ganhará um dos maiores corredores de grafite da América Latina. 
Revista Rap Nacional, 10 nov. 2014. Disponível em: <http://www.rapnacional.com.br/avenida-23-de-
maio-ganhara-um-dos-maiores-corredores-de-grafite-da-america-latina/#!prettyphoto/0/>.  
9 SÃO PAULO. PREFEITURA MUNICIPAL. SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO. Avenida 
23 de maio ganhará um dos maiores corredores de grafite da América Latina. 07/11/2014. 
Disponível em: <http://www.capital.sp.gov.br/imagens-alta-resolucao/2014-11-07-grafiteiros-hb4>. 
Acesso em: 2 fev. 2017. 
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seguir um determinado padrão para atender a uma finalidade estética, mesmo que o 

gestor não tenha o menor domine sobre os temas e técnicas a serem abordados, 

entretanto, em meio ao caos, a arte urbana parecer ter entrado na pauto do 

planejamento urbano. 

Entretanto, permanece o ciclo de aproximação e distanciamento da arte 

urbana e o poder público, tendo em vista os atos da administração seguinte que, em 

janeiro de 2017, destrói pintando de cinza as obras desse mesmo corredor, 

desencadeando com isso grande polêmica na mídia e no meio artístico da cidade. 

A partir da produção e destruição do corredor da Avenida 23 de Maio, abriu-

se um campo de estudo para examinar como diferentes formas de gestão, em 

conjunto ou isoladas da sociedade, modificam a paisagem urbana, transformando a 

representação do espaço e criando com isso uma disputa simbólica do poder. 

No discurso de cada gestão é possível perceber formas distintas na maneira 

de enxergar e entender o espaço urbano. Entretanto, ambas as administrações 

mudaram o discurso. No caso da primeira, que exerceu o poder de janeiro de 2013 a 

dezembro 2016, foi possível sentir a mudança de atitude quando a prefeitura decide 

patrocinar a criação do corredor de grafites. Já a segunda, que começou em janeiro 

de 2017 e está em exercício até a presente data, estuda formas alternativas de 

trabalhar junto aos artistas, e já admitiu ter errado ao destruir as obras. 

Os agentes sociais que participaram desta história desempenharam papéis 

bastante distintos frente à visão discrepante das duas administrações, o que deixa 

evidente a importância do estudo do planejamento urbano e a representação do 

cidadão na produção do espaço urbano através de símbolos. 

Outra análise relevante a ser feita é sobre o caráter imagético dos painéis e 

como estes se misturam à paisagem urbana da cidade de São Paulo.  

Os espaços de representação, ou seja, o espaço vivido através das 
imagens e símbolos que o acompanham, portanto, espaço dos 
“habitantes”, dos “usuários”, mas também de certos artistas e talvez 
dos que descrevem e acreditam somente descrever: os escritores, os 
filósofos. Trata-se do espaço dominado, portanto, suportado, que a 
imaginação tenta modificar e apropriar. De modo que esses espaços 
de representação tenderiam (feitas as mesmas reservas 
precedentes) para sistemas mais ou menos coerentes de símbolos e 
signos não verbais. (LEFEBVRE, 2000, p. 40). 
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Não é só a concepção de espaço que mudou ao longo da história da 

humanidade. A própria noção de humanidade e o que significa ser alguém também 

teve e tem muitas interpretações que, por vezes, são contraditórias. É neste sentido 

que entram em discussão questões relevantes de como se constroem as relações 

entre o indivíduo e seus semelhantes, se é que este os considera desta forma: o que 

é para o indivíduo ser cidadão, como ele contribui na produção do espaço urbano e 

como uma gestão pública vê a si mesma na produção desse mesmo espaço. Trata-

se de um intrincado conjunto de relações que perpassam por muitas esferas, indo 

desde planejamento urbano, urbanismo e representação social, até as 

manifestações subconscientes do indivíduo em relação ao espaço que habita. Por 

essa razão, o presente trabalho não pretende buscar respostas pontuais, mas 

delinear perguntas que ajudem a tornar mais claros alguns pontos complexos sobre 

esta questão. 

Primeiro é preciso entender que “ser alguém” é apenas uma das 

características do indivíduo na produção do espaço em que habita. A expressão 

“ser” traz consigo a ideia de permanência e, neste caso, compreenderíamos melhor 

este papel se, mesmo que erroneamente na língua portuguesa, substituíssemos 

esta expressão por “estar alguém”. As experiências do cotidiano nos obrigam a 

estarmos em constante transformação, seja reafirmando nossos valores, seja 

modificando-os. (MARTINO, 2011, p. 14). 

As decisões tomadas no cotidiano, mesmo que insignificantes, mostram 

quais valores determinam as escolhas do indivíduo. A isso, na filosofia, é dado o 

nome de razão prática, ou seja, os critérios racionais que orientam as ações da 

pessoa. Surge então um questionamento: a razão prática nasce com o ser humano, 

ou é criada pela sociedade? (MARTINO, 2011, p. 20). 

Na primeira alternativa, a razão prática nasce com o ser humano, tese 

sustentada pelo determinismo, afirma-se que a humanidade é guiada por uma força 

maior onde o indivíduo tem pouco ou nenhum controle. Existem muitas modalidades 

de determinismo, algumas das quais sustentam que existe uma soma de fatores que 

se cruzam, tais como condições econômicas, modelos econômicos, genética etc. 

(IDEM, 2011, p. 20). 
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Algumas razões deterministas são irrefutáveis, como por exemplo, nascer, 

morrer e a efetivação de necessidades fisiológicas. Desta forma, tanto o indivíduo 

quanto o espaço em que habita obedecem a uma mesma racionalidade. Se as 

pessoas adoecem, as cidades precisam de hospitais, se as pessoas se alimentam, 

as cidades precisam de um sistema de abastecimento de comida. 

 

Entretanto, não se pode estabelecer um paralelo óbvio. O modelo econômico 

determina como vão ser distribuídos os alimentos, assim como o fator morte obriga a 

determinar que destino será dado aos mortos, mas nem sempre a ação de causa e 

efeito vai construir o espaço através da mesma racionalidade. O geógrafo Milton 

Santos ao colocar um olhar mais aguçado sobre os mapas destaca certa 

estranheza. 

Olhando-se o mapa do país, é fácil constatar extensas áreas vazias 
de hospitais, postos de saúde, escolas secundárias e primárias, 
informação geral e especializada, enfim, áreas desprovidas de 
serviços essenciais a vida social e individual. O mesmo, aliás, se 
verifica quando observamos as plantas das cidades em cuja as 
periferias, apesar de uma certa densidade demográfica tais serviços 
estão igualmente ausentes. É como se as pessoas nem lá 
estivessem. (SANTOS, 2000, p. 43). 

 

Não se trata de uma relação de causa e efeito, pois se a origem do problema 

está na forma como a gestão pública enxerga o espaço, então o problema está na 

lógica da gestão e não no espaço.  No caso, a falta de infraestrutura nas periferias 

das cidades recebe o nome, segundo o geógrafo Milton Santos de “pobreza 

marginalizada”. (SANTOS, 1998, p. 113). 

 

As questões sobre a natureza humana são fundamentais para 

compreendermos como se dá o convívio entre as pessoas, mas a questão do ser, 

não apenas no sentido “anthropos”, o ser humano, está ligada à ideia do modo como 

nós compreendemos os outros perante a nós mesmos, e cada resposta acerca 

deste assunto traz em si uma série de problemas. Ao criarmos nossas redes de 

relações interpessoais, buscamos afinidades, e estas afinidades estão relacionadas 

a inúmeros motivos, tais como segurança, harmonia, status, sexo, trabalho, 

identificação etc. (MARTINO, 2011, p. 20). 
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Na antiguidade, os territórios podiam ser simbolizados de forma bem 

aparente nas muralhas que cercavam as cidades ou, em maior escala, nos reinos, 

como foi o caso da muralha da China. 

Esta noção de território passou por profundas transformações no século 

vinte, tendo ênfase principalmente na Segunda Guerra Mundial onde extremos 

ideológicos se enfrentaram com consequências devastadoras de genocídio. A 

segunda metade do século vinte criou outro contexto com muitas contradições; em 

uma política de bipolarização entre ocidente e oriente o processo de globalização 

criou um grande fluxo migratório tanto por desenvolvimento quanto por miséria. 

Grupos bem identificados por identidade nacional foram se dissolvendo em 

identidades espaciais locais; ao mesmo passo que o processo de globalização foi 

homogeneizando os modelos econômicos, o desenvolvimento da sociedade da 

informação foi criando novas formas de socialização em múltiplos espaços virtuais, 

que por sua vez alteram constantemente os espaços locais. (HARVEY, 1989, p. 

256). 

A sociedade de informação também contribui para mudarmos a forma como 

nos socializamos. As redes virtuais de relacionamento, também chamadas de 

território-rede encurtam distâncias, fortalecem laços e ajudam a tornar a informação 

mais dinâmica e difundida, porém as mesmas redes sociais criam comunidades 

fechadas onde o compartilhamento de informações se dá somente com os 

indivíduos que têm as mesmas afinidades. (MARTINO, 2011, p. 19). 

De forma curiosa, é interessante notar que cada vez mais as pessoas se 

reúnem em áreas mais reduzidas. Isso permite ao indivíduo experimentar, através 

do espaço, a escassez da utilidade do território, mesmo que este pareça estar junto 

à uma grande parte. (SANTOS, 2000, p. 59). 

As redes sociais também podem vir a se transformar em instrumentos 

perigosos de propagação de preconceitos. Os modos de ser são construídos a partir 

da convivência com as outras pessoas, mas as redes podem, ao criar o 

distanciamento virtual, desumanizar estas relações. 

Diante destas questões, fica claro que o objeto de pesquisa deste trabalho 

se pauta por duas perspectivas: 
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A diversidade de visões são marca registrada das cidades, o que é 

responsável por conflitos, mas também gera inventividades; tentar impor uma única 

visão é declarar guerra à diversidade de formas de experimentar e produzir o 

urbano. (REVISTA GALILEU, 2017, p. 31)10

Não alheios a estes processos de transformação da sociedade, os choques 

de gestão pública também aparecem como um campo fértil para a pesquisa sobre a 

produção do espaço. 

. 

A discussão de como o grafite, enquanto arte urbana, é capaz de transformar 

a paisagem da cidade em um espaço público e, ao mesmo tempo, servir como 

representação de disputa hegemônica propiciou uma pesquisa exploratória que, 

através de coleta de dados em veículos de comunicação, como jornais e programas 

de TV de sinal aberto e fechado, sites de matérias de internet e de grandes canais e 

revistas eletrônicas especializadas em planejamento urbano e regional e em 

periódicos impressos entre julho de 2016 a maio de 2017 e depoimentos dos 

artistas, analisou um dos episódios mais radicais da atuação do poder público que 

alterou a imagem da maior cidade do hemisfério sul.  

A pesquisa buscou nos meios de comunicação analisar como estes canais 

se posicionavam diante desta questão, durante e após a produção do corredor de 

grafites e depois de sua destruição na gestação seguinte. Buscou-se saber como as 

gestões se pronunciavam diante dos temas grafite e pichação, se havia distinção 

entre eles, se havia sintonia ou dicotomia entre os discursos e as ações, o que 

houve ao fim da primeira gestão de 2013 a 2016 e o que está havendo com a atual 

gestão até a conclusão do trabalho. 

Ainda nesta fase da pesquisa, foi analisada a forma como os próprios meios 

de comunicação se posicionaram, sendo contra ou a favor das gestões e dos 

grafiteiros. 

Por último, para completar a análise da última gestão, em decorrência do 

curto espaço de tempo tanto relativo à pesquisa quanto à gestão, o trabalho recorreu 

à análise de uma enquete realizada pelo instituto Datafolha, entre os dias 8 e 9 de 

fevereiro de 2017. 

                                                            
10 REVISTA GALILEU, n. 308, Março 2017. (A cidade que ninguém quer ver). 
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2 CAPÍTULO I: Grafite: a expressão do intelecto humano entre a beleza e a 
transgressão 

 

Gravar as suas marcas nos locais em que passa e habita é para o humano 

algo tão antigo quanto sua própria existência. A manifestação do intelecto está 

diretamente ligada à esta ação. 

 O sentido de existência está diretamente ligado à construção do ser, para 

poder existir, e a compreensão está diretamente relacionada ao intelecto, pois o 

humano precisa dar significado a si mesmo, ao espaço, ao tempo, e por aí vai se 

construindo uma noção de mundo. 

No momento em que desenvolvem uma atividade de criação os sujeitos 

alteram a realidade, se apropriando do lugar e proporcionado novas formas de 

relação com a produção do espaço, com a noção se si mesmo e dos demais 

agentes sociais. (FURTADO; ZANELLA, 2009, p. 1279-1302). 

Dentre as muitas manifestações do intelecto, a expressão artística não pode 

ser considerada uma ação isolada da cultura humana. Longe disto, a arte é reflexo 

direto da cultura, da sociedade e do sentimento de um povo. O crítico de arte inglês 

John Ruskin (1819-1900) descreve que um povo pode ser entendido através de três 

livros, o da história, o da literatura e o das artes, neste é possível estudar as 

características mais profundas dos anseios, desejos, medos e frustrações do 

indivíduo e suas relações sociais. (PROENÇA, 2012, p. 6). 

As origens etimológicas do significado da palavra grafite nos remetem à 

Grécia antiga. Segundo o autor de Atmosfera Urbana – grafite, arte pública, nichos 

estéticos, Armando Silva, a palavra grafite vem de “grafis” que se trata de carvão 

natural, substancia utilizada na produção do grafite, em lápis e lapiseiras. A origem 

pode se estender a “grafia”, ato de escrever, ou de se expressar através de signos. 

(SILVA, 2014, p. 23). 

A partir disso, entendemos que qualquer representação simbólica, expressa 

por desenhos, fonemas ou signos pintados em uma parede, muro ou qualquer outra 

forma de construção ou superfície natural pode ser considerada um grafite. 
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Para além do mineral descoberto na antiguidade, a prática pode envolver 

desde complexas técnicas artísticas até a simples marquinha de guache feita com a 

palma da mão por uma criança na parede da escolinha maternal, sem nos 

esquecermos, então, que as técnicas de impressão de mãos negativas do período 

paleolítico, feitas há mais de setenta mil anos (Figura 6), são as primeiras obras 

artísticas em aero grafia, usando o ar dos pulmões, é claro. (PROENÇA, 2012, p. 

10). 

Figura 6: Cueva de Las Manos – Santa Cruz, Patagônia, Argentina. 

  
Fonte: Cueva de las Manos (2012)11

 
  

Para focarmos mais o objeto de pesquisa e facilitar a compreensão do 

trabalho, vamos limitar a expressão grafite à pintura mural que apareceu nos 

espaços urbanos das grandes cidades, em meados da segunda metade do século 

XX. 

As primeiras inscrições utilizando a técnica de tinta em lata tipo spray 

apareceram na segunda metade do século XX na Europa na forma de frases 

poético-ideológicas de protesto. (FURTADO; ZANELLA, 2009, p. 1273). 

                                                            
11 CUEVA DE LAS MANOS, sitio arqueológico. Fotos del arte rupestre de la Cueva. Santa Cruz, 
argentina. 2012. Disponível em: <http://www.cuevadelasmanos.org/foto-arte-rupestre.html>Acesso 
em 12 dez.2016-2017. 
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Já as origens do grafite pós-moderno estão ligadas ao surgimento de um 

movimento cultural produzido por jovens negros e latinos, segregados em bairros 

periféricos das grandes cidades dos EUA e da Inglaterra, por intermédio da 

influência de músicas instrumentais misturadas a efeitos eletrônicos, em meados 

dos anos 60.  

“O movimento compilava estilos subculturais que, aos poucos, moldavam 

uma cultura transnacional globalizada”. (BREITNER, 2010, p.310). 

Em meados da década de setenta, os Estados Unidos passavam por uma 

grande recessão econômica. Nas periferias da cidade de Nova Iorque, o 

desemprego e o tráfico de drogas contribuíam para o constante aumento da 

violência, e foi neste contexto que o DJ Afrika Bambaataa utilizou pela primeira vez a 

expressão Hip Hop para identificar este movimento cultural de contestação. (CAZÉ; 

OLIVEIRA, 2008, p.4). 

Em um primeiro momento, a ideia era substituir as rivalidades das gangs, 

por atividades artísticas que estimulassem ações coletivas e fortalecessem os laços 

sociais das comunidades locais através da dança, da música, dos discursos e da 

pintura mural. (CAZÉ; OLIVEIRA, 2008, p.5). 

Porém, o movimento Hip Hop vai muito além do desenvolvimento de práticas 

recreativas como forma de combater a violência. Ao fortalecer os laços sociais 

através de ações coletivas, a prática territorial cria uma nova esfera de poder 

horizontalizado, que mesmo frente ao poder hegemônico do estado instituído, 

consegue se articular econômica e politicamente através da representação de lugar, 

passando, a partir desta nova lógica, a representar uma condição de resistência, 

dando razão a uma nova racionalidade, tornando possível a existência de uma nova 

política. (GOMES, 2013, p.290). 

As pretensões horizontais, ou seja, desejos, valores e representações 

estéticas sem hierarquia, presentes na cultura de vizinhança dos lugares, se tornam 

aparentes e ativas, mesmo não estando alinhadas à hegemonia presente no 

território. Pensando pela mesma base técnica do presente, constata-se a 

coexistência de uma outra globalização. Se no território triunfa a informacionalização 

das grandes corporações financeiras, nos lugares o Hip Hop representa a 
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comunicação que se manifesta em seus quatro elementos, dança, música, discurso 

e pintura. (GOMES, 2013, p.290). 

Na mesma base técnica do período da velocidade, onde os videoclipes são 

produzidos por fragmentos de imagens e informações são compartilhadas por 

centenas de pessoas em segundos através de celulares, o grafite é instantâneo, 

presente em todo o território, sendo uma arte que visa mais a ação que a duração. A 

importância é a totalidade do território, se comunicando com o lugar e dando uma 

nova razão à existência de muros e paredes. Neste conturbado momento da história 

humana, o grafite expressa contextos diversos, simbolizando condições sociais 

específicas de sua produção. Ao retratar algo, seja por símbolo, palavra, frase ou 

desenho, o sujeito histórico cria, balizado por determinações sociais, políticas 

econômicas e estéticas de sua época. (FURTADO; ZANELLA, 2009, p.1280). 

Ao imprimir sua marca no local, o grafiteiro, inserido dentro do espaço 

urbano, acaba por disputar território com todas as outras impressões provenientes 

do capital por meio de anúncios. Tanto a “grife”, símbolo que congrega vários grupos 

de pichadores, quanto o “pixo”, nome dado a um grupo de pichadores, assim como a 

assinatura pessoal de um grafiteiro, ou as complexas e bem acabadas obras de arte 

em spray, são a representação do poder horizontal dos agentes sociais que habitam 

o espaço, compondo a paisagem urbana, junto do poder vertical da logomarca do 

refrigerante, do logotipo do partido político, ou o desenho do mascote da 

propaganda de amortecedor.  

Outra característica importante da cultura Hip Hop é sua capacidade de se 

adaptar e se misturar a outras culturas. Devido às suas origens na periferia formada 

por imigrantes e populações de baixa renda, o hip hop carrega em si uma 

necessidade de constante mudança, de estar no local, mas ao mesmo tempo estar 

deslocado. As necessidades, a escassez, a marginalidade e o preconceito forjam o 

indivíduo na cultura Hip Hop e, curiosamente, onde estes mesmos fatores proliferam 

em outras partes do mundo, prolifera também a cultura Hip Hop. (CAZÉ, OLIVEIRA, 

2008, p.10). 

No Brasil às origens do grafite tiveram finalidade mais ideológica ligadas a 

brutos de tendência de esquerda, em 1968, na cidade do Rio de Janeiro, acontece a 

marcha dos cem mil, uma manifestação estudantil em prol da liberdade e contra a 
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ditadura, inspirada pelos movimentos estudantis da Europa, quando um dos 

manifestantes escreve, utilizando uma lata de tinta tipo spray, na parede da Igreja da 

Candelária, os seguintes dizeres: “Abaixo a ditadura”. (INSTITUTO VLADIMIR 

HERZOG, 2016)12

Esta ação emblemática toma conta do país e, por todas as capitais, surgem 

pichações contra a ditadura, aquilo que não podia aparecer nos jornais, aparecia nos 

muros das cidades. Sete anos antes, a lei municipal 7427/61 da prefeitura de Recife 

já tratava tal prática como desobediência civil, prevendo até a multa do proprietário 

do muro caso este não se comprometesse a pintar e denunciar a ação. (INSTITUTO 

VLADIMIR HERZOG, 2016). 

.  

Em meados da década de 70, Antenor Lara Campos, o Tozinho (Figura 7), 

ficou conhecido nas principais cidades do país por perambular com uma lata de tinta 

preta em uma das mãos, a constituição na outra e escrevendo nos muros os 

seguintes dizeres: 

“Cão Fila KM 26” 
Figura 7: Antenor Lara Campos posa para reportagem da revista Veja e junho de 1977 

 
Fonte: Morgado (2011)13

                                                            
12 INSTITUTO VLADIMIR HERZOG. Memorias da ditadura: Estudantes, 2016. Disponível em: 
<http://memoriasdaditadura.org.br/estudantes/index.html>. Acesso em 10 out. 2016. 

. 

13 MORGADO, Maurício. Cão Fila Km 26, 2011. Disponível em: 
<https://mauriciomorgado.com.br/2011/04/01/cao-fila-km-26/>. Acesso em 10 out. 2016. 
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Tratava-se de uma forma curiosa de propaganda do seu canil situado na 

Estrada do Alvarenga Km 25, em São Bernardo do Campo. (ANGRIMANI, 2000)14

Também em meados da mesma década, o artista plástico Alex Vallauri, 

nascido na Eritreia, no continente africano, mas com cidadania italiana, traz para o 

Brasil a grafitagem com características iconográficas, fazendo uso de máscaras de 

cartolina conhecidas como Stencil, privilegiando os contornos das figuras e 

brincando com objetos do cotidiano. (FURTADO; ZANELLA, 2009, p. 2). 

. 

É importante ressaltar que ambas as ações não tinham qualquer relação 

com os grupos de pichadores que tomariam conta das grandes cidades na década 

de 90. Cão Fila KM 26 foi uma expressão isolada de uma pessoa, cujo canil sequer 

ficava no KM 26, pois a estrada terminava no KM 25.  

O grafite de Alex Vallauri já chegou como forma de expressão artística, 

sendo imediatamente reconhecido e ganhando espaço nas galerias de arte de São 

Paulo e do Rio de Janeiro. O artista se apropriava de símbolos do subconsciente, 

como bruxas, diabos, trapezistas. Os símbolos se misturavam a imagens de cultura 

de massa, como TV, guitarras, telefones etc. (ARTEREF, 2013)15

Na figura 8, o mural em exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo 

em 2013 deixa clara a profunda influência de Alex Vallauri no grafite de rua dos anos 

posteriores. Ao invés de palavras de ordem, impera o sonho fantástico do 

subconsciente.  

. 

                                                            
14 ANGRIMANI, Danilo. Dono do 'cao fila Km 26' resiste. Diário do Grande ABC, Santo André, 30 
março de 2000. Disponível em: <http://www.dgabc.com.br/Noticia/114165/dono-do-cao-fila-km-26-
resiste>. Acesso em 20 out. 2016. 
15 ARTE|REF. Alex Vallauri no MAM por Arte|Ref. 2013. Disponível em: 
<http://arteref.com/video/alex-vallauri/>. Acesso em: 1 jan. 2017. 
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Figura 8: Painel de Alex Vallauri em exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo, 
2013. 

 

Fonte: Conexão Cultural (2013)16

 
. 

Outro fato importante é que, mesmo sendo duramente repreendida, tanto a 

pichação como a grafitagem não eram crimes previstos na constituição até a década 

de1980, motivo pelo qual Antenor Lara Campos andava com uma constituição 

embaixo do braço e desafiava qualquer um a apontar onde estava escrito que tal 

prática era crime. Em entrevista dada ao Diário do Grande ABC em 2000, Antenor, 

com certa ironia, chegou até a falar que um coronel do Exército recomendou que 

usasse somente tinta preta, pois se a tinta fosse vermelha ele poderia ser 

confundido com comunista. (ANGRIMANI, 2000)17

Na década de 1980, começam a surgir os primeiros grupos de pichadores. 

As ações priorizam ironia e ludicidade, mas na década seguinte as pichações 

. 

                                                            
16 CONEXÃO CULTURAL. Expo Alex Vallauri: precursor da arte de rua no país. 2013. Disponível 
em: <http://www.conexaocultural.org/blog/2013/04/expo-alex-vallauri-precursor-da-arte-de-rua-no-
pais/>. Acesso em 2 fev. 2017. 
17 ANGRIMANI, Danilo. Dono do 'cao fila Km 26' resiste. Diário do Grande ABC, Santo André, 30 
março de 2000. Disponível em: <http://www.dgabc.com.br/Noticia/114165/dono-do-cao-fila-km-26-
resiste>. Acesso em 20 out. 2016. 
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passam a valorizar os próprios pichadores e a disputa por espaços se torna o foco 

central. Na contramão, o grafite valoriza a rapidez e a facilidade de cópias, 

priorizando o aspecto ilustrativo e se afastando da proposta de Vallauri dos anos 

1970. (CEARA; DALGALARRONDO, 2008, p.19). 

O problema da pichação de espaços públicos na cidade de São Paulo já 

vem de longa data. Há cerca de trinta anos, na administração do então prefeito Jânio 

Quadros, de janeiro de 1986 a dezembro de 1990, já se pensava em ações contra 

esta prática, chegando a ser publicada no Diário Oficial do município medida para 

prender os autores. Na gestão de Luíza Erundina, de janeiro de 1989 a dezembro de 

1992, tentou-se estabelecer algum diálogo, buscando aproximá-los das oficinas de 

grafite promovidas pela prefeitura. Porém na administração de Celso Pitta, de janeiro 

de 1997 a 2000, foi tomada a atitude mais controversa, ao tentar cobrar multa dos 

proprietários dos muros pichados. Na gestão de Marta Suplicy, de janeiro de 2001 a 

dezembro de 2004, voltam as oficinas de grafite, junto com o “Projeto Belezura”, 

uma tentativa de envolver a comunidade na busca da redução de pichações. 

(MODELLI, 2017)18

Em 2005, na administração de José Serra, de janeiro de 2005 a março de 

2006, surge o projeto denominado “Plano Antipichação”, prevendo a pintura 

constante dos muros da cidade e maior rigor na repreensão da prática, através de 

prisões e punições alternativas. (BARBOSA, 2005, p. 9). 

 

Ações coletivas coordenadas, envolvendo muitos artistas em um mesmo 

espaço, também já fazem parte do cotidiano da cidade de São Paulo. O Hip Hop, 

expressão cultural que nasceu nas periferias de Nova Iorque e se alastrou por todo 

mundo, é hoje um movimento bem articulado.  Em seus eventos, algumas vezes 

promovidos pela própria administração municipal, é possível ver vários grafiteiros 

trabalhando juntos, mas, antes de abordamos a produção do corredor de grafites da 

23 de Maio, é preciso entender como a cultura Hip Hop foi introduzida na cidade e 

também por que a Avenida 23 de Maio é tão emblemática nesta história.   

                                                            
18 MODELLI, Lais. De crime a arte: a história do grafite nas ruas de São Paulo. BBC Brasil, 28 jan. 
2017. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38766202>. Acesso em: 20 de 
maio de 2017. 
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Aqui surge uma situação curiosa: nos Estados Unidos, o movimento Hip Hop 

começa a aparecer em bairros periféricos, entretanto na realidade paulistana de 

1980, a maior parte da população mora longe do centro, mas, por outro lado, o 

centro é o lugar de passagem, onde muitos jovens estudavam, procuravam emprego 

ou prestavam algum tipo de serviço. O centro passou a ser para eles o local em que 

se iniciaram os encontros do que viria ser o Hip Hop paulistano. (GOMES, 2013, p. 

5). 

As primeiras apresentações de “Break” surgem em frente ao Teatro 

Municipal, na Praça Ramos, e logo depois no cruzamento da Rua 24 de Maio com a 

Rua Dom José de Barros. Em São Paulo, o movimento de cultura Hip Hop já nasce 

no centro para só depois ir para a periferia. Neste momento, a Galeria 24 de Maio 

afirma-se como encontro da cultura Black, e ela terá, desde o primeiro momento, 

músicas e artigos relacionados ao Hip Hop. 

No fim da década de 1970, a Estação São Bento se torna um importante nó 

da rede de transportes. Na década de1980, ela se transforma em símbolo da 

modernização. Foi ali também que os MC’s criaram suas primeiras rimas. 

Multiplicam-se as crews de break (grupos de dança). 

Em 1988 (Figura 16, p 51), é lançado o primeiro disco oficial na indústria 

fonográfica brasileira ”Hip Hop cultura de Rua”, pela gravadora Eldorado, cuja capa 

tem como imagem a Estação São Bento. (GOMES, 2013, p. 6). 

Acompanhando o movimento cultural surgem os primeiros grafites 

marginais/pichação, o controverso “Cão Fila KM 26” desaparece e surgem duplas de 

pichadores como Juneca e Pessoinha, e Tchentcho e Krellos que na década 

de1990 ficaram famosos por picharem marcos importantes da cidade, como o 

Terraço Itália e o edifício Copam, como mostra a figura 9. (TCHENTCHO, 1990)19

                                                            
19 TCHENTCHO, Mauro. Edifício Barão de Rothschild. 1990. Disponível em: 
<http://www.tchentchomauro.890m.com/images/nivo/big/tchentcho1_2.jpg>. Acesso em 25 de maio 
de 2017.  

. 
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Figura 9: Pichação em topo de prédio na cidade de São Paulo 1990. 

 

Fonte:Beside Color (2015)20

 
. 

A partir de então, o grafite e a pichação estão frequentemente na pauta de 

políticas públicas, ora por parte de secretarias e coordenações do poder público, ora 

em parcerias com escolas, Ong’s e instituições privadas.   

A produção de corredores de grafite por meio de ações coletivas não é 

inédita na cidade de São Paulo. O corredor de grafites de Itaquera, um projeto 

intitulado “4KM”, foi uma ação que contou com o apoio da Secretaria de Cultura, da 

Companhia de Metrôs, e até do capital privado, como, por exemplo, a Nike, que 

obteve permissão para colocar um anúncio como patrocinadora por um prazo de três 

meses. (Veja São Paulo - acessado em 7 de setembro de 2016. 

Antes do corredor, já existiam alguns grafites dispostos aleatoriamente na 

paisagem, tendo destaque um gigantesco mural retratando São Paulo antigo, 

realizado pelo artista Carlos Kobra em 2009, mas a produção do corredor integrou 

um conjunto de obras em uma única galeria a céu aberto passando pelo local onde 

nasceu o movimento Hip Hop de São Paulo, ligando o passado à pós-modernidade.  

                                                            
20 BESIDE COLORS. Krellos_3, 2015. Disponível em: <http://besidecolors.com/wp-
content/uploads/2015/05/krellos_3.jpg>. Acesso em: 2 jan. 2017. 

http://besidecolors.com/lendas-da-pixacao-tchentcho-e-krellos/-�
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Figura 10: Avenida 23 de Maio, 23 de dezembro de 2016. 

 

Fonte: Acervo pessoal 
 

Para entendermos melhor como os grafites se unem à paisagem das cidades 

pós-modernas, devemos compreender como os indivíduos constroem sua 

percepção imaginária das cidades. Armando Silva, ao se referir à percepção 

imaginária da cidade, desenha três inscrições dos imaginários para definir como é 

construída a imagem da cidade na mente de seus habitantes. 

A primeira impressão é a psíquica e está diretamente ligada à emoção; ela é 

muito importante no momento de se criar o mapa mental da cidade. Atualmente, os 

estudos de geografia cognitiva já admitem que as emoções não se separam da 

razão, mesmo que uma pessoa se mova pela cidade levando em conta fatores 

racionais como tempo, distância e valor dos recursos necessários para a tarefa, as 

impressões emocionais também estão presentes a todo instante, de forma mais 

aparente, como por exemplo, medo de passar por um lugar que é, no julgamento da 

pessoa, perigoso, até sentimentos muito mais interiores, como, por exemplo, 

nostalgia, vergonha, raiva etc. Podemos dizer que raciocinamos a partir das 

emoções presentes no espaço. (SILVA, 2014, p. 39). 
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O segundo imaginário é o das inscrições sociais, que agem como 

pressuposto das representações coletivas que podem se manifestar tanto de forma 

local como global. Os imaginários sociais se relacionam como visões grupais que 

afetam e contaminam seus membros; assim, impressões psíquicas de um indivíduo 

ou grupo minoritário podem, em determinadas situações, se propagar como 

inscrições sociais, como é o caso de algumas pichações que acabam se 

transformando em expressões do cotidiano urbano, como, por exemplo, “Eu sou o 

cara!”, “Jesus está voltando”, “Malditos humanos de terno” etc. (SILVA, 2014, p. 40). 

A terceira inscrição é a tecnológica. Da mesma forma que a fotografia 

revolucionou a forma de captarmos instantes do cotidiano urbano, ela também foi 

responsável por criar a possibilidade de concebermos outras histórias, assim como o 

cinema criou uma espécie de sonho em vigília de relatos audiovisuais. 

Desta forma, quando Walter Benjamin em seu ensaio literário “Paris, a cidade 

no espelho” se vale da técnica da escrita para produzir seu flanar sobre a cidade da 

segunda metade do século XIX, ele constrói uma história que pode ser absorvida por 

outras pessoas que nunca estiveram no lugar, ou divergir de outras histórias de 

pessoas que também estiveram no mesmo lugar e na mesma época (BENJAMIM, 

1987, p. 195). Da mesma forma quando Joseph Nicéphore Niepce faz a primeira 

fotografia da história, retratando os telhados da mesma Paris do começo do século 

XIX, também produz outra história, mas bem diferente da história literária de 

Benjamin, por se tratar de outra tecnologia que cria cenários através da imagem 

(PRETTE, 2009, p. 104). Os irmãos Lumière, na última década do século XIX, 

começam a captar as primeiras filmagens com o cinematógrafo e, com isso, 

produzem novas e diferentes histórias, pois as imagens em movimento nos 

permitem outras interpretações do espaço (PRETTE, 2009, p. 108). 

Hoje o espaço virtual tem grande importância na criação imagética do espaço 

urbano, atuando algumas vezes de forma extremamente danosa ao induzir erros, 

preconceitos e atuar na substituição da vivência efetiva dos espaços urbanos, algo 

fundamental para a produção das cidades. (SILVA, 2014, p. 41-42). 

Não distante deste fato, o grafite produz nas concentrações urbanas das 

cidades pós-modernas a possibilidade de um religamento do imaginário do habitante 

com o espaço em que habita. Assim como a literatura, a fotografia, o cinema e a 
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internet, o grafite também é uma forma de expressão que, com suas características 

singulares, também produz uma forma alternativa de contar histórias, muito mais 

ligadas ao subconsciente do que as demais narrativas. 

Voltando um pouco no tempo para tornar a representatividade do grafite mais 

clara na construção do espaço urbano, na Renascença do ocidente a geometria dá 

as bases para as proporções da perspectiva e estética, e isso teve grande impacto 

na arquitetura e na pintura. As cidades, sobretudo na Itália, buscavam a perfeita 

comunhão entre os edifícios e os afrescos. (SILVA, 2014, p. 45). 

A pintura mural buscava na geometria a sensação de profundidade, ao 

mesmo tempo em que nos temas escondia sutilmente uma infinidade de signos e 

representações simbólicas daquele revolucionário movimento artístico, científico e 

acima de tudo filosófico.  

Nas cidades pós-modernas, o grafite busca a mesma união entre a arte e o 

urbano, mas, ao contrário dos afrescos renascentistas que buscavam a perfeição 

geométrica, os grafites buscam se ligar à paisagem através da impressão psíquica 

do indivíduo e, ao fazê-lo, mesmo que de forma subconsciente, ele religa o sujeito 

ao espaço, cuja impressão parecia rompida pela pressa, pela virtualidade e, 

principalmente, por nossa própria repulsa ao espaço urbano, que é demasiadamente 

agressivo aos sentidos.  

Frequentemente, é comum encontrarmos nos artigos de planejamento urbano 

e regional pesadas críticas negativas sobre o caos urbano e como ele é prejudicial à 

nossa saúde física e mental, mas, assim como o cinema, os grafites também se 

reproduzem nos muros da cidade como uma espécie de sonho em vigília, podendo 

agir no subconsciente tanto como uma forma de redução das tensões, como 

representação simbólica de nossos medos, se misturando com o próprio caos. 
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Figura 11: Grafite na Avenida 23 de Maio, 23 de dezembro de 2016. 

  
Fonte: Arquivo pessoal. 
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3 CAPÍTULO II. O VALE DO ANHANGABAÚ E A HISTÓRIA DA CIDADE 
MUTANTE 
 

A cidade de São Paulo foi fundada pelos padres jesuítas José de Anchieta e 

Manuel da Nobrega, em 1553. A proposta era criar um colégio para catequizar 

indígenas e servir como porta de entrada para a colonização do continente. Subindo 

a serra do mar partido de São Vicente encontraram no planalto de Piratininga o local 

perfeito para a construção do colégio. São Paulo foi oficialmente fundada no dia 25 

de janeiro de 1554. Em 1815 foi elevada à categoria de capital da província. 

(TOLEDO, 1983, p. 18). 

A história do Vale do Anhangabaú se confunde com a história da própria 

cidade de São Paulo, estando desde o início localizado na periferia das três 

acrópoles que formavam o primeiro núcleo urbano, os conventos de São Francisco, 

São Bento e do Carmo. O primeiro relato feito por um pesquisador vem do botânico 

francês Saint-Hilaire, emitido no início do século XIX e que, de forma sucinta, 

descreve o vale da seguinte forma: 

O Hinhangabahu, simples fio de água, verte debaixo do convento dos 
beneditinos, desaguando no Tamandatahy e este, serpenteando 
através das pastagens úmidas, dá maior variedade e mais 
encantamento à paisagem. (TOLEDO, 1983, p. 22). 

 

De fato, hoje, é quase impossível relacionar a pastagem pantanosa, cortada 

por uma pequena ponte de madeira dando caminho à cidade de Sorocaba, com o 

desfiladeiro de vidro e concreto rasgado ao meio pela Avenida 23 de Maio. 

O nome Hinhangabahu, que depois foi modificado para Anhangabaú, 

significa, na linguagem indígena, “ribeirão dos males do diabo ou água do mau 

espírito”, o que vem a reforçar ainda mais a má reputação e situação precária da 

região no século XIX. (site oficial de turismo da cidade de São Paulo – acessado em 

7 de setembro de 2017)21

O Vale do Anhangabaú só começou a se desenvolver com o adensamento 

urbano do final do século XIX e, no começo do século XX, foi construída uma ponte 

. 

                                                            
21http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/ 
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de meia encosta sob a Rua da Assembleia (Figura 12). A estrutura tinha como 

finalidade impedir que as tropas de mulas, único veículo de abastecimento da 

cidade, tivessem de passar pelo centro, quando o ribeirão do Anhangabaú 

transbordasse. Esta estrutura é visível ainda hoje. Trata-se da Praça dos Artesãos 

Calabreses, e é uma das poucas estruturas do começo do século XX que ainda 

permanecem como testemunho desta fase. Figura 17, pag. 55. (GUALBERTO, 

2015)22

Figura 12: Arcos Calabreses 1911. 

. 

 

Fonte: Gualberto (2015) 23

 
. 

No começo, a região chamada de ”Campos do Bexiga”, hoje bairro do 

mesmo nome, começou a ser ocupada por moradores de baixa renda, mas, ainda 

                                                            
22 GUALBERTO, Fernando. Os Arcos de Tijolos: Uma breve notícia da evolução histórica dos Arcos 
da Rua da Assembléia, no Bairro do Bexiga . Revista Arruaça, São Paulo, n. 3, jun. 2015. Disponível 
em: https://casperlibero.edu.br/revista-arruaca/os-arcos-de-tijolos/. Acesso em set. 2016. 
23 GUALBERTO, Fernando. Os Arcos de Tijolos: Uma breve notícia da evolução histórica dos Arcos 
da Rua da Assembléia, no Bairro do Bexiga . Revista Arruaça, São Paulo, n. 3, jun. 2015. Disponível 
em: https://casperlibero.edu.br/revista-arruaca/os-arcos-de-tijolos/. Acesso em 2 fev. 2017. 

https://casperlibero.edu.br/revista-arruaca/os-arcos-de-tijolos/�
https://casperlibero.edu.br/revista-arruaca/os-arcos-de-tijolos/�
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na primeira década do século XX, o Vale do Anhangabaú passaria por sua primeira 

grande intervenção. 

Em 1910, um grupo de cidadãos protocolou junto ao Congresso Legislativo 

do Estado um projeto para a construção de três grandes vias, intitulado projeto 

“Grandes Avenidas”. A obra não mexeria com o triângulo dos três conventos, mas 

interligaria as duas estações férreas, os bairros da Liberdade e Vila Mariana, além 

de Campos Elíseos, Santa Cecília, Perdizes e Lapa. (TOLEDO, 1983, p. 99). 

Com isso, a capital do café consolidava definitivamente suas aspirações de 

centro financeiro da América Latina, rivalizando com cidades como Buenos Aires e 

Montevidéu. 

Esse projeto deflagrou a corrida para desenhar o novo centro urbano e 

gerou mais dois projetos, um da prefeitura, coordenado pela Escola Superior de 

Engenharia, e outro, da Secretaria de Agricultura, coordenado pelo Arquiteto 

Bouvard. Os dois projetos entraram em disputa e, no epicentro da discussão, estava 

o Vale do Anhangabaú com o Teatro Municipal já edificado. O projeto da prefeitura 

visava à construção de gigantescos prédios administrativos, enquanto a Secretaria 

da Agricultura defendia a ideia de espaços amplos e criação de praças, jardins e 

parques. A solução foi criar duas grandes edificações, separadas por um vão de 29 

metros, onde um terraço leva a um arborizado parque. Nascia, com isso, um dos 

mais belos projetos arquitetônicos da história do país, o Parque do Anhangabaú. 

(TOLEDO, 1983, p. 104). 

O pasto pantanoso, cortado por um ribeirão, agora havia se transformado 

em um grande centro urbano de uma cidade em modelo europeu. De fato, a planta 

da cidade desenhada por Sara Brasil, em 1930, nos mostra o sucesso e o zelo dos 

cidadãos e da prefeitura em procurar abrir parques, praças e avenidas. Contudo, a 

falta de preocupação e o despreparo em criar novos polos periféricos sufocou o 

centro e, sem infraestrutura de transporte, telefonia e correios, o plano da cidade de 

parques cai por terra. 

Os majestosos edifícios e os parques são destruídos para dar lugar a 

construções mais altas, que aproveitasse mais os espaços. São Paulo cresce “em 
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cima”, esmagando a si mesma, em vez de construir “ao lado”. (TOLEDO, 1983, p. 

105). 

Isso explica porque é impossível relacionar a paisagem de agora com a 

paisagem de antes, porque a Praça dos Artesãos Calabreses destoa tanto do resto 

da Avenida 23 de Maio, pois ela é a cápsula do tempo que liga o Anhangabaú da 

cidade de tijolos com o Anhangabaú da cidade de concreto. 

Ainda na década de 20, na gestão do prefeito e engenheiro José Pires do 

Rio, foi esboçada uma proposta para a construção de uma via que passasse pelo 

Vale do Anhangabaú, seguindo a “teoria de fundo de vale”. Ao fim da década 

seguinte, o plano da avenida que cortaria a região reaparece com o nome de 

Avenida Itororó, mais tarde, o então prefeito Prestes Maia passa a chamar o projeto 

de Avenida Anhangabaú. Somente na década de 50, com o traçado já definido, é 

que a via passa oficialmente a se chamar Avenida 23 de Maio, em homenagem aos 

quatro mortos no protesto que deflagrou o movimento MMDC, dando origem a 

revolução paulista de 1932. (SÃO PAULO, 2016) 24

 

.  

 

 

 

 

 

  

                                                            
24 SÃO PAULO (Estado). Assembleia Legislativa. MMDC. Projeto. São Paulo: Assembleia, 2002. 
Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/StaticFile/integra_sessao/001aAPS020709.htm>. Acesso 
em: Acesso em: 30 jan. 2017 
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Figura 13: Aterro da Avenida 23 de Maio, bairro da Liberdade 1960. 

 
Fonte: São Paulo. Arquivo Histórico de São Paulo (1960)25

 
. 

A construção da avenida se arrastou lentamente durante toda a década de 

60. (Figura 13). A cidade cresceu de forma rápida e descontrolada e o projeto que 

inicialmente ligaria o centro da cidade ao aeroporto de Congonhas precisava 

acompanhar esse crescimento e, com isso, surgiu a proposta de construção de um 

viaduto servindo de ramal para as regiões leste e oeste. O projeto de ampliação 

levava à desapropriação das casas da Rua Jandaia, antiga Rua da Assembleia, mas 

uma forte crise financeira fez com que a prefeitura abandonasse o projeto do ramal. 

Finalmente, as obras da Avenida 23 de Maio são concluídas em 1969. 

                                                            
25 RIBEIRO, Tatiana. São Paulo: Vale do Anhangabaú, 2014. Disponível em: 
http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o-que-visitar/pontos-turisticos/230-vale-do-anhangabau. 
Acesso em 7 set. 2016. 

http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o-que-visitar/pontos-turisticos/230-vale-do-anhangabau�
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Figura 14: Vista aérea do Parque do Ibirapuera, 1970. 

 

Fonte: São Paulo. Arquivo Histórico de São Paulo (1970)26

 
. 

Quase 20 anos mais tarde, o então prefeito, Jânio Quadros, retoma a 

construção do viaduto para o ramal Leste-Oeste. Durante os anos em que o projeto 

ficou parado, as casas desapropriadas da Rua Jandaia foram ocupadas por 

moradores de baixa renda e o local se transformou em cortiço. (GUALBERTO, 

2015)27

Novas desapropriações e um extenso embate judicial entre prefeitura e 

moradores atrasam as obras. Por fim, a demolição das casas revela um curioso 

achado: a ponte de meia-encosta, que servia de passarela de burros, construída em 

1908, estava praticamente intacta. 

. 

 
                                                            
26 RIBEIRO, Tatiana. São Paulo: Vale do Anhangabaú, 2014. Disponível em: 
http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o-que-visitar/pontos-turisticos/230-vale-do-anhangabau. 
Acesso em: 7 set 2016. 
27 GUALBERTO, Fernando. Os Arcos de Tijolos: Uma breve notícia da evolução histórica dos Arcos 
da Rua da Assembléia, no Bairro do Bexiga . Revista Arruaça, São Paulo, n. 3, jun. 2015. Disponível 
em: https://casperlibero.edu.br/revista-arruaca/os-arcos-de-tijolos/. Acesso em 2 fev. 2017. 

http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o-que-visitar/pontos-turisticos/230-vale-do-anhangabau�
https://casperlibero.edu.br/revista-arruaca/os-arcos-de-tijolos/�
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Figura 15: Demolição da rua da Assembleia e reaparição dos Arcos Calabreses, 1987. 

 

Fonte: Nascimento (2015)28

 
. 

Em uma atitude inusitada, a prefeitura decidiu preservar a obra, 

transformando-a em monumento. Nascia a Praça dos Artesãos Calabreses, 

popularmente conhecida como “os Arcos do Jânio”.  

No começo da última década do século XX, com a avenida e o ramal já 

concluídos, o cenário urbano da cidade de São Paulo é assustador, com um número 

aproximado de 11 milhões de habitantes espalhados em 31 subprefeituras, sendo o 

quarto maior aglomerado urbano do planeta. (Prefeitura da cidade de São Paulo> 

acessado em 7 de setembro de 2016) 29

O “parque dos sonhos” do Vale do Anhangabaú desapareceu por completo 

da paisagem urbana, dando lugar ao pesadelo das grandes cidades modernas. O 

conceito de “Garden City” desapareceu, mas alguns parques ainda continuam na 

paisagem do Anhangabaú, só que em uma cidade onde os extremos são tão 

discrepantes e, ao mesmo tempo, tão próximos, o sentido de centralidade e periferia 

.  

                                                            
28 NASCIMENTO, Douglas. A demolição da rua da Assembleia. In: _____. São Paulo Antiga. 2015. 
Disponível em: <http://www.saopauloantiga.com.br/rua-da-assembleia/>. Acesso em: 2 jan. 2017. 
29 http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/sao-paulo/sao-paulo-populacao-do-estado.Acessado em 30 
de janeiro de 2017) 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/introducao.php�
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perde a força. A multiculturalidade transforma as pessoas e a expressão cultural 

periférica, como mostra a figura 16, com o tempo, se transforma em arte, se 

miscigena entre artistas de outras esferas culturais que partilham o mesmo espaço 

e, então, o centro começa a apresentar traços da periferia. 

Figura 16: Capa do disco Hip Hop - Cultura de Rua, primeiro disco de Hip Hop do Brasil, ao 
fundo o portão de entrada da estação de metrô São Bento, a 6km da Avenida 23 de Maio. 

 

Fonte: CDS Singles Colection (2014)30

 
. 

Contudo, este cenário cria uma atmosfera propícia para a disputa e o 

confronto. Leis anacrônicas, julgamentos vazios de diálogo e diferentes gestões 

públicas criam um ciclo de destruição e renascimento. No limbo da lei tudo é 

permitido, até acabar com o maior corredor de arte urbana da América Latina. 

                                                            
30 CDS SINGLES COLECTION. Hip Hop Cultura De Rua (VINYL)-(1988). 2014. Disponível em: 
<http://djwilians2010.blogspot.com.br/2014/09/hiphop-cultura-de-rua-vinyl-1988.html>. Acesso em: 7 
set. 2016. 
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A palavra pichação só tem significado no Brasil, pois no resto do mundo a 

palavra grafite se refere a todo o tipo de expressão que recorra ao grafismo, aceito 

ou não. O grafite marginal/pichação é anônimo, invasivo, ofensivo e irresponsável, 

portanto é considerado vandalismo e a discussão sobre ele permeia uma lógica 

entre a contravenção e a criminalidade. (SILVA, 2014, p. 34). 

O grafite-arte é bem diferente: é autoral, dando direito até a propriedade 

intelectual e comercialização, essencialmente estético, podendo ou não ter apelo 

ideológico, frequentemente recorre a vários e caros recursos. Essa expressão é bem 

diversificada, não tem regras e, ainda assim, apresenta algumas correntes estéticas, 

que acabam por desenvolver uma espécie de assinatura de cada artista, mas não é 

raro vermos algumas intervenções realizadas coletivamente, envolvendo dois ou 

mais artistas, que misturam seus etilos e criam novas e singulares obras de arte na 

paisagem urbana. (SILVA, 2014, p. 145). 

Entretanto, para os conceitos legais do Brasil, a diferença entre pichação e 

grafitagem é muito vaga e, até a segunda metade da década de 1980, sequer se 

sabia onde enquadrá-las. 

O artigo 3º da Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional de Meio Ambiente) 

de 1981 define meio ambiente como “Conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química, e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas”. Por este entendimento, tanto a pichação quanto o grafite 

nada têm a ver com esta esfera legal, no entanto, nos termos de um adendo à 

Constituição Federal de 1988, além do meio ambiente natural (constituído pela 

atmosfera, elementos da biosfera, água, mar territorial, solo, subsolo, recursos 

minerais, fauna e flora), existe o meio ambiente artificial (espaço urbano construído 

pelo homem); o meio ambiente cultural (delimitado pelo art. 215 da Constituição 

Federal); o meio ambiente de trabalho (local de desenvolvimento de atividades 

laborais); o patrimônio genético e, até mesmo, o meio ambiente digital. 

Nessa compreensão legal, pode-se dizer que o conceito de meio ambiente 

artificial está relacionado às cidades, ganhando relevo, portanto, a Lei nº 

10.257/2001, Estatuto das Cidades. (CONTE PEGORARI, 2012, p. 4). 
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Por meio desta determinação, cabe ao Estado, mediante a Lei de Crimes 

Ambientais, repreender qualquer intervenção ao patrimônio público ou privado. 

Entretanto, o artigo 65 da Lei nº 9.605/98 (BRASIL , 1998) 31  (Lei de Crimes 

Ambientais) passou por modificações através da Lei nº 12.408 (BRASIL, 2011)32

Art. 65 - Pichar ou, por outro meio, conspurcar edificação ou 
monumento urbano: 

, de 

maio de 2011, ficando redigido da seguinte forma: 

Pena - detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 
§ 1º - Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em 
virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 
(seis) meses a 1(um) ano de detenção e multa. 
§ 2º - Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo 
de valorizar o patrimônio público ou privado, mediante manifestação 
artística. (BRASIL, 2011). 

 

O parágrafo 2º descriminalizou a prática de grafite, mas gerou muita 

controvérsia. Outra determinação do art. 65 é a proibição de venda de latas de tinta 

do tipo aerossol, em todo o território nacional, para menores de 18 anos. Para 

maiores de 18 anos, somente com a apresentação da carteira de identidade, com a 

nota fiscal identificando o comprador. A lei determina ainda que o fabricante é 

obrigado a escrever de forma legível na embalagem os seguintes dizeres: 

“Pichação é crime (art. 65 da lei nº 9.605/9833

A execução dos grafites passou a ser permitida, mediante o consentimento 

do proprietário ou, quando couber, do locatário ou arrendatário. No caso do bem 

público, exige-se autorização dos órgãos competentes. 

). Proibida a venda a menores 

de 18 anos”. (BRASIL, 1998).  

                                                            
31 BRASIL. Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 13 de fevereiro 1998 e retificado em 17 de fevereiro 
de 1998. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm>. Acesso em: 2 jan. 
2017. 
32 BRASIL. Lei n. 12.408, de 25 de maio de 2011. Altera o art. 65 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, para descriminalizar o ato de grafitar, e dispõe sobre a proibição de comercialização de 
tintas em embalagens do tipo aerossol a menores de 18 (dezoito) anos.  Diário Oficial da União, 
Brasília, 26 de maio de 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm>. 
Acesso em: 2 jan. 2017. 
33 BRASIL. Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 13 de fevereiro 1998 e retificado em 17 de fevereiro 
de 1998. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm>. Acesso em: 2 jan. 
2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm�
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Mas existem ainda outros elementos normativos como: ”valor paisagístico, 

ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico etnográfico ou 

monumental. (CONTE PEGORARI, 2012, p. 8). 

Alguns valores normativos são facilmente identificados, como monumentos 

já declarados em diário oficial, mas outros são extremamente subjetivos, como valor 

paisagístico. 

O corredor de grafites da Avenida 23 de Maio traz consigo quase todas 

essas questões, ocupa monumentos já declarados em diário oficial, muros públicos 

e privados e tem para a cidade de São Paulo valor artístico e paisagístico, fatos que 

colocam no centro do debate o significado de arte pública. 

A Praça dos Artesãos Calabreses, situada no coração da cidade de São 

Paulo, é um monumento declarado em Diário Oficial desde 2012, mas a prefeitura, 

órgão competente responsável pela obra, permitiu que a construção fosse grafitada 

em 2015. Parece que a percepção pública da arte está diretamente ligada à 

percepção da administração pública em vigor, o que significa que pode mudar de 

uma hora para outra. 

Mas, se isso muda conforme a administração, os sujeitos sociais envolvidos 

na intervenção podem ser punidos? Os grafiteiros que chegaram a receber cachê da 

prefeitura para grafitar a Praça dos Artesãos Calabreses podem, depois de dois 

anos, sofrer penalidades criminais por parte da administração pública seguinte? Mas 

afinal, o que é arte pública? 

Durante toda a história da arte, essa pergunta foi pouco feita, porque a 

resposta parecia muito óbvia, ou seja, a arte pública é aquela praticada pelo poder 

público. Na Grécia Antiga se manifestava na construção por parte do Estado de 

praças, teatros, templos etc. Todas as obras de arte públicas tinham como tema os 

valores e as aspirações das forças que governavam o Estado. A arte a serviço do 

Estado agia como propaganda ideológica, portanto não pairavam dúvidas sobre o 

que era arte pública. 

Tomemos como exemplo a pintura mural mais importante da história da arte 

ocidental, os afrescos de Michelangelo Buonarroti, pintados no interior da Capela 

Sistina, no Vaticano, no fim do século XV. Na época, a Igreja Católica controlava o 
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poder do Estado, que encomendou e financiou as obras e a decoração interna.  Foi 

o papa Júlio II quem determinou a ação, em homenagem a seu tio o Papa Sisto IV- 

ele escolheu os arquitetos, aprovou o projeto e, por fim, contratou os artistas 

responsáveis pelas pinturas. Michelangelo, o pintor do teto, escolheu a técnica 

artística que mais conhecia, a de pintura de afrescos sobre estuque, mas os temas 

foram definidos pelo papa. No teto ficaria a criação do mundo, posteriormente, atrás 

do altar o julgamento final e assim por diante. (PRETTE, 2009, p. 248-249). 

Todavia, esta concepção de arte pública se torna vaga na lógica do urbano 

pós-moderno, e a construção e manutenção do espaço das cidades se tornam mais 

voláteis e dinâmicas.  

Em uma reflexão sobre este tema, a Associação Internacional de Críticos de 

Arte, em encontro realizado em Moscou em 1994, faz a seguinte análise:  

Tocar parte da cidade afeta toda a urbe. Talvez isso corresponda, 
precisamente, à perda dos valores estáveis, à mundialização da 
economia com seus estragos sociais, ao corporativismo, às 
incapacidades para transformar o globo para o bem das maiorias. 
(SILVA, 2014, p. 168). 

 

Para compreendermos melhor como essa disputa pelo espaço urbano 

acontece no coração das grandes metrópoles, é preciso esclarecer o que é urbano e 

o que é público. 

Novas tendências, sobretudo na ciência geográfica, negam a 
existência do espaço público. O que conhecemos como espaço 
público é na verdade o espaço urbano, sendo o público uma 
instância a ser conquistada. (SILVA, 2014, p. 118-119). 

Neste sentido, a arte pública é compreendida como uma zona de conflito, 

com conotação política. 



56 

 

Figura 17: A Praça dos Artesãos Calabreses, duas visões do espaço urbano em momentos 
diferentes. 

 

Fonte: Adaptado de: Praça dos Artesãos Calabreses (2017) 34; São Paulo (2015b)35

 
. 

Entende-se como urbano algo que tem muitas interações, e uma delas é a 

dimensão da esfera pública. Voltando ao exemplo da Praça dos Artesãos 

Calabreses. É algo urbano, regulamentado e institucionalizado pelo então prefeito 

Jânio Quadros em 1987. Já o uso e a forma como os cidadãos se relacionam com o 

espaço físico é algo público a ser conquistado, um conceito relativo e dinâmico que 

depende do momento. 

Em 2012, na gestão do prefeito Gilberto Kassab, de janeiro de 2008 à 

dezembro de 2012, o espaço urbano da Praça dos Artesãos Calabreses passou por 

uma reforma, através de uma ação conjunta com o capital privado, em parceria com 

um fabricante de tintas. O conjunto arquitetônico foi repintado, ganhou nova 

iluminação e empregou como mão de obra moradores da comunidade de Perus.  

(SÃO PAULO, 2012b)36

                                                            
34 PRAÇA DOS ARTESÃOS CALABRESES. Wikipedia, 2017. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_dos_Artes%C3%A3os_Calabreses#cite_note-1>. Acesso 
em: 2 jan.2017. 

. 

35http://www.capital.sp.gov.br/imagens-alta-resolucao/2015-02-01-bikeegrafite-hb8 
36 SÃO PAULO. PREFEITURA MUNICIPAL. SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO. Prefeito 
assina Protocolo de Intenções com a Suvinil para revitalizar patrimônios históricos. 2012b. 
Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/releases/?p=142036>. Acesso em: 7 
set. 2016. 
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Mesmo sofrendo modesta desaprovação não podemos esquecer que a obra 

foi modificada e que a cor salmão foi escolhida através de preferência estética e não 

por restauro histórico. (JAYO; KÖHLER, 2015)37

Três anos depois, na administração do prefeito Fernando Haddad, houve 

novas intervenções, desta vez não de restauro, mas artísticas por parte dos 

grafiteiros da cidade, no projeto do corredor de grafites da Avenida 23 de Maio. 

.  

As duas intervenções, como mostra a figura 16, portanto públicas, pois 

foram fruto da interação humana sobre a estrutura urbana, contaram com a esfera 

do poder público, só que uma teve como parceira uma empresa que financiou a 

revitalização, enquanto a última teve como parceira a sociedade civil, e foi custeada 

pela prefeitura. 

Pode-se considerar que a diferença na matriz dos dois projetos não está em 

sua finalidade, pois ambos buscam o mesmo fim que é o de trazer benfeitorias ao 

espaço público. No primeiro, se trata de uma reforma, ao passo que no segundo se 

trata da produção de arte pública pela própria sociedade civil. A diferença, portanto, 

está na lógica com que cada gestão busca melhorar o espaço. A primeira pela 

parceria público-privada e a outra pelo empoderamento do cidadão, deixando este 

decidir como ele quer transformar o espaço urbano que habita. 

Desta forma, o termo arte pública não se limita apenas a relacioná-la com o 

cotidiano urbano, mas permite colocá-la em um contexto diferente das galerias de 

arte. (SILVA, 2014, p. 119). 

                                                            
37 JAYO, Martin; KÖHLER, André Fontan. A batalha dos Arcos do Bixiga: Mais arte e mais cidade, 
mas menos arte na cidade! Vitruvius: Minha Cidade, São Paulo, ano 15, fev. 2015. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/14.175/5439>. Acesso em: 7 de setembro de 
2016. 
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Figura 18: Grafite, Avenida 23 de Maio, 23 de dezembro de 2016 – O grafite aceita a mescla 
de diversos estilos. Este recorre a imagens ilustrativas, mas também recorre à linguagem 
escrita em balões, como nas histórias em quadrinhos, para expressar valores ideológicos. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Essa arte de rua se torna presente de duas formas: fisicamente na 

arquitetura e urbanismo, mas, sobretudo na estratégia ligada ao contexto social, 

antropológico e ideológico, por meio da representação simbólica de um determinado 

grupo social que se apropria do espaço público, com o consentimento da gestão em 

vigência e transforma a paisagem de forma democrática.  
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Figura 19: Grafite, Avenida 23 de Maio, 23 de dezembro de 2016 - O grafite é 
contemporâneo: este usa metáfora para abordar a estiagem de 2014, que acarretou falta de 
água. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

O corredor de grafites nos proporciona uma experiência multicultural sobre a 

atmosfera da cidade de São Paulo, pois não há em seus muros obras 

encomendadas. Cada painel teve seu tema livre, escolhido na hora, todo o artista 

tem sua marca própria, mas as misturas de técnicas geram obras únicas e 

inesperadas, e por se tratar de ações realizadas em coletivo, as obras não refletem 

uma ideologia, pois resultam das múltiplas visões de um grupo e não de um 

indivíduo, porém o que mais nos dizem suas cores e formas.  
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Figura 20: Painel dos Gêmeos, Avenida 23 de Maio, 23 de dezembro de 2016: as 
múltiplas faces que se decompõem ilustram o poder da subjetividade do 
subconsciente da arte pós-moderna. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Para entendermos o desenvolvimento da arte urbana do século XXI, 

devemos retornar ao contexto do começo do século XX. No campo do estudo da 

mente humana, a psicanálise, ao desvendar o subconsciente através dos trabalhos 

de Freud, a ideia de uma identidade fixa e unificada é derrubada e, em seu lugar, 

surge a teoria de que nossa identidade, sexualidade e a estrutura de nossos desejos 

são formadas com base em processos psíquicos e simbólicos do inconsciente. 

(HALL, 2005, p. 36) 

Tecnologicamente a humanidade adentra o século XX com espaços que se 

diminuem e distâncias que antes eram calculadas em dias passaram a ser 

calculadas em horas, numa velocidade em constate aceleração. A partir da 

comunicação sem fio, o tempo se torna homogêneo, pessoas se comunicam por 

todo o globo calculando o fuso horário das regiões de destino. Curiosamente, a 

mesma sociedade capitalista que homogeneizou o tempo diminuiu as distâncias, 
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massificou a cultura e padronizou o sistema econômico, criou nas periferias 

marginalizadas uma atmosfera multicultural de homens deslocados, imigrantes e 

refugiados, oriundos de diversas partes do globo que, distantes da sua cultura e à 

margem da cultura do lugar, passam, através do poder horizontal do local, a gerar 

uma nova cultura. (HARVEY, 1989, p. 256) 

Diante dos inúmeros dispositivos tecnológicos que dentro da 
sociedade despersonalizam o indivíduo, o regionalismo, os tabus, as 
lendas, a magia, a religião e os costumes se convertem em 
resistência ao universalismo e à globalização. (HALL, 2005, p. 40). 

 

Muitas culturas passaram a florescer ao redor do mundo na segunda metade 

do século XX, mas uma em especial passou a se propagar com maior velocidade e 

aceitação: a cultura Hip Hop da cidade de Nova York nos anos 1970, aspecto que já 

foi abordado anteriormente, porém a pesquisa passa neste momento a relacionar 

esta influência no grafite paulistano. 

Em 1968, o grafite/pichação de Paris se concentrava em palavras 

ideológicas, nas quais a atenção era dada às letras atraentes. Já em Nova Iorque, 

nos anos de 1973 e 1974, trens e metrôs eram riscados com figuras inarticuladas, 

nas quais aparentemente não se transmitia uma informação concreta, exaltando a 

forma e a loucura das imagens. 

A revolução do grafite nova-iorquino era puramente plástica, pois 
suas representações não se constituíam de frases ideológicas, mas 
de uma representação semântica que não visava nenhuma 
mensagem além do caráter visual e compositivo. (SILVA, 2014, p. 
89-90). 
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Figura 21: Metrôs de Nova Iorque, 1973. 

 

Fonte: MIYKEY  (1970s)38

 

  

O Brasil e a América latina seguiram o mesmo caminho que o grafite/pichação 

francês dos anos 60, provavelmente por passar pelas mesmas situações de confronto 

social; no entanto, nos anos 80, já com o fim da ditadura, o grafite brasileiro passou a tomar 

um rumo semelhante ao grafite americano. (Figura 22). 

                                                            
38 MIYKEY. Old nyc subway trains graffiti. 1970s. Disponível em: 
<https://br.pinterest.com/pin/327073991660629105/>. Acesso em>Acesso em 7 fev. 2017. 
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Figura 22: Grafite/pichação em subúrbio da cidade de São Paulo, 2012. 

 

Fonte: SNIDER, (2012)39

 
. 

Nos anos 80 e 90, tanto nos EUA, quanto no Brasil, a prática foi sendo 

refinada até se transformar em arte urbana em um processo semelhante aos painéis 

artísticos de Alex Vallauri, já mencionados na pesquisa. É importante ressaltar que o 

grafite arte é autoral, portanto cada artista desenvolve a própria estética, razão pela 

qual não se pode atualmente estabelecer paralelos entre a arte urbana do Brasil e a 

arte urbana dos EUA, mas fica claro que esta prática é constante nos grandes 

centros urbanos, tendo um destaque especial a cidade de São Paulo. 

Em São Paulo, talvez a cidade de maior agitação mural na primeira 
década do novo milênio no Ocidente, desenvolvem-se várias 
tendências, como fazer um personagem perseguido e posto em 
alerta como um tipo de metalinguagem. (SILVA, 2014, p. 69). 

 

                                                            
39 SNIDER, Colin M. Street Painting and Social Inequality in São Paulo. In: _____. Americas South 
and North, 2012. Disponível em: <https://americasouthandnorth.wordpress.com/2012/05/24/street-
painting-and-social-inequality-in-sao-paulo/>. Acesso em: Acesso em: 7 fev. 2017. 
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Figura 23: Grafite dos Gêmeos, periferia de São Paulo, 2010. 

 

Fonte: O que vem por aí (2007)40

 

. 

O começo do século XXI aponta uma mudança por parte da sociedade e do 

poder público em relação aos movimentos de arte de rua. Choque cultural resultante 

do conflito de novos grupos sociais acaba por produzir uma representação estética 

de descentraliza e emancipa os espaços de poder por uma nova paisagem urbana. 

(SILVA, 2014, p. 169). 

Um exemplo deste fenômeno foi a exposição “Fabulosas desordens”, figura 

23, realizada em março e abril de 2007, no Rio de Janeiro. O evento contou com a 

participação de artistas nacionais e estrangeiros e foi patrocinado pela Caixa 

Econômica Federal. (PROENÇA, 2012, p. 408). 

                                                            
40 O QUE VEM POR AÍ. Graffiti – Gemeos, 2007. Disponível em: 
<https://oquevemporai.wordpress.com/2007/10/09/grafite-os-gemeos/>. Acesso em: 7 fev. 2017. 
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Figura 24: Cartaz da mostra Fabulosa Desordem, 2007. 

 

Fonte: Tribo Skate (2007)41

 
. 

Fica claro, nestas intervenções, que o próprio grafite passa por profundas 

mudanças, chegando a ser considerado por muitos pesquisadores e até entre os 

próprios grafiteiros como não sendo mais grafite, mas “pós-grafite” ou “street art”. No 

novo milênio, parece que as condições operacionais, estéticas, econômicas e 

materiais do grafite, prevalecem sobre as condições pré-operacionais, 

comunicacionais, ideológicas e psicológicas. (SILVA, 2014, p. 171). 

Entretanto, a aceitação do grafite arte coloca em foco uma acirrada e 

importante discussão sobre a disputa simbólica do espaço urbano e entre o que de 

fato vem a ser público e o que é urbano. 

  

                                                            
41 TRIBO skate. Fabulosas Desordens, 2007. Disponível em: <http://triboskate.ativo.com/fabulosas-
desordens/>. Acesso em: 7 fev. 2017. 
. 
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4 CAPÍTULO III: DO FANTASMA DA CIDADE CINZA AO CORREDOR COLORIDO 
DA AVENIDA 23 DE MAIO 
 

O constante ciclo de crise e ascensão tão peculiar ao modelo econômico da 

modernidade também se repete na arte urbana da condição pós-moderna. Nela, a 

inconstância muda conforme a administração pública, de gestão em gestão. 

 

Figura 25: Primeira versão do painel na passagem subterrânea que liga a Avenida Dr. 
Arnaldo à Avenida Paulista, em São Paulo, realizada pelo artista Rui Amaral de forma ilegal, 
em 1989 e legalizada em 1991 pela gestão de Luiza Erundina. 

 

Fonte: Modelli (2017) 42

 

. 

Curiosamente, a gestão pública que ajudou a produzir o corredor de grafites 

da Avenida 23 de Maio foi diferente, começando com uma visão negativa da arte 

urbana oriunda dos grafiteiros da cidade e, quase que imediatamente depois, 

mudando radicalmente para uma percepção positiva. 

Durante o mês de abril de 2013, com o intuito melhora o aspecto de São 

Paulo para a recepção da copa do mundo a gestão do então prefeito Fernando 

Haddad entrou em conflito com os artistas urbanos apagando inúmeros painéis 
                                                            
42 MODELLI, Lais. De crime a arte: a história do grafite nas ruas de São Paulo. BBC Brasil, 28 jan. 
2017. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38766202>. 
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próximos à região da Sé, no centro da cidade. O conflito se estendeu pelo mês de 

maio, tendo como pivôs os Gêmeos, artistas já mundialmente consagrados. Na 

ocasião, após terem seus trabalhos apagados, os artistas mandaram um recado 

direto, pichado no muro: “Senhor prefeito: nesta cidade existem muitos problemas 

sérios que precisam de resultados! Não gaste tempo e $ apagando graffiti nas ruas!” 

(GRAGNANI, 2013)43

Figura 26: Resposta dos Gêmeos ao prefeito, sobre a destruição de seus trabalhos, maio 
de 2013. 

.  

 

Fonte: Após apagar painel (2013) 44

 
. 

Tanto o grafite, quanto a mensagem foram apagados 24 horas depois. Em 

nota ao jornal Folha de São Paulo, em maio de 2013, a assessoria de imprensa da 

prefeitura se manifestou da seguinte forma: “Segundo a assessoria da Subprefeitura 

da Sé, os recados escritos pela dupla transformaram os murais em pichações, que 

                                                            
43 GRAGNANI, Juliana. Após remoção de grafites, osgemeos fazem protesto em SP. Folha de 
S.Paulo, Cotidiano, 11 maio 2013. Disponível em: 
<http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/05/1277050-apos-remocao-de-grafites-osgemeos-fazem-
protesto-em-sp.shtml>. Acesso em: 8 fev. 2017. 
44 APÓS APAGAR PAINEL, Prefeitura busca acordo com 'Os Gêmeos'. G1, São Paulo, 14 maio 
2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/05/prefeitura-de-sp-apaga-obras-
de-grafiteiros.html>. Acesso em: 21 jan. 2016. 
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devem ser apagadas, diferentemente de manifestações artísticas” (GRAGNANI, 
2013)45

O conflito continuou, com os Gêmeos fazendo mais quatro trabalhos, e desta 

vez a nota da subprefeitura foi bem diferente: “A Subprefeitura da Sé informou já 

haver tomado providências para que as remoções de grafites "não se repitam. 

(GRAGNANI, 2013)

. 

46

Pela primeira vez, a gestão do então prefeito Haddad usou a palavra 

“grafite”. É possível que o próprio prefeito naquele momento sequer estivesse 

sabendo do fato, pois o incidente de escala local envolvia os Gêmeos, uma empresa 

de pinturas terceirizada e a subprefeitura da Sé. Vale lembrar que a cidade de São 

Paulo tem 38 subprefeituras. 

. 

Na manhã do dia 14 o Jornal de TV Bom Dia São Paulo dedica uma 

reportagem ao caso, no fechamento da matéria menciona que a prefeitura tem 

interesse em criar um canal de diálogo com os grafiteiros. 

No mesmo dia o subprefeito da Sé Marcos Barreto afirmou em nota que a 

destruição das obras foi um erro, mas lembrou que os grafites não foram permitidos. 

O subprefeito encerra afirmando que a prefeitura quer regularizar e incentivar a arte 

urbana.47

A matéria do G1 também lembrou que em 2008, na gestão do prefeito 

Gilberto Kassab, de janeiro de 2008 à dezembro de 2012, outra obra dos gêmeos 

também foi destruída por uma empresa terceirizada da prefeitura, na época a 

prefeitura também respondeu em nota que a atitude foi um erro e o mural foi refeito 

em uma ação conjunta com os artistas. 

 

                                                            
45 GRAGNANI, Juliana. Após remoção de grafites, osgemeos fazem protesto em SP. Folha de 
S.Paulo, Cotidiano, 11 maio 2013. Disponível em: 
<http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/05/1277050-apos-remocao-de-grafites-osgemeos-fazem-
protesto-em-sp.shtml>. Acesso em: 8 fev. 2017 
46 GRAGNANI, Juliana. Após remoção de grafites, osgemeos fazem protesto em SP. Folha de 
S.Paulo, Cotidiano, 11 maio 2013. Disponível em: 
<http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/05/1277050-apos-remocao-de-grafites-osgemeos-fazem-
protesto-em-sp.shtml>. Acesso em: 8 fev. 2017 
47 APÓS APAGAR PAINEL, Prefeitura busca acordo com 'Os Gêmeos'. G1, São Paulo, 14 maio 
2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/05/prefeitura-de-sp-apaga-obras-
de-grafiteiros.html>. Acesso em: 21 jan 2016. 
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No mesmo ano de 2013, a prefeitura incentivou os artistas plásticos a 

grafitarem no túnel José Roberto Fanganiello Melhem que liga a Avenida Rebouças 

à Avenida Paulista, porém, em outubro de 2014, um fato inusitado colocou o túnel 

no centro de uma acalorada discussão. A intervenção foi destruída pelos alunos da 

Faculdade de Medicina da USP e no local foi pintada em tintas preta e branca a 

chamada para um show promovido pelos alunos. Tal ação foi motivo de muita 

revolta entre os artistas e cidadãos da cidade de São Paulo que viram nela abuso, 

descaso e arrogância. 

A resposta foi quase que imediata por parte da Secretaria de Direitos 

Humanos e Cidadania que se reúne com os artistas. Os alunos do curso de 

medicina da USP foram obrigados a pagar uma quantia em dinheiro para a 

reconstrução da obra, se comprometendo a repintar o muro, preparando-o para a 

intervenção e declarando publicamente sua intenção de não mais vandalizar o 

espaço. (G1, 2014)48

Figura 27: Túnel José Roberto Melhem, novembro de 2014. 

.  

 

Fonte: Soares (2014)49

 
 

                                                            
48 SOARES, Will. Haddad grafita Pato Donald em repintura de túnel da Av. Paulista. G1, São Paulo, 2 
de novembro 2014. Disponível em: < http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/10/estudantes-de-
medicina-da-usp-irao-pagar-por-novo-grafite-em-tunel.html >. Acesso em: 2 maio de 2017. 
49 SOARES, Will. Haddad grafita Pato Donald em repintura de túnel da Av. Paulista. G1, São Paulo, 2 
de novembro 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/haddad-grafita-
pato-donald-em-repintura-de-tunel-da-av-paulista.html>. Acesso em: 2 maio de 2017. 
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A reprodução dos grafites contou com dezenas de artistas e começou no 

dia 1º de novembro de 2014. Ao fim da tarde do feriado de Finados no dia, mais 

uma surpresa inusitada: sem compromissos, o prefeito da cidade, Fernando 

Haddad, visitou o local e, em um ato emblemático, participou da intervenção 

grafitando o pato Donald de Walt Disney. 

Figura 28: Fernando Haddad grafita o pato Donald, novembro 2014. 

 
Fonte: Giovanelli, (2017)50

A atitude imediatamente tomou conta das redes sociais, dando origem a 

vários comentários e memes que viralizaram tais como “mais louco que o Haddad 

pintando o pato Donald”. (SOARES, 2014)

. 

51

No dia 07 de novembro de 2014, a prefeitura da cidade de São Paulo 

surpreendeu novamente a opinião pública, quando oficializou, juntamente com um 

grupo de grafiteiros, a maior intervenção artística deste tipo na história da cidade. 

. 

O corredor de grafite da Avenida 23 de Maio possuía a intervenção artística 

de mais de setenta muros, totalizando quinze mil metros quadrados, espalhados por 
                                                            
50 GIOVANELLI, Carolina. Dez momentos inusitados de Fernando Haddad. Veja São Paulo, 27 fev. 
2017. Acesso em: 2 maio 2017. 
51 SOARES, Will. Haddad grafita Pato Donald em repintura de túnel da Av. Paulista. G1, São Paulo, 2 
de novembro 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/haddad-grafita-
pato-donald-em-repintura-de-tunel-da-av-paulista.html>. Acesso em: 2 maio de 2017. 
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5,4 quilômetros, se estendendo do terminal Bandeiras da linha vermelha do metrô 

até o MAC, Museu de Arte Contemporânea. O número de grafiteiros que tomaram 

parte da intervenção nunca foi preciso, e talvez nunca seja, pois, muitos artistas 

atuaram como colaboradores, mas estima-se cerca de duzentos artistas. (SÃO 

PAULO, 2014b)52

Por meio de reunião com o prefeito e, posteriormente, com o secretário de 

cultura do município, Juca Ferreira, que ficou no projeto até dezembro, quando foi 

convidado a ocupar a secretaria da cultura do governo federal, foi formada uma 

curadoria, composta por 14 grafiteiros Rui Amaral, Binho Ribeiro, Eziel, Ozi, Mauro 

Neri, Mundano, Bárbara Goy, Enivo, Leon, Denys Evol, Toddy, Manulo, Tikka e Nick. 

. 

Esses curadores ficaram responsáveis por escolher os locais a serem 

grafitados e recrutar os outros artistas para fazerem parte do projeto)53

A produção durou aproximadamente dois meses, tendo começado em 

dezembro de 2014 e sendo concluída no dia primeiro de fevereiro de 2015. O 

próprio prefeito Fernando Haddad, em um ato que muitos jornais chamaram de 

populista, atitude aparentemente muito frequente nas questões envolvendo o 

grafite, compareceu à inauguração, promovendo um passeio ciclístico. Subsidiada 

pela Secretaria Municipal de Cultura, a obra custou aproximadamente 1 milhão de 

reais e, quando acabada foi considerada o maior corredor de grafite da América 

Latina. (PREFEITURA, 2015)

 

54

Segundo os próprios artistas, nenhuma obra apresentava caráter político 

ideológico, mas a execução do corredor não deixou de gerar polêmica. Teve 

destaque especial na mídia, nos meses de janeiro e fevereiro de 2015, uma 

polêmica obra que foi taxada de apologia à figura do líder venezuelano de esquerda 

Hugo Chaves)

. 

55

                                                            
52 SÃO PAULO. Prefeitura Municipal. Secretaria Especial de Comunicação. Avenida 23 de maio 
ganhará um dos maiores corredores de grafite da América Latina. 2014b. Disponível em: 
<http://www.capital.sp.gov.br/noticia/avenida-23-de-maio-ganhara-um-dos-maiores> Acesso em: 2 
fev. 2017.  

 Durante alguns dias, a obra foi alvo de debates em algumas mídias 

53 https://fotospublicas.com/avenida-23-de-maio-em-sao-paulo-ganhara-um-dos-maiores-corredores-
de-grafite-da-america-latina/. Assessado em 18 de outubro de 2017. 
54PREFEITURA de SP inaugura mural de grafite na Avenida 23 de Maio. G1, São Paulo, 01 fev 
2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/02/prefeitura-de-sp-inaugura-
mural-de-grafite-na-avenida-23-de-maio.html>. Acesso em: 09 jan. 2017. 
55 https://vejasp.abril.com.br/cidades/grafite-lembra-hugo-chavez-causa-polemica-internet/Acesso em: 
26 ago. 2015. 

https://fotospublicas.com/avenida-23-de-maio-em-sao-paulo-ganhara-um-dos-maiores-corredores-de-grafite-da-america-latina/�
https://fotospublicas.com/avenida-23-de-maio-em-sao-paulo-ganhara-um-dos-maiores-corredores-de-grafite-da-america-latina/�
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até ser vandalizada. O próprio artista Rafael Hayashi, responsável pela obra negou 

que se tratava de apologia política, mas a polêmica permaneceu. 

 

Figura 29: Grafite vandalizado, 12 de fevereiro de 2015. 

 
Fonte: Nascimento (2015)56

 
.  

De fato, todos os grafites nos arcos da Praça dos Artesãos Calabreses 

geraram polêmica desde o começo, uma vez que a estrutura é oficialmente 

reconhecida como monumento, mas a intervenção foi aprovada pelo DPH, 

Departamento de Patrimônio Histórico. 

O sonho de um corredor de grafites na Avenida 23 de Maio vinha de longa 

data; segundo Rui Amaral, em entrevista ao canal de notícias BBC Brasil, no dia 28 

de janeiro de 2017, os grafiteiros vinham tentando produzir o corredor de grafites 

desde a administração do prefeito Jânio Quadros, que ocorreu de 1986 a 1989, ver 

figura 2457

Binho Ribeiro, em entrevista ao programa Metrópoles da TV Cultura do dia 

22 de janeiro de 2017, relata sobre outra intervenção, a das pilastras do viaduto da 

Avenida Cruzeiro do Sul, que surgiu de forma espontânea, mas em virtude da 

detenção dele e de outros artistas durante oito horas na delegacia, fez nascer uma 

. 

                                                            
56 NASCIMENTO, Douglas. Arcos do Jânio e a “gourmetização” do vandalismo. In: _____. São Paulo 
Antiga. 10 fev. 2015. Disponível em: <http://www.saopauloantiga.com.br/gourmetizacao-do-
vandalismo/>. Acesso em: 2 jan. 2017.acessado em 01/12/2015. 
57 MODELLI, Lais. De crime a arte: a história do grafite nas ruas de São Paulo. BBC Brasil, 28 jan. 
2017. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38766202>. Acesso em 2 mar. 
2017. 



73 

 

curadoria que posteriormente estabeleceu uma parceria com o governo do Estado, o 

que demonstra uma curiosa associação entre repressão e socialização entre os 

artistas e o poder público. 

Figura 30: Grafites da Avenida Cruzeiro do Sul, feitos em 2010 e presentes na paisagem da 
cidade até o presente momento. 

 
Fonte: Site da Folha de São Paulo > Acessado e 02 de junho de 2017)58

 
 

Fato importante destacado pelo grafiteiro Walter Nomura (Tinho), no 

documentário “23”59

                                                            
58 

 é que, com a aprovação da prefeitura, os grafiteiros tiveram 

tempo e tranquilidade para realizar suas obras, o que permitiu o mais alto nível de 

qualidade, como é possível notar claramente na comparação com a figura 29. 

http://arte.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/19/> Acesso 02 de junho de 2017 
59 BAYEUX, Pedro (Direção). "23": Documentário. São Paulo, 2015. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=e_SJAsRZgTg>. Acesso em: 02 jun. 2017. 

http://arte.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/19/�
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Figura 31: Do lado esquerdo, um grafite aprovado pela prefeitura em 2015, do outro lado um 
grafite clandestino feito após a destruição do corredor, Av. 23 de Maio, 29 de maio de 2017. 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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5 CAPÍTULO IV: DA AVENIDA DAS CORES AO RETORNO DO FANTASMA DA 
CIDADE CINZA 
 

Na disputa eleitoral para a prefeitura da cidade de São Paulo, em 2016, o 

adversário político de Fernando Haddad, João Dória, dizia frequentemente em seus 

discursos políticos que implantaria um programa de limpeza e restauro da cidade, 

intitulado “Cidade Linda”, entretanto, o candidato nunca falava especificamente quais 

eram seus planos, e se referia, de forma vaga, ao combate à pichação. 

Figura 32: Grafite nos Arcos Calabreses, 20 dias antes de serem destruídos, 23 de 
dezembro de 2016. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
 

No dia 14 de janeiro de 2017, João Dória, já como prefeito, tendo sido eleito 

no primeiro turno, manda apagar os grafites da Avenida 23 de Maio e da Praça dos 

Artesãos Calabreses. Novamente, em um ato que muitos chamaram de populista, o 

próprio prefeito, vestido com uniforme da prefeitura e munido de uma pistola de tinta, 

começa a apagar o corredor de grafites. Em entrevista ao canal de notícias UOL, o 

prefeito declara: “Pintei com enorme prazer três vezes mais a área que estava 
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prevista para pintar, exatamente para dar a demonstração de apoio à cidade e 

repúdio aos pichadores. ” (DORIA, 2017a)60

O fantasma da cidade cinza havia voltado, e desta vez com força total, sob a 

alegação de que as obras estavam deterioradas e sem apresentar nenhum critério, a 

gestão pública comete a maior destruição em massa da arte urbana da cidade de 

São Paulo. 

. 

Figura 33: Em um inusitado instante, uma câmera do jornal Folha de São Paulo capta o 
espectro do “Fantasma da Cidade Cinza”, que volta a emergir, fevereiro de 2017. 

  

Fonte: Doria (2017b)61

 
. 

O uso da palavra fantasma não reflete rasa analogia a um ser sobrenatural ou 

mitológico. O significado da palavra fantasma vem do verbo grego phaino - “mostrar, 

mostrar-se, ver”; outra denominação dada a fantasma é espectro, da família specto - 
                                                            
60 DORIA manda apagar grafites dos Arcos do Jânio e da av. 23 de Maio. UOL, Notícias Cotidiano, 
14 jan. 2017a. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/01/14/doria-
manda-apagar-grafites-dos-arcos-do-janio-e-da-av-23-de-maio.htm>. Acesso em:9 fev. 2017. 
61 DORIA passa tinta cinza e apaga grafites da avenida 23 de Maio. Folha de S.Paulo, Cotidiano, 
São Paulo, 22 jan. 2017b. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1852162-
doria-passa-tinta-cinza-e-apaga-grafites-da-avenida-23-de-maio.shtml>. Acesso em: 9 fev. 2017. 
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“ver, olhar”. O nome espectro é relacionado a grandes ameaças ocultas ou 

pressentidas, como, por exemplo, o espectro da guerra que paira sobre determinado 

local. (SILVA, 2014, p.48). 

Outro curioso parente do espectro é o espectador, aquele que olha, vê ou 

observa. Mais curioso ainda é quando, psicologicamente, o espectador acredita 

enxergar algo que não é real, pois o ato de enxergar é, em essência, uma imagem 

mental, repleta de significados subconscientes. (SILVA, 2014, p. 49). 

O fantasma urbano é a ação do imaginário sobre as representações sociais; 

não se trata de perceber pura e simplesmente determinada figura, mas reconhecer 

as diferentes cargas simbólicas que a representam. (SILVA, 2014, p. 51). 

O fantasma ou, de forma mais abrangente, os fantasmas urbanos de São 

Paulo são muitos e das mais diversas naturezas. Em primeiro lugar, cada grafite, 

estando onde estiver, já é em essência um ou mais fantasmas, provenientes do 

imaginário de quem os produz e compreendidos individualmente conforme a 

abstração de cada um. Porém existem outros fantasmas que também se fazem ver 

sem existirem materialmente - são as ações de determinado grupo frente aos 

pressentimentos dos sujeitos sociais. 

Quando a gestão do prefeito João Dória, a mando especificamente dele, 

apaga os muitos fantasmas do corredor de grafites da Avenida 23 de Maio, pintando 

um único e vazio fantasma de cor cinza, tal ato parece deixar uma mensagem clara 

para a população, que respondeu de forma curiosa. Em uma pesquisa realizada pelo 

instituto Datafolha, entre os dias 08 e 09 de fevereiro de 2017, foram entrevistados 

1.092 moradores da cidade de São Paulo, com 16 anos ou mais, de todas as 

regiões da cidade e os resultados, mesmo que com apenas alguns dias de gestão já 

apresentaram algumas respostas por parte da população. (MAIORIA CONDENA, 

2017)62

Oitenta e cinco por cento dos entrevistados se declararam favoráveis aos 

grafites na cidade de São Paulo, contra apenas treze por cento contrário. Entre os 

.  

                                                            
62 MAIORIA CONDENA remoção de grafites da avenida 23 de Maio. Datafolha Instituto de 
Pesquisa, Opinião Pública, 13 fev. 2017. Disponível em: 
<http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2017/02/1858287-maioria-condena-remocao-de-
grafites-da-avenida-23-de-maio.shtml>. Acesso em: 2 maio 2017. 
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mais velhos, este número cresce para 24, o que indica que o perfil do cidadão vem 

mudando com o tempo, assim como o discurso das gestões públicas sobre este 

assunto. Sessenta e um por cento disseram que o prefeito agiu mal ao apagar o 

corredor de grafites da Avenida 23 de Maio, e esta é, de longe, a atitude com maior 

desaprovação da gestão de João Dória. Os paulistanos, principalmente os mais 

jovens, gostam do grafite. Ver figura 34. 

Quando questionados sobre a criação de áreas específicas para a produção 

de grafites, a população ficou dividida. Cinquenta e nove por cento são a favor, 

enquanto quarenta e cinco por cento defendem que a prática do grafite seja liberada 

em toda a cidade, porém esta pergunta não deixa clara a forma de liberação, não faz 

menção a centro e periferia, lembrando que a Vila Mariana, local internacionalmente 

conhecido e visitado por seus grafites, fica na região central. 

Mais impactante que seu nascimento, a destruição do corredor de grafites da 

Avenida 23 de Maio provocou muitos protestos da população e foi criticada por 

muitos veículos de comunicação, alguns deles notórios aliados da gestão. 

Vários prefeitos recém-empossados adotam o discurso de tolerância 
zero no combate do que, nos próprios pontos de vista, acreditam ser 
pichação, mas isso é só mais um episódio da queda de braço entre 
os administradores “linha-dura” e as pessoas que não acreditam em 
ações, na tentativa populista de mostrar serviço a seus eleitores. 
(REVISTA GALILEU, 2017, p. 30). 
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Figura 34: Adolescentes tiram fotos embaixo da marquise do Parque do Ibirapuera, 29 de 
maio de 2017. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 

Alguns dias mais tarde, o artista Mauro Nery da Silva, um dos mais ativos 

curadores da intervenção, foi preso ao tentar, com água e esfregão, remover a tinta 

cinza da própria obra. A partir deste ato, percebe-se que ainda que o discurso da 

atual gestão sustente a ideia de que “grafitar pode, pichar não”, a distinção entre 

pichação e grafitagem é feita de maneira vaga, assim como há pouco critério nas 

ordens dadas pela administração. Mais tarde, em entrevista à revista Galileu de 

março de 2017, o próprio artista relata ter visto uma lista, na qual o seu nome fazia 

parte como relacionado às obras que não deveriam ser destruídas, mas o foram por 

engano. (REVISTA GALILEU, 2017, p. 40) 

No dia 2 de fevereiro do mesmo ano, Mauro Nery foi levado pelo vereador 

Eduardo Suplicy à primeira sessão do plenário da câmara, para ser apresentado ao 

prefeito João Doria, responsável pela destruição das obras. Não teve a palavra, mas 

ao fim fez a seguinte declaração à imprensa: 
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Precisamos lidar melhor com as diferenças porque a denominação 
do que é grafite e pichação tem ocorrido principalmente para 
atribuição de valores. Ou seja, quando se gosta se chama de Grafite, 
quando se gosta muito se chama de Mural e quando não se gosta se 
chama de Pichação. Precisamos de mais escuta e trabalhar nisso de 
uma forma mais antropológica e com potencial dos espaços públicos 
voltado para a educação e formação de opinião. (SUPLICY, 2017)63

 

. 

A declaração de Mauro Nery reflete o quanto esta questão ainda é um 

campo vasto a ser esclarecido. No mesmo mês, o prefeito João Dória ligou 

pessoalmente para o artista, e manteve com ele quase meia hora de conversa. 

Mauro Nery relata que o gestor manifestou a pretensão de fazer um museu a céu 

aberto e afirmou que dará total apoio aos artistas de rua, mas reforçou que não vai 

tolerar pichações. (REVISTA GALILEU, 2017, p. 40) 

No dia 13 de fevereiro de 2017, uma liminar do juiz Adriano Marcos Laroca, 

da 12ª Vara da Fazenda Pública, proibiu a prefeitura da cidade de São Paulo de 

apagar qualquer pintura, desenhos ou inscrições caligrafadas em locais públicos, sob pena 

de multa de até 500 mil reais por dia. Em nota a prefeitura declarou que iria recorrer 

(SANTIAGO, 2017)64

No dia 28 de fevereiro de 2017, a jornalista da BBC Brasil, Laís Modelli , 

produziu uma matéria para o canal de internet do grupo e colheu depoimentos de 

artistas e pesquisadores da área. A pesquisa destaca aqui alguns trechos 

relevantes. A professora da Faculdade de Arquitetura da USP, Ana Cláudia 

Scaglione Veiga Castro, faz o seguinte questionamento: 

. 

Trata-se de uma espécie de ação de marketing que busca dar 
visibilidade a essa ideia de prefeito-gestor, aquele que administra a 
cidade como se esta fosse uma empresa. Nesse caso, o 'gerente' da 
empresa quer dar um exemplo para seus 'funcionários e clientes' de 
que não se devem sujar as paredes. (MODELLI, 2017)65

                                                            
63 SUPLICY leva grafiteiro que foi preso para encontro com Doria. Brasil 247, 2 fev. 2017. Disponível 
em: <https://www.brasil247.com/pt/247/sp247/278178/Suplicy-leva-grafiteiro-que-foi-preso-para-
encontro-com-Doria.htm>. Acesso em: 2 fev. 2017. 

.  

64 SANTIAGO, Tatiana. Justiça proíbe Doria de apagar grafite sem aval de conselho do Patrimônio 
Histórico e Cultural. G1 São Paulo, 15 mar. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/justica-proibe-doria-de-apagar-grafite-sem-aval-de-conselho-do-patrimonio-historico-e-
cultural.ghtml>. Acesso em: 20 maio 2017. 
65 MODELLI, Lais. De crime a arte: a história do grafite nas ruas de São Paulo. BBC Brasil, 28 jan. 
2017. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38766202>. Acesso em: 20 de 
maio de 2017. 
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Já o artista plástico e autor dos primeiros grafites de rua do país, Rui Amaral, 

reflete sobre a questão de arte e vandalismo da seguinte forma: 

A autorização para fazer intervenções na Avenida 23 de Maio, por 
exemplo, era pedida pelos artistas desde a gestão de Jânio Quadros 
(1986 a 1989), mas foi autorizada somente no fim da gestão de 
Fernando Haddad (PT), em 2016. Doria não precisa olhar para Miami 
para intervir nas artes de rua. O mundo é que olha para nós. São 
Paulo sempre foi a capital do grafite mundial, afirma Rui Amaral, 
autor do primeiro grafite pintado à mão em São Paulo, em 1982. 
(MODELLI, 2017)66

 

.  

A gestão do prefeito Dória não destruiu todos os grafites, foram preservados 

8 painéis. 

Figura 35: Remanescente, Avenida 23 de Maio, 29 de maio de 2017. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

                                                            
66 MODELLI, Lais. De crime a arte: a história do grafite nas ruas de São Paulo. BBC Brasil, 28 jan. 
2017. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38766202>. Acesso em: 20 de 
maio de 2017. 
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Entre os grafites preservados havia um trabalho que tinha sido realizado 

cinco anos antes, mas que passou a integrar o conjunto. Trata-se de um retrato da 

cidade de São Paulo dos anos 30, produzido pelo artista plástico Carlos Kobra. No 

dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade, a obra apareceu vandalizada em 

uma ação clara contra a decisão de apagar o corredor de grafite como mostra a 

figura 25. (GRAFITE, 2017)67

Figura 36: Grafite de Carlos Kobra vandalizado. 

. 

 
Fonte: GRAGNANI (2017)68

 
 

A resposta da gestão foi, através de uma parceria público-privada, implantar 

uma parede ecológica, uma espécie de jardim vertical como forma de compensação 

de uma empreiteira que fez um condomínio no bairro do Morumbi. 

A medida recebeu muitas críticas, pois segundo especialistas como o 

botânico Marcos Bukeridge, da USP, tal medida só surtiria algum impacto ecológico 

                                                            
67 GRAFITE do artista Kobra na Av. 23 de Maio é pichado com imagem de Doria. G1 São Paulo, 25 
jan. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/grafite-do-artista-kobra-na-av-23-
de-maio-e-pichado-com-imagem-de-doria.ghtml>. Acesso em: 26 de janeiro de 2017. 
68 GRAGNANI, Juliana Grafite de Kobra na avenida 23 de Maio é pichado com rosto de Doria. Folha 
de S.Paulo, Cotidiano, 25 jan. 2017. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1852947-grafite-de-kobra-na-avenida-23-de-maio-e-
pichado-com-rosto-de-doria.shtml>. Acesso em: 2 fev. 2017. 
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se a parede tivesse mais de 1.550 km, o que equivale à distância entre São Paulo e 

Cuiabá. (GERAQUE, 2017)69

Figura 37: Primeira etapa da construção da parede ecológica, 29 de maio de 2017. 

. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

No final de março, outra parceria público-privada realizou reformas em dois 

banheiros do parque do Ibirapuera. Na ação, 14 grafiteiros (muitos dos quais foram 

curadores do corredor de grafites da Avenida 23 de Maio) fizeram 11 intervenções 

contribuindo esteticamente para o espaço público. O próprio artista plástico Mauro 

Neri da Silva, que havia sido preso em janeiro do mesmo ano, participou da ação. 

(PARQUE DO IBIRAPUERA, 2017)70

                                                            
69 GERAQUE, Eduardo. Muro verde de Doria na av. 23 de Maio só teria valor ecológico com 1.500 
km. Folha de S.Paulo, Cotidiano, 4 maio 2017. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1880911-muro-verde-de-doria-na-av-23-de-maio-so-
teria-valor-ecologico-com-1500-km.shtml>. 5 maio 2017. 

. 

70 PARQUE DO IBIRAPUERA ganha murais de grafite. G1 São Paulo, 24 mar. 2017. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/parque-do-ibirapuera-ganha-murais-de-grafite-fotos.ghtml>. 
Acesso em: 2 maio 2017. 
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Figura 38:Grafite com participação público privada, Parque de Ibirapuera, 29 de maio de 
2017. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Na mesma notícia, em nota da prefeitura, a gestão afirma criar o museu de 

arte a céu aberto através de trabalhos propostos até junho deste ano. A medida 

prevê intervenções de diversos valores, entre 40 e 10 mil reais, espalhados na 

região central e nas periferias, mas não podem ser na Avenida 23 de Maio. 

Em nota ao jornal Estadão do dia 24 de março de 2017, o artista plástico 

Binho Ribeiro, responsável pela ação e que também foi curador da Av. 23 de maio, 

fez as seguintes considerações: 

Encaramos aquele primeiro momento como uma situação 
desrespeitosa em relação à arte. Cobramos a oportunidade de 
diálogo e esse diálogo está existindo. Mas, mesmo com as 
conquistas apresentadas à categoria, ainda há muitos artistas que 
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continuam ofendidos com o que houve. Caberá ao prefeito conquistá-
los novamente, resgatar a moral. (TOLEDO, 2017)71

Como já foi colocado no começo do capitulo, ações como esta geram 

poucos resultados, na sua maioria negativos e já caíram no descrédito da 

população. Com o tempo a vigilância começa a relaxar, desgastada pela ação 

contínua e ineficaz, então a pichação e depois o grafite retornam a sua rotina 

urbana, demonstrando a resistência de artistas e cidadãos. 

. 

Figura 39: Renascido, grafite clandestino, Avenida 23 de Maio, 29 de maio de 2017. 

 
Fonte: Arquivo pessoal.  
  

                                                            
71 TOLEDO, Luiz Fernando. Parque do Ibirapuera ganha 11 murais de grafite. O Estado de S. Paulo, 
24 mar. 2017. Disponível em: <http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,ibirapuera-ganha-11-
murais-de-grafite,70001711868>. Acesso em: 2 maio 2017. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Que lições podemos tirar do corredor de grafites da Avenida 23 de Maio? 

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, mesmo as duas 

administrações tendo discursos tão distintos e sendo de partidos declaradamente de 

oposição, curiosamente, elas tiveram algumas características em comum. Ambas 

começaram suas gestões com uma visão resistente ao grafite, tendo a prefeitura de 

Fernando Haddad entrado em uma disputa, ainda que discreta com os Gêmeos, que 

naquela época já eram internacionalmente reconhecidos, e tendo João Doria 

ordenado, já nos primeiros dias de seu governo, a destruição do maior corredor de 

grafites da América latina. 

Ambos perceberam e admitiram publicamente que seus respectivos atos 

haviam sido um erro. A prefeitura de Haddad de forma bem discreta em uma nota da 

subprefeitura da Sé, por se tratar de um caso isolado, e o próprio prefeito João 

Dória, em pronunciamento no programa Roda Viva da TV Cultura, por ter perpetrado 

a maior destruição artística do país no Século XXI. 

Talvez nunca fique claro o real motivo que os levou, segundo eles mesmos 

disseram, a errarem no tratamento da arte urbana, principalmente em se tratando da 

cidade de São Paulo. Porém os dois ainda têm outros pontos em comum. Ambos 

tiveram alguma experiência política antes de serem gestores, mas apenas em 

papéis políticos de bastidor. Ambos têm conhecimentos administrativos, um é 

economista e o outro empresário, mas, ao que parece, nunca lidaram com grupos 

locais com as características dos artistas urbanos. Ao contrário dos sindicatos, 

associações empresariais e ministérios de estado, os grafiteiros não possuem uma 

estrutura definida. Alguns têm ou trabalham para estúdios comerciais, outros têm o 

acervo em exposição em galerias especializadas, mas grande parte pertence a uma 

rede informal, todavia muito bem articulada, de afins. Fato que fica claro na forma 

como os artistas foram se organizando para se ligarem ao projeto do corredor de 

grafites da Avenida 23 de Maio, com artistas vindos do interior do estado e até do 

exterior. Isto pode ter desenvolvido uma certa “miopia social” nos gestores. Na 

gestão do prefeito Haddad, é possível que o gestor sequer estivesse sabendo do 
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caso até virar matéria de jornal, já a administração de Dória subestimou a 

repercussão da destruição dos grafites da Avenida 23 de Maio. 

Em segundo lugar, é importante notar o posicionamento dos meios de 

comunicação em relação à arte urbana na cidade de São Paulo. Vale a pena 

lembrar que a disputa entre a prefeitura e os Gêmeos acabou no dia 14 de maio de 

2013, quando uma matéria do jornal de TV Bom Dia SP colocou o assunto em 

pauta. Na mesma tarde daquele dia a subprefeitura publicou uma nota que colocou 

fim à questão. 

No caso da gestão de 2017, a resposta foi dada imediatamente no mesmo 

dia 14 de janeiro. Em um primeiro momento apenas noticiando e nos dias seguintes 

atacando publicamente. Na internet e nas redes sociais é possível notar a 

polarização política, mas, mesmo assim, na maior parte dos discursos está presente 

o reconhecimento da arte urbana como parte da identidade da cidade. 

A imprensa internacional também se posicionou contra, o que deu grande 

respaldo aos artistas do fenômeno dentro e fora do Brasil, como foi o caso do 

professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie e de Robert 

Kaltenhäuser, curador alemão e especialista em arte urbana não autorizada. 

Quando novamente retomamos a questão de múltiplos territórios sob a ótica 

capitalista, lembramos dois diferentes paradigmas de gestão, um priorizando o 

capital, na forma do “espaço econômico”, já outro priorizando o estado, no que 

Haesbaert (2004) chamou de “organização relativamente estável do espaço político”. 

(HAESBAERT, 2004, p.7) 

É certo que a cidade de São Paulo como capital financeira da América 

Latina adota o primeiro modelo, sendo um dos mercados imobiliários mais caros do 

Brasil. Nenhuma administração pública poderá ignorar em hipótese alguma este 

fato, porém São Paulo também é a cidade mais populosa do hemisfério sul e detém 

o maior conjunto de grafites da América Latina, possuindo quase todos os 

problemas de uma grande cidade de um país subdesenvolvido. 

Portanto, é também impossível ignorar que existem múltiplos territórios 

habitando o mesmo espaço e que, frente à pressão de interesses de múltiplos 

grupos, a resposta seria uma governança com características de territorializações 
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efetivamente múltiplas. É importante lembrar que os dois paradigmas de gestão, 

tanto o de espaço econômico quanto o de estabilidade do espaço político, têm de 

andar juntos. Ao destruir os grafites dos Gêmeos, a empresa terceirizada da gestão 

de Haddad buscava embelezar o centro de São Paulo para a chegada da Copa do 

Mundo. Era uma estratégia de mercado que atendia ao capital privado do turismo, 

entretanto, a falta de prática para lidar com a questão da arte urbana foi o que 

desencadeou o conflito de território, algo que em si já era uma contradição, uma vez 

que a própria prefeitura já reconhecia uma rota turística de grafites espalhada por 

toda a cidade, fruto de artistas renomados com muitos trabalhos no exterior. 

Quando voltamos a mencionar o conceito de territórios plurais, é 

interessante observar a repercussão que a destruição dos grafites teve, não só na 

mídia, mas na população também. Como já mencionado na pesquisa do Instituto 

Datafolha, 85% dos entrevistados se mostraram favoráveis à produção de grafites. 

Ao que parece, o cidadão paulistano reconhece a arte urbana como parte da 

paisagem de São Paulo. Mas a pesquisa em si trouxe outra coisa nova e inesperada 

- o fato de, pela primeira vez na história da cidade, colocar no questionário uma 

pergunta especificamente sobre a destruição do maior conjunto de grafites da 

história da América Latina. Isso mostrou a preocupação em mensurar o impacto de 

tal ocorrência no imaginário dos paulistanos e, como resposta, 61% dos 

entrevistados desaprovaram a prática. 

Entretanto, o conceito de territórios plurais não se traduz em 

representatividade plena. Longe disso, ele carrega consigo também a ideia de um 

“território a ser conquistado”. Mesmo de forma velada, a destruição do corredor de 

grafites da Avenida 23 de Maio foi a reconquista simbólica da centralidade de São 

Paulo por parte do poder hegemônico. O discurso do prefeito-gestor tem como base 

ideológica a governança com poderes de gerente e não com a perspectiva de 

territorializações efetivamente múltiplas. A constante menção da importância de 

parceria público-privada é a reafirmação dos valores neoliberais como forma de 

solucionar os problemas urbanos. A imagem que esta gestão pretende passar é de 

um estado forte apoiado pelo capital, que provê um futuro de prosperidade, 

estabilidade, limpeza e organização. Porém, as pressões da mídia e a desaprovação 

da população deram sinal de que o poder não pode ser totalmente arbitrário. O 

capital é uma realidade, mas não pode imperar absoluto sem negociar com outras 
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partes.  O conceito de futuro e prosperidade só se fazem visíveis em um modelo de 

cidade multicultural, como dos outros grandes centros urbanos do mundo, e 

estabilidade, limpeza e organização para o cidadão paulistano é um conceito bem 

relativo da cidade que eles querem pra si. 

No repúdio à destruição da arte urbana do corredor de grafites da Avenida 

23 de Maio não está a luz no fim do túnel, não é o surgimento de uma consciência 

cidadã, mas de uma identidade, não da cidade, mas de indivíduos que se enxergam 

como parte da multiculturalidade e não diferentes uns dos outros.  

Pode ser que o discurso de prefeito-gestor surta algum efeito positivo em 

outros aspectos sociais do caos urbano de São Paulo, mas, no que tange à arte 

urbana, ele caiu por terra e a atual gestão, assim como a anterior teve de procurar 

dialogar com os grafiteiros, mesmo que de forma modesta. As onze intervenções 

realizadas no parque do Ibirapuera já são clara demonstração da mudança de 

atitude da prefeitura, que já cogita até voltar a pintar parte da Avenida 23 de Maio. 

Mas, só o tempo dirá quando haverá outro projeto artístico da mesma magnitude. 

Quanto aos grafiteiros, em meio a embates e parcerias com o poder público, 

eles se mostram um seguimento da sociedade paulistana bem adaptado ao caos 

urbano, capaz de se colocar em diferentes cenários e que vem ganhando cada vez 

mais aceitação por parte da população, constituindo através da paisagem e das 

redes de fluxos um dos grupos mais preparados para as incertezas do século XXI. 
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	WHICH CITY DO WE WANT?
	GRAFFITI, SPACE AND TERRITORY ON AVENUE 23 DE MAIO/
	SAO PAULO SP
	The discussion about the many forms of constructing democratic governance has led many thinkers to dream of utopias since the Greek Agora, when the city market place represented a space for discussions between citizens of that time. The function of the public space and the many ways of appropriation of this same space by the citizens brings with it the debate about the role of the public administration and its relationship with the city inhabitants. Not so distant from the process of the production of the urban space, the street artistic expression has been playing an important role on the symbolic representation of the space, however such artistic and cultural movements, most of times, cannot be referred to in a smooth sphere of respect and tolerance, since the whole city is most of all a space of conflicts between many groups over the same territory. The present research aims precisely to examine hegemony and conflict, and the different forms of actions of the public administration and the community in producing urban space, especially concerning the artistic activities inserted in the urban landscape. The graffiti, expression of mural painting on the walls of the city of São Paulo, since the end of the twentieth century, is a major attraction in the urban landscape and has a long history of partnerships and disputes with the public administration. The objective of this work is to understand how these channels of dialogue are built with the city hall, the artists, the media and the citizens of São Paulo, comparing two public administrations which, though looking diametrically opposite, had curious traces in common, and the production and destruction of the graffiti corridor located on Avenida 23 de Maio , in the city of São Paulo, within a short but disturbed period of time running from the first semester of 2013 through the first semester of 2017.
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	1 INTRODUÇÃO
	O conceito de espaço sofreu alterações conforme o momento e o estudo ao qual se propunha. O conceito passou a ter um apelo geográfico ligado à ciência matemática, recebendo denominações eruditas tais como espaço euclidiano, isotrópico ou infinito. Descartes, seguindo a tradição aristotélica, tratava o tempo e o espaço como partes das categorias atribuídas ao objeto de estudo, neste caso a geografia. Desta forma, nomeava e classificava os fatos. Já Kant relacionava o sentido de espaço à consciência (ao sujeito) e à sua estrutura interna. As muitas controvérsias relacionadas ao conceito de espaço marcaram a passagem da filosofia para a ciência do espaço. A matemática tratava a ciência do espaço afastada da filosofia, mas, ao mesmo tempo, criava muitos espaços - o espaço não euclidiano, o espaço das curvaturas, o espaço das dimensões etc. (LEFEBVRE, 2000, p. 13).
	De fato, o retrato de um espaço pode nos dizer muitas coisas. Podemos, por exemplo, supor por alguns elementos básicos, tais como neve, neblina ou aridez, se o local é quente ou frio e, através das pessoas presentes no local, deduzir as atividades de trabalho, etnias, sexo.
	As análises descritivas dos elementos contidos em uma paisagem nos oferecem a primeira bagagem para um estudo de determinado espaço. O geógrafo Milton Santos relaciona a paisagem a um conjunto irregular de formas heterogêneas, histórico representativas de diversas maneiras de construir o espaço. (SANTOS, 1989, p. 75) 
	Ainda sobre um olhar geográfico, o espaço habitado é a contínua sobreposição de paisagens, referenciadas pelo tempo, que, no foco da análise, pode ser de anos, meses, dias ou horas.
	Porém, a visão puramente geográfica e matematicamente cartesiana deixa de lado aspectos importantes do indivíduo e sua relação com o lugar, consigo mesmo e com os outros indivíduos; o que é fisicamente real, abstratamente mental e socialmente suprarreal.
	Assim como cidadania e cultura formam um par, território e cultura são pares. A cultura é a forma de comunicação e identificação de um indivíduo e seu grupo com o universo, sendo construída por meio da convivência no território em que habitam. 
	O território natural, biológico, cultural, político, econômico e militar, são, portanto, além dos objetos materiais, o dado simbólico e viver é o resultado da comunhão com o território. O espaço se constrói através da solidariedade fundamental regulada, isto é, através da produção de bens e serviços sociais, exigindo a interferência de dados especificamente institucionais como forma de representação de poder. (SANTOS, 2000, p. 62).
	Ao que parece, na sociedade moderna, a concepção de espaço está relacionada a um saber voltado aos modos de produção neocapitalistas, o que leva tanto o saber científico, quanto o não saber, ou seja, o espaço vivido, a sistematicamente fragmentar o espaço na tentativa de criar recortes visíveis e invisíveis que, supostamente, facilitem a racionalidade das partes. Surge então o espaço do trabalho, o espaço do lazer, o espaço do jogo, o espaço dos transportes, dos equipamentos, dentre muitos outros, que acabam por se fragmentar em uma infinidade de outros espaços ainda menores, na suposta racionalidade de uma força maior. (LEFEBVRE, 2000, p. 19).
	Quando se relaciona a produção do espaço ao modelo capitalista, precisamos entender o que é o capital. Em um primeiro instante parece fácil - o capital é o dinheiro e todos os tipos de relações de troca que se fazem mediadas pelo mesmo. Mas, mesmo dentro do capital, existem várias formas de capitalismo - o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro, o capitalismo fundiário, e por aí vai se desenhando uma intrincada malha de relacionamentos envolvendo todos os atores sociais referentes ao espaço; advogados, metalúrgicos, comerciantes artistas, é dentro desta malha que surge outro componente importante - a produção do espaço, o sentido hegemônico. (IDEM, p.19).
	Hegemonia não se trata da ditadura de um pequeno grupo de atores sociais sobre os demais, ela afeta a sociedade em todos os aspectos, não só nos meios de produção, mas também da cultura e do saber, frequentemente por pessoas interpostas: políticos, personalidades e partidos, mas também engloba um grande número de intelectuais e cientistas. A hegemonia cria o conflito entre o saber a serviço do poder, e do conhecimento que não reconhece o poder. Se existem centro, onde se constroem as relações de meio de produção e poder, e periferia onde estas mesmas relações são replicadas, ambos apresentam suas características entre o físico, o mental e o social de forma trágica, mas cada um com as suas características específicas. (LEFEBVRE, 2000, p. 26).
	Na segunda metade do século vinte, o Estado se consolida de forma mundial, planificando e organizando racionalmente a sociedade através de conhecimentos técnicos, impondo medidas homogeneizadoras, independente das ideologias políticas, do passado histórico ou origens sociais das pessoas no poder. O Estado moderno se coloca como centro estável dos espaços nacionais, impondo uma lógica que pretende pôr fim às contradições. Entretanto, a racionalidade do Estado servindo-se de técnicas, planos e programas provoca reações subversivas; a violência subversiva replica a violência do poder. (LEFEBVRE, 2000, p. 29).
	O conflito de classes, de centro e periferia, de representatividade de grupos, minoritários ou não, de posse física e apropriação simbólica, têm grande importância na produção do espaço, são agentes tão importantes quanto os meios de produção.
	Henry Lefebvre, ao refletir sobre a produção do espaço absoluto, ou seja, o espaço físico, químico, biológico social e mental, cria um paralelo com o desenvolvimento e as ações biológicas quando cita a beleza de um marisco e as ações da aranha ao tecer sua teia. Nesta comparação, o autor sustenta que tanto a forma quanto a ação resultam não de um raciocínio lógico, mas de um comportamento natural desprovido de consciência. Assim como os anéis da concha do marisco apresentam uma relação matemática perfeita, a geometria da teia da aranha também. Então, a aranha pensou? Segundo o autor a resposta é sim, mas de um jeito diferente do pensamento humano. (LEFEBVRE, 2000, p. 142).
	No primeiro momento da produção do espaço absoluto, a construção do espaço urbano acontece sem que haja um planejamento urbano bem definido (para cidades que surgem de forma natural, com exceção de modelos artificiais como, por exemplo, Brasília). Mesmo sendo fruto de certa racionalidade, como a escolha geográfica do colégio jesuíta no caso da fundação da cidade de São Paulo, o desenvolvimento do urbano surge segundo uma ordem natural, como a gestação de um corpo humano que só muito mais tarde vai ter ideia de si mesmo e começa, através do córtex cerebral, a tomar as próprias decisões. No caso, por exemplo, do modelo de urbanização adotado em São Paulo no começo do século vinte, o poder público se encarregava de construir e zelar pelos prédios de utilidade pública. As demais edificações ficavam sob a responsabilidade dos respectivos proprietários. Existia certa racionalidade quanto à mobilidade urbana, mas somente na região central, a periferia se modelava quase que independentemente e, não raramente, com ocupações sem planejamento. (TOLEDO, 1983, p. 20)
	Já era claro que o poder hegemônico atuou tanto no centro quanto na periferia, mas suas ações sobre ambos foram bem diferentes. Entretanto, os grandes centros urbanos do século XXI passam por profundas mudanças devido ao processo de globalização e o sentido de representação do local. A globalização, fenômeno que foi se intensificando na segunda metade do século vinte, gerou um novo habitante urbano, com uma nova forma de enxergar e se apropriar do espaço em que vive. (HALL, 2005, p. 36.)
	Certas formas de se pensar o centro e periferia também mudaram muito, porém o modelo capitalista que move a globalização precisa da produção do espaço segregado, resultando em conflitos e diferentes formas de pensar o urbano e a cidade que queremos. A partir daí as forças horizontais dos locais, com suas características, necessidades e aspirações próprias, se contrapõem à força vertical do poder hegemônico. (GOMES, 2013, p. 290)
	Em primeiro lugar o conceito de território já apresenta dupla interpretação e ambas têm forte impacto na questão da produção do espaço, território pode ser entendido como o poder sobre determinada terra, com relação direta ao domínio, ao terror, mas não apenas ao poder tradicional (o poder jurídico-político), território pode ser compreendido também como o privilégio de usufruir, passando a ter uma conotação positiva de identificação e apropriação do espaço, neste sentido cavar o espaço e resistir passa a construir a identidade local. (HAESBAERT, 2004, p.1)
	No caso do corredor de grafites da Avenida 23 de Maio, a busca por representação começou, como em quase todas as gestões, em uma situação de atrito ao serem apagados alguns grafites na subprefeitura da Sé para a recepção da copa do mundo de 2014.
	Desta forma, no primeiro aspecto, território tem uma função materialmente direta com características extremamente ligadas a posse e ao capital, ao passo que a segunda possui questões muito mais subjetivas ligadas ao território “vivido” e a forma que nos ligamos ao mesmo. Esse raciocínio nos leva a um curioso paradoxo, para o (espaço vivido) o território é sempre múltiplo “diverso e complexo”, ao contrário do território unifuncional proposto pela hegemonia capitalista. Esse dualismo gera disputa entre a posse do espaço vivido e a propriedade do território pelo capital. Ambos deveriam caminhar juntos, tendo o espaço vivido prioridade ao capital, mas na prática o que acontece de fato é justamente o contrário. (HAESBAERT, 2004, p.3)
	Apesar da aparente dissuasão entre espaço e território, o espaço não se trata de algo relativo ou natural, o espaço não-natural, o espaço-processo, é algo socialmente dinâmico construído através do cotidiano. (HAESBAERT, 2004, p.4)
	A questão é que o social se apresenta difuso em toda a sociedade, o território e os processos contidos nos mesmos devem ser analisados através dos agentes que efetivamente exercem poder sobre o espaço, tratando as relações sociais como relações de poder.
	Primeiramente, precisamos distinguir os territórios através dos agentes estruturadores do espaço que constroem, grupos políticos, empresas, entidades, etc. Controla-se um território com o propósito de influenciar ou controlar pessoas fenômenos ou relacionamentos. A discussão de território não se resume apenas à política, ele envolve economia, mercado, crença e cultura dando significado ao espaço geográfico.  Portanto, todo espaço é em diferentes combinações funcional e ao mesmo tempo simbólico, existindo tanto enquanto função quanto como produção de significados.  Podemos destacar quatro finalidades para a territorialidade:
	O meio físico, com abrigos, recursos e meios de produção; O significado, como meio de identificação; O controle como forma de regulamentação e domínio; A construção de redes e fluxos de pessoas, mercadorias e informação. (HAESBAERT, 2004, p.5)
	Em São Paulo, a presença de grupos de grafiteiros é notada de longa data, com artistas atuando já há mais de 20 anos e com forte reconhecimento e empatia da maior parte da população, o que pode ser constatado por pesquisas de opinião.
	Através do entendimento que existem diversos agentes e interesses coabitando o mesmo território e se apropriando do espaço de diferentes maneiras surge o conceito de multiterritorialidade e múltiplos territórios. Para entendermos o conceito de multiterritorialidade, devemos primeiro distingui-la do que são múltiplos territórios referentes ao capitalismo, território-zona ou área e território-rede referente à fluidez e mobilidade de pessoas, produtos, informação etc. (HAESBAERT, 2004, p.6)
	O capitalismo se liga geograficamente através de dois paradigmas territoriais, um mais inclinado para a lógica do Estado, controlando fluxos através de áreas de fronteira claramente delineadas e outro com uma lógica mais empresarial, também controlando fluxos, mas com sua própria produção de canais de rede. Estes dois processos são chamados de dinâmicas do cotidiano.
	Estas duas formas complementares de pensar o território criam dois paradigmas de governança, uma voltada para o espaço econômico e outra voltada para a “organização relativamente estável do espaço político”. (HAESBAERT, 2004, p.7)
	Os dois paradigmas podem ser aplicados aos grafiteiros, ora pela ação direta do poder público ao mediar ou dar voz aos artistas, ora por parcerias público-privadas, e tal ação pode variar conforme a visão do gestor.
	Entretanto, é importante ressaltar que uma prática não exclui a outra e historicamente trabalham juntas. O que foi mudado na produção dos estados modernos é que o conceito unilateral de unidade nacional teve de aprender a trabalhar com uma lógica territorial reticular, formada por espaços descontínuos ligados pelo conceito de territórios-rede. Dentro do território, as redes e as zonas ou áreas constituem os fundamentos para a formação do espaço. (IDEM, 2004, p. 7)
	Se o território é moldado sempre nas relações de poder, isto implica no controle das áreas. Entretanto, este controle pode ser de muitos tipos, como, por exemplo, ser mais funcional, ou mais simbólico e há que se levar em conta as características dos agentes envolvidos direta ou indiretamente na área. Estes podem ser mais estruturados e perceptíveis como empresas privadas e poder público, ou mais informais e heterogêneos como grupos locais ou poderes paralelos. É desta forma de pensar o território através de redes que surge a ideia de múltiplos territórios, que podem ser identificados através das seguintes modalidades: Territorializações mais fechadas, com a imposição do poder político e identidade culturais ligados ao fenômeno do territorialismo. (IDEM, 2004, p.7).
	Territorializações político-funcionais mais tradicionais, como estações nacionais, admitindo certa pluralidade cultural, mas não a pluralidade de poderes.
	Territorializações mais flexíveis, que admitem a superposição territorial como nos espaços multifuncionais nas regiões centrais das grandes metrópoles.
	Territorializações efetivamente múltiplas, que são produzidas por grupos ou indivíduos que constroem o território através de uma perspectiva multifuncional e multi-identitária. (HAESBAERT, 2004, p.8).
	Como pode ser percebido na figura 1 a cidade de concreto e vidro tão como aos grandes centros urbanos se humaniza frete ao verde das arvores e o colorido dos grafites.
	Figura 1: Entrada da Avenida 23 de Maio, 23 de dezembro de 2016.
	/
	Fonte: Arquivo pessoal.
	A partir do entendimento das características de múltiplos territórios podemos estabelecer uma distinção da ideia de multiterritoralidade.
	Longe de uma mera armadilha semântica, existe uma característica importante que diferencia pluralidade de territórios e territórios plurais. Ambos possuem multiplicidade, porém a primeira apenas reconhece multiplicidade, mas trata os elementos contidos no território como partes de um processo central para a reprodução sistêmica; a governança até enxerga as diferenças, mas ainda assim as trata como partes de um todo.
	Os territórios plurais além de conceberem a multiplicidade conseguem perceber em cada unidade do todo, suas características específicas, o que pode legitimar a jurisdição do habitante que nele reside criando processos de construção de governanças mais democráticas, porém muito longe de ser igualitário a todos. (HAESBAERT, 2004, p.10).
	Estudar as diferentes formas de relacionamento entre o poder público e os habitantes da cidade na produção do espaço urbano nos leva a uma intrincada discussão sobre hegemonia e democracia, participação e poder, e nos coloca diante de uma importante pergunta do cotidiano:
	Que cidade queremos?
	“Para Gramsci, não existe uma hegemonia em si, uma categoria abstrata, indiferente à realidade histórica ou, então, uma hegemonia que é ora dominação, ora direção, como elementos separados e independentes.” (MOURA LEITE, 2007, p. 3833).
	Dentro deste contexto, o poder público é dominante, mas ao mesmo tempo dirige um determinado grupo da sociedade que tem dentre seus membros valores culturais e estéticos próprios; nesta relação, é curioso notar que o poder público não detém o domínio total, mas ao permitir a intervenção na Avenida 23 de Maio ele determina o local e o tempo para a ação.
	Ainda na concepção de Gramsci, isso faz com que surja no processo uma doutrina, que estabelece não só regras, mas também hierarquia, uma vez que a intervenção parte de uma curadoria, criada pelos próprios grafiteiros através do diálogo com o gestor.
	Figura 2: Grafite no Parque do Ibirapuera, 29 de maio de 2017.
	/
	Fonte: arquivo pessoal.
	Essa pergunta parece ter sentido em uma sociedade democrática onde os cidadãos, em tempos pré-determinados, tendo aparentemente se informado sobre as alternativas de governança dos candidatos que irão representá-los, comparecem às urnas para decidir seu futuro. Nesse caso, a governança da urbe é determinada pela vontade da maioria.
	Se a resposta fosse simples assim, a cidade não seria um território de disputas, porque nem sempre a vontade da maioria se faz presente nas decisões do poder público. Frequentemente, os interesses de poderes econômicos, pequenos grupos que gozam de mais facilidades e a própria estrutura da cidade determinam as ações da gestão pública.
	Pode então um grupo de cidadãos, mesmo que em número muito pequeno, ter poder participativo capaz de mudar a paisagem da cidade, mesmo que esta cidade seja a maior do hemisfério sul do planeta?
	A resposta parece novamente passar pelas relações com o poder público, os cidadãos e os veículos de comunicação.
	Hoje a cidade de São Paulo, situada na região sudeste do Brasil, é um dos maiores adensamentos urbanos do planeta, com uma área de 1.521 km², ocupada por 11.252.520 habitantes. Se somarmos aos outros 39 municípios que a circundam, o número de habitantes chega a mais de 33.281.114 milhões de pessoas. (BRASIL, 2015a).
	Como todas as metrópoles do mundo, a cidade de São Paulo padece dos mesmos problemas que afligem as grandes cidades do século XXI: transporte, habitação, poluição, marginalização, tráfico de drogas etc. Este cenário caótico transforma São Paulo num fértil observatório de problemas e possíveis soluções na produção do espaço.
	De fato, uma consulta rápida ao site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já deixa evidente as inúmeras possibilidades de desenvolvimento de pesquisa em todos os setores urbanos da cidade, mas, uma pesquisa puramente estatística não abordaria claramente aspectos importantes das relações sociais presentes no espaço, fato que demanda um olhar mais apurado sobre os inúmeros sujeitos e suas ações na construção do local que habitam.
	São Paulo, comparada a outras metrópoles, apresenta traços em comum quanto às manifestações culturais, sejam elas específicas do local, como as festas de Nossa Senhora da Achiropita no bairro do Bixiga, de São Vito Mártir, no bairro do Brás e San Genaro, no bairro da Mooca, todas elas relacionadas às tradições e cultura dos imigrantes italianos do começo do século passado. (MUITAVIAGEM, 2015).
	Já nas manifestações culturais pós-modernas da periferia destaca-se a “cultura Hip Hop”, movimento de contracultura que surgiu nos guetos de Nova York em meados da década de 70 do século XX. Ao contrário das manifestações da cultura de massa subordinadas ao poder hegemônico, o Hip Hop é um híbrido de muitas culturas, produzido por novas levas de migrantes e populações locais segregadas. (FERREIRA DA SILVA, 2013, p. 21)
	Sendo um movimento cultural, o Hip Hop se manifesta em vários aspectos do cotidiano da periferia: no esporte com a prática do skate, na música através do rap, na dança através do brake e na pintura através do grafite.
	A pintura, no movimento Hip Hop (Figura 3), é essencialmente mural, modalidade de expressão artística que utiliza diretamente a superfície das estruturas, naturais ou artificiais, como área de trabalho, podendo ou não receber um tratamento prévio de base para adesão do pigmento, em grande maioria na forma de tinta em lata tipo spray.
	Figura 3: Grafite realizado na cidade de Nova York.
	/
	Fonte: Mueller, (2014) 
	Na maior parte das vezes, a arte é realizada a céu aberto, recorrendo às próprias estruturas urbanas do entorno, como muros, paredes, viadutos, marcos arquitetônicos etc. Evoluindo para uma esfera mais elaborada, ela passa a ocupar galerias e quando absorvida pelo mercado, a grafitagem, nome que lhe é dado, aparece na forma de placas, anúncios e decoração interna. Livre das amarras estéticas da arte convencional, o grafite não tem dimensão definida, tema, ou convenção e ocupa espaços efêmeros na paisagem urbana. (FERREIRA DA SILVA, 2012, p. 30) 
	Ao praticar o grafite, o sujeito faz uso da representação espacial, ligada aos meios de produção e à ordem social, transformando-a em seu espaço de representação através de símbolos ligados ao lado clandestino e subterrâneo da vida social, mas também da expressão oriunda de sua compreensão de mundo. (LEFEBVRE, 2000, p. 36)
	Devido à sua natureza marginal e sendo filho direto da pichação, expressão gráfica, frequentemente, de caráter ofensivo sem ligação artística, o grafite é facilmente confundido com vandalismo.
	Desde os anos 80, o grafite vem se desenvolvendo na paisagem urbana da cidade, ora marginalizado na periferia, ora fragmentado em pequenos espaços culturais, ora incentivado a ocupar áreas pré-determinadas por algumas administrações públicas. Atualmente, algumas mudanças por parte do poder público estão dando um novo rumo para este tipo de arte urbana na paisagem de São Paulo. A prefeitura já estabeleceu uma rota de visita na cidade que transforma locais já ocupados pelos grafiteiros em atrações turísticas (Figura 4), uma clara demonstração de que este movimento é agora parte da identidade de São Paulo. (SÃO PAULO. TURISMO, 2012).
	Figura 4: Beco do Batman - Vila Madalena, em São Paulo.
	/
	Fonte: Parque da cidade (2017) 
	O Bairro de Itaquera, região marginalizada da zona leste de São Paulo, concluiu recentemente um corredor de grafite, próximo ao novo estádio do Corinthians, que, somando todas as obras, atinge mais de quatro quilômetros de extensão. (GRAFITE,2014)
	No dia 07 de novembro de 2014, a prefeitura da cidade de São Paulo oficializou, juntamente com um grupo de mais de setenta grafiteiros (Figura 5), a maior intervenção artística deste tipo na história da cidade. O corredor de grafite da Avenida 23 de Maio era constituído pela intervenção artística em mais de 70 muros, totalizando 15 mil metros quadrados, espalhados por 5,4 quilômetros. A obra foi realizada em aproximadamente dois meses, tendo começado em dezembro de 2014 e sendo concluída no dia primeiro de fevereiro de 2015. Subsidiada pela Secretaria Municipal de Cultura, a mesma custou aproximadamente 1 milhão de reais e, quando concluída, tornou-se o maior corredor de grafites da América Latina. (MANDRAKE, 2017)
	Figura 5: Reunião de grafiteiros com o prefeito Fernando Haddad.
	/
	Fonte: São Paulo. Prefeitura Municipal. Secretaria Especial de Comunicação (2014)
	Essa ação torna-se um objeto de estudo singular, pois a mesma administração pública, em 2013, demonstrando uma visão bastante negativa deste tipo de arte urbana, protagonizou um embate no coração da cidade ao apagar alguns painéis de artistas já reconhecidos aqui e no exterior. Posteriormente, a mesma administração pública buscou aproximação com este grupo de artistas para começar a realizar com eles intervenções artísticas na paisagem da cidade de São Paulo.
	Entretanto existe um uma dualidade na ação, permitir também é limitar, a própria lógica de um corredor de grafites crias restrições de que as obras deverão seguir um determinado padrão para atender a uma finalidade estética, mesmo que o gestor não tenha o menor domine sobre os temas e técnicas a serem abordados, entretanto, em meio ao caos, a arte urbana parecer ter entrado na pauto do planejamento urbano.
	Entretanto, permanece o ciclo de aproximação e distanciamento da arte urbana e o poder público, tendo em vista os atos da administração seguinte que, em janeiro de 2017, destrói pintando de cinza as obras desse mesmo corredor, desencadeando com isso grande polêmica na mídia e no meio artístico da cidade.
	A partir da produção e destruição do corredor da Avenida 23 de Maio, abriu-se um campo de estudo para examinar como diferentes formas de gestão, em conjunto ou isoladas da sociedade, modificam a paisagem urbana, transformando a representação do espaço e criando com isso uma disputa simbólica do poder.
	No discurso de cada gestão é possível perceber formas distintas na maneira de enxergar e entender o espaço urbano. Entretanto, ambas as administrações mudaram o discurso. No caso da primeira, que exerceu o poder de janeiro de 2013 a dezembro 2016, foi possível sentir a mudança de atitude quando a prefeitura decide patrocinar a criação do corredor de grafites. Já a segunda, que começou em janeiro de 2017 e está em exercício até a presente data, estuda formas alternativas de trabalhar junto aos artistas, e já admitiu ter errado ao destruir as obras.
	Os agentes sociais que participaram desta história desempenharam papéis bastante distintos frente à visão discrepante das duas administrações, o que deixa evidente a importância do estudo do planejamento urbano e a representação do cidadão na produção do espaço urbano através de símbolos.
	Outra análise relevante a ser feita é sobre o caráter imagético dos painéis e como estes se misturam à paisagem urbana da cidade de São Paulo. 
	Os espaços de representação, ou seja, o espaço vivido através das imagens e símbolos que o acompanham, portanto, espaço dos “habitantes”, dos “usuários”, mas também de certos artistas e talvez dos que descrevem e acreditam somente descrever: os escritores, os filósofos. Trata-se do espaço dominado, portanto, suportado, que a imaginação tenta modificar e apropriar. De modo que esses espaços de representação tenderiam (feitas as mesmas reservas precedentes) para sistemas mais ou menos coerentes de símbolos e signos não verbais. (LEFEBVRE, 2000, p. 40).
	Não é só a concepção de espaço que mudou ao longo da história da humanidade. A própria noção de humanidade e o que significa ser alguém também teve e tem muitas interpretações que, por vezes, são contraditórias. É neste sentido que entram em discussão questões relevantes de como se constroem as relações entre o indivíduo e seus semelhantes, se é que este os considera desta forma: o que é para o indivíduo ser cidadão, como ele contribui na produção do espaço urbano e como uma gestão pública vê a si mesma na produção desse mesmo espaço. Trata-se de um intrincado conjunto de relações que perpassam por muitas esferas, indo desde planejamento urbano, urbanismo e representação social, até as manifestações subconscientes do indivíduo em relação ao espaço que habita. Por essa razão, o presente trabalho não pretende buscar respostas pontuais, mas delinear perguntas que ajudem a tornar mais claros alguns pontos complexos sobre esta questão.
	Primeiro é preciso entender que “ser alguém” é apenas uma das características do indivíduo na produção do espaço em que habita. A expressão “ser” traz consigo a ideia de permanência e, neste caso, compreenderíamos melhor este papel se, mesmo que erroneamente na língua portuguesa, substituíssemos esta expressão por “estar alguém”. As experiências do cotidiano nos obrigam a estarmos em constante transformação, seja reafirmando nossos valores, seja modificando-os. (MARTINO, 2011, p. 14).
	As decisões tomadas no cotidiano, mesmo que insignificantes, mostram quais valores determinam as escolhas do indivíduo. A isso, na filosofia, é dado o nome de razão prática, ou seja, os critérios racionais que orientam as ações da pessoa. Surge então um questionamento: a razão prática nasce com o ser humano, ou é criada pela sociedade? (MARTINO, 2011, p. 20).
	Na primeira alternativa, a razão prática nasce com o ser humano, tese sustentada pelo determinismo, afirma-se que a humanidade é guiada por uma força maior onde o indivíduo tem pouco ou nenhum controle. Existem muitas modalidades de determinismo, algumas das quais sustentam que existe uma soma de fatores que se cruzam, tais como condições econômicas, modelos econômicos, genética etc. (IDEM, 2011, p. 20).
	Algumas razões deterministas são irrefutáveis, como por exemplo, nascer, morrer e a efetivação de necessidades fisiológicas. Desta forma, tanto o indivíduo quanto o espaço em que habita obedecem a uma mesma racionalidade. Se as pessoas adoecem, as cidades precisam de hospitais, se as pessoas se alimentam, as cidades precisam de um sistema de abastecimento de comida.
	Entretanto, não se pode estabelecer um paralelo óbvio. O modelo econômico determina como vão ser distribuídos os alimentos, assim como o fator morte obriga a determinar que destino será dado aos mortos, mas nem sempre a ação de causa e efeito vai construir o espaço através da mesma racionalidade. O geógrafo Milton Santos ao colocar um olhar mais aguçado sobre os mapas destaca certa estranheza.
	Olhando-se o mapa do país, é fácil constatar extensas áreas vazias de hospitais, postos de saúde, escolas secundárias e primárias, informação geral e especializada, enfim, áreas desprovidas de serviços essenciais a vida social e individual. O mesmo, aliás, se verifica quando observamos as plantas das cidades em cuja as periferias, apesar de uma certa densidade demográfica tais serviços estão igualmente ausentes. É como se as pessoas nem lá estivessem. (SANTOS, 2000, p. 43).
	Não se trata de uma relação de causa e efeito, pois se a origem do problema está na forma como a gestão pública enxerga o espaço, então o problema está na lógica da gestão e não no espaço.  No caso, a falta de infraestrutura nas periferias das cidades recebe o nome, segundo o geógrafo Milton Santos de “pobreza marginalizada”. (SANTOS, 1998, p. 113).
	As questões sobre a natureza humana são fundamentais para compreendermos como se dá o convívio entre as pessoas, mas a questão do ser, não apenas no sentido “anthropos”, o ser humano, está ligada à ideia do modo como nós compreendemos os outros perante a nós mesmos, e cada resposta acerca deste assunto traz em si uma série de problemas. Ao criarmos nossas redes de relações interpessoais, buscamos afinidades, e estas afinidades estão relacionadas a inúmeros motivos, tais como segurança, harmonia, status, sexo, trabalho, identificação etc. (MARTINO, 2011, p. 20).
	Na antiguidade, os territórios podiam ser simbolizados de forma bem aparente nas muralhas que cercavam as cidades ou, em maior escala, nos reinos, como foi o caso da muralha da China.
	Esta noção de território passou por profundas transformações no século vinte, tendo ênfase principalmente na Segunda Guerra Mundial onde extremos ideológicos se enfrentaram com consequências devastadoras de genocídio. A segunda metade do século vinte criou outro contexto com muitas contradições; em uma política de bipolarização entre ocidente e oriente o processo de globalização criou um grande fluxo migratório tanto por desenvolvimento quanto por miséria. Grupos bem identificados por identidade nacional foram se dissolvendo em identidades espaciais locais; ao mesmo passo que o processo de globalização foi homogeneizando os modelos econômicos, o desenvolvimento da sociedade da informação foi criando novas formas de socialização em múltiplos espaços virtuais, que por sua vez alteram constantemente os espaços locais. (HARVEY, 1989, p. 256).
	A sociedade de informação também contribui para mudarmos a forma como nos socializamos. As redes virtuais de relacionamento, também chamadas de território-rede encurtam distâncias, fortalecem laços e ajudam a tornar a informação mais dinâmica e difundida, porém as mesmas redes sociais criam comunidades fechadas onde o compartilhamento de informações se dá somente com os indivíduos que têm as mesmas afinidades. (MARTINO, 2011, p. 19).
	De forma curiosa, é interessante notar que cada vez mais as pessoas se reúnem em áreas mais reduzidas. Isso permite ao indivíduo experimentar, através do espaço, a escassez da utilidade do território, mesmo que este pareça estar junto à uma grande parte. (SANTOS, 2000, p. 59).
	As redes sociais também podem vir a se transformar em instrumentos perigosos de propagação de preconceitos. Os modos de ser são construídos a partir da convivência com as outras pessoas, mas as redes podem, ao criar o distanciamento virtual, desumanizar estas relações.
	Diante destas questões, fica claro que o objeto de pesquisa deste trabalho se pauta por duas perspectivas:
	A diversidade de visões são marca registrada das cidades, o que é responsável por conflitos, mas também gera inventividades; tentar impor uma única visão é declarar guerra à diversidade de formas de experimentar e produzir o urbano. (REVISTA GALILEU, 2017, p. 31).
	Não alheios a estes processos de transformação da sociedade, os choques de gestão pública também aparecem como um campo fértil para a pesquisa sobre a produção do espaço.
	A discussão de como o grafite, enquanto arte urbana, é capaz de transformar a paisagem da cidade em um espaço público e, ao mesmo tempo, servir como representação de disputa hegemônica propiciou uma pesquisa exploratória que, através de coleta de dados em veículos de comunicação, como jornais e programas de TV de sinal aberto e fechado, sites de matérias de internet e de grandes canais e revistas eletrônicas especializadas em planejamento urbano e regional e em periódicos impressos entre julho de 2016 a maio de 2017 e depoimentos dos artistas, analisou um dos episódios mais radicais da atuação do poder público que alterou a imagem da maior cidade do hemisfério sul. 
	A pesquisa buscou nos meios de comunicação analisar como estes canais se posicionavam diante desta questão, durante e após a produção do corredor de grafites e depois de sua destruição na gestação seguinte. Buscou-se saber como as gestões se pronunciavam diante dos temas grafite e pichação, se havia distinção entre eles, se havia sintonia ou dicotomia entre os discursos e as ações, o que houve ao fim da primeira gestão de 2013 a 2016 e o que está havendo com a atual gestão até a conclusão do trabalho.
	Ainda nesta fase da pesquisa, foi analisada a forma como os próprios meios de comunicação se posicionaram, sendo contra ou a favor das gestões e dos grafiteiros.
	Por último, para completar a análise da última gestão, em decorrência do curto espaço de tempo tanto relativo à pesquisa quanto à gestão, o trabalho recorreu à análise de uma enquete realizada pelo instituto Datafolha, entre os dias 8 e 9 de fevereiro de 2017.
	2 CAPÍTULO I: Grafite: a expressão do intelecto humano entre a beleza e a transgressão
	Gravar as suas marcas nos locais em que passa e habita é para o humano algo tão antigo quanto sua própria existência. A manifestação do intelecto está diretamente ligada à esta ação.
	 O sentido de existência está diretamente ligado à construção do ser, para poder existir, e a compreensão está diretamente relacionada ao intelecto, pois o humano precisa dar significado a si mesmo, ao espaço, ao tempo, e por aí vai se construindo uma noção de mundo.
	No momento em que desenvolvem uma atividade de criação os sujeitos alteram a realidade, se apropriando do lugar e proporcionado novas formas de relação com a produção do espaço, com a noção se si mesmo e dos demais agentes sociais. (FURTADO; ZANELLA, 2009, p. 1279-1302).
	Dentre as muitas manifestações do intelecto, a expressão artística não pode ser considerada uma ação isolada da cultura humana. Longe disto, a arte é reflexo direto da cultura, da sociedade e do sentimento de um povo. O crítico de arte inglês John Ruskin (1819-1900) descreve que um povo pode ser entendido através de três livros, o da história, o da literatura e o das artes, neste é possível estudar as características mais profundas dos anseios, desejos, medos e frustrações do indivíduo e suas relações sociais. (PROENÇA, 2012, p. 6).
	As origens etimológicas do significado da palavra grafite nos remetem à Grécia antiga. Segundo o autor de Atmosfera Urbana – grafite, arte pública, nichos estéticos, Armando Silva, a palavra grafite vem de “grafis” que se trata de carvão natural, substancia utilizada na produção do grafite, em lápis e lapiseiras. A origem pode se estender a “grafia”, ato de escrever, ou de se expressar através de signos. (SILVA, 2014, p. 23).
	A partir disso, entendemos que qualquer representação simbólica, expressa por desenhos, fonemas ou signos pintados em uma parede, muro ou qualquer outra forma de construção ou superfície natural pode ser considerada um grafite.
	Para além do mineral descoberto na antiguidade, a prática pode envolver desde complexas técnicas artísticas até a simples marquinha de guache feita com a palma da mão por uma criança na parede da escolinha maternal, sem nos esquecermos, então, que as técnicas de impressão de mãos negativas do período paleolítico, feitas há mais de setenta mil anos (Figura 6), são as primeiras obras artísticas em aero grafia, usando o ar dos pulmões, é claro. (PROENÇA, 2012, p. 10).
	Figura 6: Cueva de Las Manos – Santa Cruz, Patagônia, Argentina.
	/ 
	Fonte: Cueva de las Manos (2012) 
	Para focarmos mais o objeto de pesquisa e facilitar a compreensão do trabalho, vamos limitar a expressão grafite à pintura mural que apareceu nos espaços urbanos das grandes cidades, em meados da segunda metade do século XX.
	As primeiras inscrições utilizando a técnica de tinta em lata tipo spray apareceram na segunda metade do século XX na Europa na forma de frases poético-ideológicas de protesto. (FURTADO; ZANELLA, 2009, p. 1273).
	Já as origens do grafite pós-moderno estão ligadas ao surgimento de um movimento cultural produzido por jovens negros e latinos, segregados em bairros periféricos das grandes cidades dos EUA e da Inglaterra, por intermédio da influência de músicas instrumentais misturadas a efeitos eletrônicos, em meados dos anos 60. 
	“O movimento compilava estilos subculturais que, aos poucos, moldavam uma cultura transnacional globalizada”. (BREITNER, 2010, p.310).
	Em meados da década de setenta, os Estados Unidos passavam por uma grande recessão econômica. Nas periferias da cidade de Nova Iorque, o desemprego e o tráfico de drogas contribuíam para o constante aumento da violência, e foi neste contexto que o DJ Afrika Bambaataa utilizou pela primeira vez a expressão Hip Hop para identificar este movimento cultural de contestação. (CAZÉ; OLIVEIRA, 2008, p.4).
	Em um primeiro momento, a ideia era substituir as rivalidades das gangs, por atividades artísticas que estimulassem ações coletivas e fortalecessem os laços sociais das comunidades locais através da dança, da música, dos discursos e da pintura mural. (CAZÉ; OLIVEIRA, 2008, p.5).
	Porém, o movimento Hip Hop vai muito além do desenvolvimento de práticas recreativas como forma de combater a violência. Ao fortalecer os laços sociais através de ações coletivas, a prática territorial cria uma nova esfera de poder horizontalizado, que mesmo frente ao poder hegemônico do estado instituído, consegue se articular econômica e politicamente através da representação de lugar, passando, a partir desta nova lógica, a representar uma condição de resistência, dando razão a uma nova racionalidade, tornando possível a existência de uma nova política. (GOMES, 2013, p.290).
	As pretensões horizontais, ou seja, desejos, valores e representações estéticas sem hierarquia, presentes na cultura de vizinhança dos lugares, se tornam aparentes e ativas, mesmo não estando alinhadas à hegemonia presente no território. Pensando pela mesma base técnica do presente, constata-se a coexistência de uma outra globalização. Se no território triunfa a informacionalização das grandes corporações financeiras, nos lugares o Hip Hop representa a comunicação que se manifesta em seus quatro elementos, dança, música, discurso e pintura. (GOMES, 2013, p.290).
	Na mesma base técnica do período da velocidade, onde os videoclipes são produzidos por fragmentos de imagens e informações são compartilhadas por centenas de pessoas em segundos através de celulares, o grafite é instantâneo, presente em todo o território, sendo uma arte que visa mais a ação que a duração. A importância é a totalidade do território, se comunicando com o lugar e dando uma nova razão à existência de muros e paredes. Neste conturbado momento da história humana, o grafite expressa contextos diversos, simbolizando condições sociais específicas de sua produção. Ao retratar algo, seja por símbolo, palavra, frase ou desenho, o sujeito histórico cria, balizado por determinações sociais, políticas econômicas e estéticas de sua época. (FURTADO; ZANELLA, 2009, p.1280).
	Ao imprimir sua marca no local, o grafiteiro, inserido dentro do espaço urbano, acaba por disputar território com todas as outras impressões provenientes do capital por meio de anúncios. Tanto a “grife”, símbolo que congrega vários grupos de pichadores, quanto o “pixo”, nome dado a um grupo de pichadores, assim como a assinatura pessoal de um grafiteiro, ou as complexas e bem acabadas obras de arte em spray, são a representação do poder horizontal dos agentes sociais que habitam o espaço, compondo a paisagem urbana, junto do poder vertical da logomarca do refrigerante, do logotipo do partido político, ou o desenho do mascote da propaganda de amortecedor. 
	Outra característica importante da cultura Hip Hop é sua capacidade de se adaptar e se misturar a outras culturas. Devido às suas origens na periferia formada por imigrantes e populações de baixa renda, o hip hop carrega em si uma necessidade de constante mudança, de estar no local, mas ao mesmo tempo estar deslocado. As necessidades, a escassez, a marginalidade e o preconceito forjam o indivíduo na cultura Hip Hop e, curiosamente, onde estes mesmos fatores proliferam em outras partes do mundo, prolifera também a cultura Hip Hop. (CAZÉ, OLIVEIRA, 2008, p.10).
	No Brasil às origens do grafite tiveram finalidade mais ideológica ligadas a brutos de tendência de esquerda, em 1968, na cidade do Rio de Janeiro, acontece a marcha dos cem mil, uma manifestação estudantil em prol da liberdade e contra a ditadura, inspirada pelos movimentos estudantis da Europa, quando um dos manifestantes escreve, utilizando uma lata de tinta tipo spray, na parede da Igreja da Candelária, os seguintes dizeres: “Abaixo a ditadura”. (INSTITUTO VLADIMIR HERZOG, 2016). 
	Esta ação emblemática toma conta do país e, por todas as capitais, surgem pichações contra a ditadura, aquilo que não podia aparecer nos jornais, aparecia nos muros das cidades. Sete anos antes, a lei municipal 7427/61 da prefeitura de Recife já tratava tal prática como desobediência civil, prevendo até a multa do proprietário do muro caso este não se comprometesse a pintar e denunciar a ação. (INSTITUTO VLADIMIR HERZOG, 2016).
	Em meados da década de 70, Antenor Lara Campos, o Tozinho (Figura 7), ficou conhecido nas principais cidades do país por perambular com uma lata de tinta preta em uma das mãos, a constituição na outra e escrevendo nos muros os seguintes dizeres:
	“Cão Fila KM 26”
	Figura 7: Antenor Lara Campos posa para reportagem da revista Veja e junho de 1977
	/
	Fonte: Morgado (2011).
	Tratava-se de uma forma curiosa de propaganda do seu canil situado na Estrada do Alvarenga Km 25, em São Bernardo do Campo. (ANGRIMANI, 2000).
	Também em meados da mesma década, o artista plástico Alex Vallauri, nascido na Eritreia, no continente africano, mas com cidadania italiana, traz para o Brasil a grafitagem com características iconográficas, fazendo uso de máscaras de cartolina conhecidas como Stencil, privilegiando os contornos das figuras e brincando com objetos do cotidiano. (FURTADO; ZANELLA, 2009, p. 2).
	É importante ressaltar que ambas as ações não tinham qualquer relação com os grupos de pichadores que tomariam conta das grandes cidades na década de 90. Cão Fila KM 26 foi uma expressão isolada de uma pessoa, cujo canil sequer ficava no KM 26, pois a estrada terminava no KM 25. 
	O grafite de Alex Vallauri já chegou como forma de expressão artística, sendo imediatamente reconhecido e ganhando espaço nas galerias de arte de São Paulo e do Rio de Janeiro. O artista se apropriava de símbolos do subconsciente, como bruxas, diabos, trapezistas. Os símbolos se misturavam a imagens de cultura de massa, como TV, guitarras, telefones etc. (ARTEREF, 2013).
	Na figura 8, o mural em exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo em 2013 deixa clara a profunda influência de Alex Vallauri no grafite de rua dos anos posteriores. Ao invés de palavras de ordem, impera o sonho fantástico do subconsciente. 
	Figura 8: Painel de Alex Vallauri em exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2013.
	/
	Fonte: Conexão Cultural (2013).
	Outro fato importante é que, mesmo sendo duramente repreendida, tanto a pichação como a grafitagem não eram crimes previstos na constituição até a década de1980, motivo pelo qual Antenor Lara Campos andava com uma constituição embaixo do braço e desafiava qualquer um a apontar onde estava escrito que tal prática era crime. Em entrevista dada ao Diário do Grande ABC em 2000, Antenor, com certa ironia, chegou até a falar que um coronel do Exército recomendou que usasse somente tinta preta, pois se a tinta fosse vermelha ele poderia ser confundido com comunista. (ANGRIMANI, 2000).
	Na década de 1980, começam a surgir os primeiros grupos de pichadores. As ações priorizam ironia e ludicidade, mas na década seguinte as pichações passam a valorizar os próprios pichadores e a disputa por espaços se torna o foco central. Na contramão, o grafite valoriza a rapidez e a facilidade de cópias, priorizando o aspecto ilustrativo e se afastando da proposta de Vallauri dos anos 1970. (CEARA; DALGALARRONDO, 2008, p.19).
	O problema da pichação de espaços públicos na cidade de São Paulo já vem de longa data. Há cerca de trinta anos, na administração do então prefeito Jânio Quadros, de janeiro de 1986 a dezembro de 1990, já se pensava em ações contra esta prática, chegando a ser publicada no Diário Oficial do município medida para prender os autores. Na gestão de Luíza Erundina, de janeiro de 1989 a dezembro de 1992, tentou-se estabelecer algum diálogo, buscando aproximá-los das oficinas de grafite promovidas pela prefeitura. Porém na administração de Celso Pitta, de janeiro de 1997 a 2000, foi tomada a atitude mais controversa, ao tentar cobrar multa dos proprietários dos muros pichados. Na gestão de Marta Suplicy, de janeiro de 2001 a dezembro de 2004, voltam as oficinas de grafite, junto com o “Projeto Belezura”, uma tentativa de envolver a comunidade na busca da redução de pichações. (MODELLI, 2017)
	Em 2005, na administração de José Serra, de janeiro de 2005 a março de 2006, surge o projeto denominado “Plano Antipichação”, prevendo a pintura constante dos muros da cidade e maior rigor na repreensão da prática, através de prisões e punições alternativas. (BARBOSA, 2005, p. 9).
	Ações coletivas coordenadas, envolvendo muitos artistas em um mesmo espaço, também já fazem parte do cotidiano da cidade de São Paulo. O Hip Hop, expressão cultural que nasceu nas periferias de Nova Iorque e se alastrou por todo mundo, é hoje um movimento bem articulado.  Em seus eventos, algumas vezes promovidos pela própria administração municipal, é possível ver vários grafiteiros trabalhando juntos, mas, antes de abordamos a produção do corredor de grafites da 23 de Maio, é preciso entender como a cultura Hip Hop foi introduzida na cidade e também por que a Avenida 23 de Maio é tão emblemática nesta história.  
	Aqui surge uma situação curiosa: nos Estados Unidos, o movimento Hip Hop começa a aparecer em bairros periféricos, entretanto na realidade paulistana de 1980, a maior parte da população mora longe do centro, mas, por outro lado, o centro é o lugar de passagem, onde muitos jovens estudavam, procuravam emprego ou prestavam algum tipo de serviço. O centro passou a ser para eles o local em que se iniciaram os encontros do que viria ser o Hip Hop paulistano. (GOMES, 2013, p. 5).
	As primeiras apresentações de “Break” surgem em frente ao Teatro Municipal, na Praça Ramos, e logo depois no cruzamento da Rua 24 de Maio com a Rua Dom José de Barros. Em São Paulo, o movimento de cultura Hip Hop já nasce no centro para só depois ir para a periferia. Neste momento, a Galeria 24 de Maio afirma-se como encontro da cultura Black, e ela terá, desde o primeiro momento, músicas e artigos relacionados ao Hip Hop.
	No fim da década de 1970, a Estação São Bento se torna um importante nó da rede de transportes. Na década de1980, ela se transforma em símbolo da modernização. Foi ali também que os MC’s criaram suas primeiras rimas. Multiplicam-se as crews de break (grupos de dança).
	Em 1988 (Figura 16, p 51), é lançado o primeiro disco oficial na indústria fonográfica brasileira ”Hip Hop cultura de Rua”, pela gravadora Eldorado, cuja capa tem como imagem a Estação São Bento. (GOMES, 2013, p. 6).
	Acompanhando o movimento cultural surgem os primeiros grafites marginais/pichação, o controverso “Cão Fila KM 26” desaparece e surgem duplas de pichadores como Juneca e Pessoinha, e Tchentcho e Krellos que na década de1990 ficaram famosos por picharem marcos importantes da cidade, como o Terraço Itália e o edifício Copam, como mostra a figura 9. (TCHENTCHO, 1990).
	Figura 9: Pichação em topo de prédio na cidade de São Paulo 1990.
	/
	Fonte:Beside Color (2015).
	A partir de então, o grafite e a pichação estão frequentemente na pauta de políticas públicas, ora por parte de secretarias e coordenações do poder público, ora em parcerias com escolas, Ong’s e instituições privadas.  
	A produção de corredores de grafite por meio de ações coletivas não é inédita na cidade de São Paulo. O corredor de grafites de Itaquera, um projeto intitulado “4KM”, foi uma ação que contou com o apoio da Secretaria de Cultura, da Companhia de Metrôs, e até do capital privado, como, por exemplo, a Nike, que obteve permissão para colocar um anúncio como patrocinadora por um prazo de três meses. (Veja São Paulo - acessado em 7 de setembro de 2016.
	Antes do corredor, já existiam alguns grafites dispostos aleatoriamente na paisagem, tendo destaque um gigantesco mural retratando São Paulo antigo, realizado pelo artista Carlos Kobra em 2009, mas a produção do corredor integrou um conjunto de obras em uma única galeria a céu aberto passando pelo local onde nasceu o movimento Hip Hop de São Paulo, ligando o passado à pós-modernidade. 
	Figura 10: Avenida 23 de Maio, 23 de dezembro de 2016.
	/
	Fonte: Acervo pessoal
	Para entendermos melhor como os grafites se unem à paisagem das cidades pós-modernas, devemos compreender como os indivíduos constroem sua percepção imaginária das cidades. Armando Silva, ao se referir à percepção imaginária da cidade, desenha três inscrições dos imaginários para definir como é construída a imagem da cidade na mente de seus habitantes.
	A primeira impressão é a psíquica e está diretamente ligada à emoção; ela é muito importante no momento de se criar o mapa mental da cidade. Atualmente, os estudos de geografia cognitiva já admitem que as emoções não se separam da razão, mesmo que uma pessoa se mova pela cidade levando em conta fatores racionais como tempo, distância e valor dos recursos necessários para a tarefa, as impressões emocionais também estão presentes a todo instante, de forma mais aparente, como por exemplo, medo de passar por um lugar que é, no julgamento da pessoa, perigoso, até sentimentos muito mais interiores, como, por exemplo, nostalgia, vergonha, raiva etc. Podemos dizer que raciocinamos a partir das emoções presentes no espaço. (SILVA, 2014, p. 39).
	O segundo imaginário é o das inscrições sociais, que agem como pressuposto das representações coletivas que podem se manifestar tanto de forma local como global. Os imaginários sociais se relacionam como visões grupais que afetam e contaminam seus membros; assim, impressões psíquicas de um indivíduo ou grupo minoritário podem, em determinadas situações, se propagar como inscrições sociais, como é o caso de algumas pichações que acabam se transformando em expressões do cotidiano urbano, como, por exemplo, “Eu sou o cara!”, “Jesus está voltando”, “Malditos humanos de terno” etc. (SILVA, 2014, p. 40).
	A terceira inscrição é a tecnológica. Da mesma forma que a fotografia revolucionou a forma de captarmos instantes do cotidiano urbano, ela também foi responsável por criar a possibilidade de concebermos outras histórias, assim como o cinema criou uma espécie de sonho em vigília de relatos audiovisuais.
	Desta forma, quando Walter Benjamin em seu ensaio literário “Paris, a cidade no espelho” se vale da técnica da escrita para produzir seu flanar sobre a cidade da segunda metade do século XIX, ele constrói uma história que pode ser absorvida por outras pessoas que nunca estiveram no lugar, ou divergir de outras histórias de pessoas que também estiveram no mesmo lugar e na mesma época (BENJAMIM, 1987, p. 195). Da mesma forma quando Joseph Nicéphore Niepce faz a primeira fotografia da história, retratando os telhados da mesma Paris do começo do século XIX, também produz outra história, mas bem diferente da história literária de Benjamin, por se tratar de outra tecnologia que cria cenários através da imagem (PRETTE, 2009, p. 104). Os irmãos Lumière, na última década do século XIX, começam a captar as primeiras filmagens com o cinematógrafo e, com isso, produzem novas e diferentes histórias, pois as imagens em movimento nos permitem outras interpretações do espaço (PRETTE, 2009, p. 108).
	Hoje o espaço virtual tem grande importância na criação imagética do espaço urbano, atuando algumas vezes de forma extremamente danosa ao induzir erros, preconceitos e atuar na substituição da vivência efetiva dos espaços urbanos, algo fundamental para a produção das cidades. (SILVA, 2014, p. 41-42).
	Não distante deste fato, o grafite produz nas concentrações urbanas das cidades pós-modernas a possibilidade de um religamento do imaginário do habitante com o espaço em que habita. Assim como a literatura, a fotografia, o cinema e a internet, o grafite também é uma forma de expressão que, com suas características singulares, também produz uma forma alternativa de contar histórias, muito mais ligadas ao subconsciente do que as demais narrativas.
	Voltando um pouco no tempo para tornar a representatividade do grafite mais clara na construção do espaço urbano, na Renascença do ocidente a geometria dá as bases para as proporções da perspectiva e estética, e isso teve grande impacto na arquitetura e na pintura. As cidades, sobretudo na Itália, buscavam a perfeita comunhão entre os edifícios e os afrescos. (SILVA, 2014, p. 45).
	A pintura mural buscava na geometria a sensação de profundidade, ao mesmo tempo em que nos temas escondia sutilmente uma infinidade de signos e representações simbólicas daquele revolucionário movimento artístico, científico e acima de tudo filosófico. 
	Nas cidades pós-modernas, o grafite busca a mesma união entre a arte e o urbano, mas, ao contrário dos afrescos renascentistas que buscavam a perfeição geométrica, os grafites buscam se ligar à paisagem através da impressão psíquica do indivíduo e, ao fazê-lo, mesmo que de forma subconsciente, ele religa o sujeito ao espaço, cuja impressão parecia rompida pela pressa, pela virtualidade e, principalmente, por nossa própria repulsa ao espaço urbano, que é demasiadamente agressivo aos sentidos. 
	Frequentemente, é comum encontrarmos nos artigos de planejamento urbano e regional pesadas críticas negativas sobre o caos urbano e como ele é prejudicial à nossa saúde física e mental, mas, assim como o cinema, os grafites também se reproduzem nos muros da cidade como uma espécie de sonho em vigília, podendo agir no subconsciente tanto como uma forma de redução das tensões, como representação simbólica de nossos medos, se misturando com o próprio caos.
	Figura 11: Grafite na Avenida 23 de Maio, 23 de dezembro de 2016.
	/ 
	Fonte: Arquivo pessoal.
	3 CAPÍTULO II. O VALE DO ANHANGABAÚ E A HISTÓRIA DA CIDADE MUTANTE
	A cidade de São Paulo foi fundada pelos padres jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nobrega, em 1553. A proposta era criar um colégio para catequizar indígenas e servir como porta de entrada para a colonização do continente. Subindo a serra do mar partido de São Vicente encontraram no planalto de Piratininga o local perfeito para a construção do colégio. São Paulo foi oficialmente fundada no dia 25 de janeiro de 1554. Em 1815 foi elevada à categoria de capital da província. (TOLEDO, 1983, p. 18).
	A história do Vale do Anhangabaú se confunde com a história da própria cidade de São Paulo, estando desde o início localizado na periferia das três acrópoles que formavam o primeiro núcleo urbano, os conventos de São Francisco, São Bento e do Carmo. O primeiro relato feito por um pesquisador vem do botânico francês Saint-Hilaire, emitido no início do século XIX e que, de forma sucinta, descreve o vale da seguinte forma:
	O Hinhangabahu, simples fio de água, verte debaixo do convento dos beneditinos, desaguando no Tamandatahy e este, serpenteando através das pastagens úmidas, dá maior variedade e mais encantamento à paisagem. (TOLEDO, 1983, p. 22).
	De fato, hoje, é quase impossível relacionar a pastagem pantanosa, cortada por uma pequena ponte de madeira dando caminho à cidade de Sorocaba, com o desfiladeiro de vidro e concreto rasgado ao meio pela Avenida 23 de Maio.
	O nome Hinhangabahu, que depois foi modificado para Anhangabaú, significa, na linguagem indígena, “ribeirão dos males do diabo ou água do mau espírito”, o que vem a reforçar ainda mais a má reputação e situação precária da região no século XIX. (site oficial de turismo da cidade de São Paulo – acessado em 7 de setembro de 2017).
	O Vale do Anhangabaú só começou a se desenvolver com o adensamento urbano do final do século XIX e, no começo do século XX, foi construída uma ponte de meia encosta sob a Rua da Assembleia (Figura 12). A estrutura tinha como finalidade impedir que as tropas de mulas, único veículo de abastecimento da cidade, tivessem de passar pelo centro, quando o ribeirão do Anhangabaú transbordasse. Esta estrutura é visível ainda hoje. Trata-se da Praça dos Artesãos Calabreses, e é uma das poucas estruturas do começo do século XX que ainda permanecem como testemunho desta fase. Figura 17, pag. 55. (GUALBERTO, 2015).
	Figura 12: Arcos Calabreses 1911.
	/
	Fonte: Gualberto (2015) .
	No começo, a região chamada de ”Campos do Bexiga”, hoje bairro do mesmo nome, começou a ser ocupada por moradores de baixa renda, mas, ainda na primeira década do século XX, o Vale do Anhangabaú passaria por sua primeira grande intervenção.
	Em 1910, um grupo de cidadãos protocolou junto ao Congresso Legislativo do Estado um projeto para a construção de três grandes vias, intitulado projeto “Grandes Avenidas”. A obra não mexeria com o triângulo dos três conventos, mas interligaria as duas estações férreas, os bairros da Liberdade e Vila Mariana, além de Campos Elíseos, Santa Cecília, Perdizes e Lapa. (TOLEDO, 1983, p. 99).
	Com isso, a capital do café consolidava definitivamente suas aspirações de centro financeiro da América Latina, rivalizando com cidades como Buenos Aires e Montevidéu.
	Esse projeto deflagrou a corrida para desenhar o novo centro urbano e gerou mais dois projetos, um da prefeitura, coordenado pela Escola Superior de Engenharia, e outro, da Secretaria de Agricultura, coordenado pelo Arquiteto Bouvard. Os dois projetos entraram em disputa e, no epicentro da discussão, estava o Vale do Anhangabaú com o Teatro Municipal já edificado. O projeto da prefeitura visava à construção de gigantescos prédios administrativos, enquanto a Secretaria da Agricultura defendia a ideia de espaços amplos e criação de praças, jardins e parques. A solução foi criar duas grandes edificações, separadas por um vão de 29 metros, onde um terraço leva a um arborizado parque. Nascia, com isso, um dos mais belos projetos arquitetônicos da história do país, o Parque do Anhangabaú. (TOLEDO, 1983, p. 104).
	O pasto pantanoso, cortado por um ribeirão, agora havia se transformado em um grande centro urbano de uma cidade em modelo europeu. De fato, a planta da cidade desenhada por Sara Brasil, em 1930, nos mostra o sucesso e o zelo dos cidadãos e da prefeitura em procurar abrir parques, praças e avenidas. Contudo, a falta de preocupação e o despreparo em criar novos polos periféricos sufocou o centro e, sem infraestrutura de transporte, telefonia e correios, o plano da cidade de parques cai por terra.
	Os majestosos edifícios e os parques são destruídos para dar lugar a construções mais altas, que aproveitasse mais os espaços. São Paulo cresce “em cima”, esmagando a si mesma, em vez de construir “ao lado”. (TOLEDO, 1983, p. 105).
	Isso explica porque é impossível relacionar a paisagem de agora com a paisagem de antes, porque a Praça dos Artesãos Calabreses destoa tanto do resto da Avenida 23 de Maio, pois ela é a cápsula do tempo que liga o Anhangabaú da cidade de tijolos com o Anhangabaú da cidade de concreto.
	Ainda na década de 20, na gestão do prefeito e engenheiro José Pires do Rio, foi esboçada uma proposta para a construção de uma via que passasse pelo Vale do Anhangabaú, seguindo a “teoria de fundo de vale”. Ao fim da década seguinte, o plano da avenida que cortaria a região reaparece com o nome de Avenida Itororó, mais tarde, o então prefeito Prestes Maia passa a chamar o projeto de Avenida Anhangabaú. Somente na década de 50, com o traçado já definido, é que a via passa oficialmente a se chamar Avenida 23 de Maio, em homenagem aos quatro mortos no protesto que deflagrou o movimento MMDC, dando origem a revolução paulista de 1932. (SÃO PAULO, 2016) . 
	Figura 13: Aterro da Avenida 23 de Maio, bairro da Liberdade 1960.
	/
	Fonte: São Paulo. Arquivo Histórico de São Paulo (1960).
	A construção da avenida se arrastou lentamente durante toda a década de 60. (Figura 13). A cidade cresceu de forma rápida e descontrolada e o projeto que inicialmente ligaria o centro da cidade ao aeroporto de Congonhas precisava acompanhar esse crescimento e, com isso, surgiu a proposta de construção de um viaduto servindo de ramal para as regiões leste e oeste. O projeto de ampliação levava à desapropriação das casas da Rua Jandaia, antiga Rua da Assembleia, mas uma forte crise financeira fez com que a prefeitura abandonasse o projeto do ramal. Finalmente, as obras da Avenida 23 de Maio são concluídas em 1969.
	Figura 14: Vista aérea do Parque do Ibirapuera, 1970.
	/
	Fonte: São Paulo. Arquivo Histórico de São Paulo (1970).
	Quase 20 anos mais tarde, o então prefeito, Jânio Quadros, retoma a construção do viaduto para o ramal Leste-Oeste. Durante os anos em que o projeto ficou parado, as casas desapropriadas da Rua Jandaia foram ocupadas por moradores de baixa renda e o local se transformou em cortiço. (GUALBERTO, 2015).
	Novas desapropriações e um extenso embate judicial entre prefeitura e moradores atrasam as obras. Por fim, a demolição das casas revela um curioso achado: a ponte de meia-encosta, que servia de passarela de burros, construída em 1908, estava praticamente intacta.
	Figura 15: Demolição da rua da Assembleia e reaparição dos Arcos Calabreses, 1987.
	/
	Fonte: Nascimento (2015).
	Em uma atitude inusitada, a prefeitura decidiu preservar a obra, transformando-a em monumento. Nascia a Praça dos Artesãos Calabreses, popularmente conhecida como “os Arcos do Jânio”. 
	No começo da última década do século XX, com a avenida e o ramal já concluídos, o cenário urbano da cidade de São Paulo é assustador, com um número aproximado de 11 milhões de habitantes espalhados em 31 subprefeituras, sendo o quarto maior aglomerado urbano do planeta. (Prefeitura da cidade de São Paulo> acessado em 7 de setembro de 2016) . 
	O “parque dos sonhos” do Vale do Anhangabaú desapareceu por completo da paisagem urbana, dando lugar ao pesadelo das grandes cidades modernas. O conceito de “Garden City” desapareceu, mas alguns parques ainda continuam na paisagem do Anhangabaú, só que em uma cidade onde os extremos são tão discrepantes e, ao mesmo tempo, tão próximos, o sentido de centralidade e periferia perde a força. A multiculturalidade transforma as pessoas e a expressão cultural periférica, como mostra a figura 16, com o tempo, se transforma em arte, se miscigena entre artistas de outras esferas culturais que partilham o mesmo espaço e, então, o centro começa a apresentar traços da periferia.
	Figura 16: Capa do disco Hip Hop - Cultura de Rua, primeiro disco de Hip Hop do Brasil, ao fundo o portão de entrada da estação de metrô São Bento, a 6km da Avenida 23 de Maio.
	/
	Fonte: CDS Singles Colection (2014).
	Contudo, este cenário cria uma atmosfera propícia para a disputa e o confronto. Leis anacrônicas, julgamentos vazios de diálogo e diferentes gestões públicas criam um ciclo de destruição e renascimento. No limbo da lei tudo é permitido, até acabar com o maior corredor de arte urbana da América Latina.
	A palavra pichação só tem significado no Brasil, pois no resto do mundo a palavra grafite se refere a todo o tipo de expressão que recorra ao grafismo, aceito ou não. O grafite marginal/pichação é anônimo, invasivo, ofensivo e irresponsável, portanto é considerado vandalismo e a discussão sobre ele permeia uma lógica entre a contravenção e a criminalidade. (SILVA, 2014, p. 34).
	O grafite-arte é bem diferente: é autoral, dando direito até a propriedade intelectual e comercialização, essencialmente estético, podendo ou não ter apelo ideológico, frequentemente recorre a vários e caros recursos. Essa expressão é bem diversificada, não tem regras e, ainda assim, apresenta algumas correntes estéticas, que acabam por desenvolver uma espécie de assinatura de cada artista, mas não é raro vermos algumas intervenções realizadas coletivamente, envolvendo dois ou mais artistas, que misturam seus etilos e criam novas e singulares obras de arte na paisagem urbana. (SILVA, 2014, p. 145).
	Entretanto, para os conceitos legais do Brasil, a diferença entre pichação e grafitagem é muito vaga e, até a segunda metade da década de 1980, sequer se sabia onde enquadrá-las.
	O artigo 3º da Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional de Meio Ambiente) de 1981 define meio ambiente como “Conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. Por este entendimento, tanto a pichação quanto o grafite nada têm a ver com esta esfera legal, no entanto, nos termos de um adendo à Constituição Federal de 1988, além do meio ambiente natural (constituído pela atmosfera, elementos da biosfera, água, mar territorial, solo, subsolo, recursos minerais, fauna e flora), existe o meio ambiente artificial (espaço urbano construído pelo homem); o meio ambiente cultural (delimitado pelo art. 215 da Constituição Federal); o meio ambiente de trabalho (local de desenvolvimento de atividades laborais); o patrimônio genético e, até mesmo, o meio ambiente digital.
	Nessa compreensão legal, pode-se dizer que o conceito de meio ambiente artificial está relacionado às cidades, ganhando relevo, portanto, a Lei nº 10.257/2001, Estatuto das Cidades. (CONTE PEGORARI, 2012, p. 4).
	Por meio desta determinação, cabe ao Estado, mediante a Lei de Crimes Ambientais, repreender qualquer intervenção ao patrimônio público ou privado. Entretanto, o artigo 65 da Lei nº 9.605/98 (BRASIL , 1998) (Lei de Crimes Ambientais) passou por modificações através da Lei nº 12.408 (BRASIL, 2011), de maio de 2011, ficando redigido da seguinte forma:
	Art. 65 - Pichar ou, por outro meio, conspurcar edificação ou monumento urbano:
	Pena - detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
	§ 1º - Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1(um) ano de detenção e multa.
	§ 2º - Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado, mediante manifestação artística. (BRASIL, 2011).
	O parágrafo 2º descriminalizou a prática de grafite, mas gerou muita controvérsia. Outra determinação do art. 65 é a proibição de venda de latas de tinta do tipo aerossol, em todo o território nacional, para menores de 18 anos. Para maiores de 18 anos, somente com a apresentação da carteira de identidade, com a nota fiscal identificando o comprador. A lei determina ainda que o fabricante é obrigado a escrever de forma legível na embalagem os seguintes dizeres:
	“Pichação é crime (art. 65 da lei nº 9.605/98). Proibida a venda a menores de 18 anos”. (BRASIL, 1998). 
	A execução dos grafites passou a ser permitida, mediante o consentimento do proprietário ou, quando couber, do locatário ou arrendatário. No caso do bem público, exige-se autorização dos órgãos competentes.
	Mas existem ainda outros elementos normativos como: ”valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico etnográfico ou monumental. (CONTE PEGORARI, 2012, p. 8).
	Alguns valores normativos são facilmente identificados, como monumentos já declarados em diário oficial, mas outros são extremamente subjetivos, como valor paisagístico.
	O corredor de grafites da Avenida 23 de Maio traz consigo quase todas essas questões, ocupa monumentos já declarados em diário oficial, muros públicos e privados e tem para a cidade de São Paulo valor artístico e paisagístico, fatos que colocam no centro do debate o significado de arte pública.
	A Praça dos Artesãos Calabreses, situada no coração da cidade de São Paulo, é um monumento declarado em Diário Oficial desde 2012, mas a prefeitura, órgão competente responsável pela obra, permitiu que a construção fosse grafitada em 2015. Parece que a percepção pública da arte está diretamente ligada à percepção da administração pública em vigor, o que significa que pode mudar de uma hora para outra.
	Mas, se isso muda conforme a administração, os sujeitos sociais envolvidos na intervenção podem ser punidos? Os grafiteiros que chegaram a receber cachê da prefeitura para grafitar a Praça dos Artesãos Calabreses podem, depois de dois anos, sofrer penalidades criminais por parte da administração pública seguinte? Mas afinal, o que é arte pública?
	Durante toda a história da arte, essa pergunta foi pouco feita, porque a resposta parecia muito óbvia, ou seja, a arte pública é aquela praticada pelo poder público. Na Grécia Antiga se manifestava na construção por parte do Estado de praças, teatros, templos etc. Todas as obras de arte públicas tinham como tema os valores e as aspirações das forças que governavam o Estado. A arte a serviço do Estado agia como propaganda ideológica, portanto não pairavam dúvidas sobre o que era arte pública.
	Tomemos como exemplo a pintura mural mais importante da história da arte ocidental, os afrescos de Michelangelo Buonarroti, pintados no interior da Capela Sistina, no Vaticano, no fim do século XV. Na época, a Igreja Católica controlava o poder do Estado, que encomendou e financiou as obras e a decoração interna.  Foi o papa Júlio II quem determinou a ação, em homenagem a seu tio o Papa Sisto IV- ele escolheu os arquitetos, aprovou o projeto e, por fim, contratou os artistas responsáveis pelas pinturas. Michelangelo, o pintor do teto, escolheu a técnica artística que mais conhecia, a de pintura de afrescos sobre estuque, mas os temas foram definidos pelo papa. No teto ficaria a criação do mundo, posteriormente, atrás do altar o julgamento final e assim por diante. (PRETTE, 2009, p. 248-249).
	Todavia, esta concepção de arte pública se torna vaga na lógica do urbano pós-moderno, e a construção e manutenção do espaço das cidades se tornam mais voláteis e dinâmicas. 
	Em uma reflexão sobre este tema, a Associação Internacional de Críticos de Arte, em encontro realizado em Moscou em 1994, faz a seguinte análise: 
	Tocar parte da cidade afeta toda a urbe. Talvez isso corresponda, precisamente, à perda dos valores estáveis, à mundialização da economia com seus estragos sociais, ao corporativismo, às incapacidades para transformar o globo para o bem das maiorias. (SILVA, 2014, p. 168).
	Para compreendermos melhor como essa disputa pelo espaço urbano acontece no coração das grandes metrópoles, é preciso esclarecer o que é urbano e o que é público.
	Novas tendências, sobretudo na ciência geográfica, negam a existência do espaço público. O que conhecemos como espaço público é na verdade o espaço urbano, sendo o público uma instância a ser conquistada. (SILVA, 2014, p. 118-119).
	Neste sentido, a arte pública é compreendida como uma zona de conflito, com conotação política.
	Figura 17: A Praça dos Artesãos Calabreses, duas visões do espaço urbano em momentos diferentes.
	/
	Fonte: Adaptado de: Praça dos Artesãos Calabreses (2017) ; São Paulo (2015b).
	Entende-se como urbano algo que tem muitas interações, e uma delas é a dimensão da esfera pública. Voltando ao exemplo da Praça dos Artesãos Calabreses. É algo urbano, regulamentado e institucionalizado pelo então prefeito Jânio Quadros em 1987. Já o uso e a forma como os cidadãos se relacionam com o espaço físico é algo público a ser conquistado, um conceito relativo e dinâmico que depende do momento.
	Em 2012, na gestão do prefeito Gilberto Kassab, de janeiro de 2008 à dezembro de 2012, o espaço urbano da Praça dos Artesãos Calabreses passou por uma reforma, através de uma ação conjunta com o capital privado, em parceria com um fabricante de tintas. O conjunto arquitetônico foi repintado, ganhou nova iluminação e empregou como mão de obra moradores da comunidade de Perus.  (SÃO PAULO, 2012b).
	Mesmo sofrendo modesta desaprovação não podemos esquecer que a obra foi modificada e que a cor salmão foi escolhida através de preferência estética e não por restauro histórico. (JAYO; KÖHLER, 2015). 
	Três anos depois, na administração do prefeito Fernando Haddad, houve novas intervenções, desta vez não de restauro, mas artísticas por parte dos grafiteiros da cidade, no projeto do corredor de grafites da Avenida 23 de Maio.
	As duas intervenções, como mostra a figura 16, portanto públicas, pois foram fruto da interação humana sobre a estrutura urbana, contaram com a esfera do poder público, só que uma teve como parceira uma empresa que financiou a revitalização, enquanto a última teve como parceira a sociedade civil, e foi custeada pela prefeitura.
	Pode-se considerar que a diferença na matriz dos dois projetos não está em sua finalidade, pois ambos buscam o mesmo fim que é o de trazer benfeitorias ao espaço público. No primeiro, se trata de uma reforma, ao passo que no segundo se trata da produção de arte pública pela própria sociedade civil. A diferença, portanto, está na lógica com que cada gestão busca melhorar o espaço. A primeira pela parceria público-privada e a outra pelo empoderamento do cidadão, deixando este decidir como ele quer transformar o espaço urbano que habita.
	Desta forma, o termo arte pública não se limita apenas a relacioná-la com o cotidiano urbano, mas permite colocá-la em um contexto diferente das galerias de arte. (SILVA, 2014, p. 119).
	Figura 18: Grafite, Avenida 23 de Maio, 23 de dezembro de 2016 – O grafite aceita a mescla de diversos estilos. Este recorre a imagens ilustrativas, mas também recorre à linguagem escrita em balões, como nas histórias em quadrinhos, para expressar valores ideológicos.
	/
	Fonte: Acervo pessoal.
	Essa arte de rua se torna presente de duas formas: fisicamente na arquitetura e urbanismo, mas, sobretudo na estratégia ligada ao contexto social, antropológico e ideológico, por meio da representação simbólica de um determinado grupo social que se apropria do espaço público, com o consentimento da gestão em vigência e transforma a paisagem de forma democrática. 
	Figura 19: Grafite, Avenida 23 de Maio, 23 de dezembro de 2016 - O grafite é contemporâneo: este usa metáfora para abordar a estiagem de 2014, que acarretou falta de água.
	/
	Fonte: Acervo pessoal.
	O corredor de grafites nos proporciona uma experiência multicultural sobre a atmosfera da cidade de São Paulo, pois não há em seus muros obras encomendadas. Cada painel teve seu tema livre, escolhido na hora, todo o artista tem sua marca própria, mas as misturas de técnicas geram obras únicas e inesperadas, e por se tratar de ações realizadas em coletivo, as obras não refletem uma ideologia, pois resultam das múltiplas visões de um grupo e não de um indivíduo, porém o que mais nos dizem suas cores e formas. 
	Figura 20: Painel dos Gêmeos, Avenida 23 de Maio, 23 de dezembro de 2016: as múltiplas faces que se decompõem ilustram o poder da subjetividade do subconsciente da arte pós-moderna.
	/
	Fonte: Acervo pessoal.
	Para entendermos o desenvolvimento da arte urbana do século XXI, devemos retornar ao contexto do começo do século XX. No campo do estudo da mente humana, a psicanálise, ao desvendar o subconsciente através dos trabalhos de Freud, a ideia de uma identidade fixa e unificada é derrubada e, em seu lugar, surge a teoria de que nossa identidade, sexualidade e a estrutura de nossos desejos são formadas com base em processos psíquicos e simbólicos do inconsciente. (HALL, 2005, p. 36)
	Tecnologicamente a humanidade adentra o século XX com espaços que se diminuem e distâncias que antes eram calculadas em dias passaram a ser calculadas em horas, numa velocidade em constate aceleração. A partir da comunicação sem fio, o tempo se torna homogêneo, pessoas se comunicam por todo o globo calculando o fuso horário das regiões de destino. Curiosamente, a mesma sociedade capitalista que homogeneizou o tempo diminuiu as distâncias, massificou a cultura e padronizou o sistema econômico, criou nas periferias marginalizadas uma atmosfera multicultural de homens deslocados, imigrantes e refugiados, oriundos de diversas partes do globo que, distantes da sua cultura e à margem da cultura do lugar, passam, através do poder horizontal do local, a gerar uma nova cultura. (HARVEY, 1989, p. 256)
	Diante dos inúmeros dispositivos tecnológicos que dentro da sociedade despersonalizam o indivíduo, o regionalismo, os tabus, as lendas, a magia, a religião e os costumes se convertem em resistência ao universalismo e à globalização. (HALL, 2005, p. 40).
	Muitas culturas passaram a florescer ao redor do mundo na segunda metade do século XX, mas uma em especial passou a se propagar com maior velocidade e aceitação: a cultura Hip Hop da cidade de Nova York nos anos 1970, aspecto que já foi abordado anteriormente, porém a pesquisa passa neste momento a relacionar esta influência no grafite paulistano.
	Em 1968, o grafite/pichação de Paris se concentrava em palavras ideológicas, nas quais a atenção era dada às letras atraentes. Já em Nova Iorque, nos anos de 1973 e 1974, trens e metrôs eram riscados com figuras inarticuladas, nas quais aparentemente não se transmitia uma informação concreta, exaltando a forma e a loucura das imagens.
	A revolução do grafite nova-iorquino era puramente plástica, pois suas representações não se constituíam de frases ideológicas, mas de uma representação semântica que não visava nenhuma mensagem além do caráter visual e compositivo. (SILVA, 2014, p. 89-90).
	Figura 21: Metrôs de Nova Iorque, 1973.
	/
	Fonte: MIYKEY  (1970s) 
	O Brasil e a América latina seguiram o mesmo caminho que o grafite/pichação francês dos anos 60, provavelmente por passar pelas mesmas situações de confronto social; no entanto, nos anos 80, já com o fim da ditadura, o grafite brasileiro passou a tomar um rumo semelhante ao grafite americano. (Figura 22).
	Figura 22: Grafite/pichação em subúrbio da cidade de São Paulo, 2012.
	/
	Fonte: SNIDER, (2012).
	Nos anos 80 e 90, tanto nos EUA, quanto no Brasil, a prática foi sendo refinada até se transformar em arte urbana em um processo semelhante aos painéis artísticos de Alex Vallauri, já mencionados na pesquisa. É importante ressaltar que o grafite arte é autoral, portanto cada artista desenvolve a própria estética, razão pela qual não se pode atualmente estabelecer paralelos entre a arte urbana do Brasil e a arte urbana dos EUA, mas fica claro que esta prática é constante nos grandes centros urbanos, tendo um destaque especial a cidade de São Paulo.
	Em São Paulo, talvez a cidade de maior agitação mural na primeira década do novo milênio no Ocidente, desenvolvem-se várias tendências, como fazer um personagem perseguido e posto em alerta como um tipo de metalinguagem. (SILVA, 2014, p. 69).
	Figura 23: Grafite dos Gêmeos, periferia de São Paulo, 2010.
	/
	Fonte: O que vem por aí (2007).
	O começo do século XXI aponta uma mudança por parte da sociedade e do poder público em relação aos movimentos de arte de rua. Choque cultural resultante do conflito de novos grupos sociais acaba por produzir uma representação estética de descentraliza e emancipa os espaços de poder por uma nova paisagem urbana. (SILVA, 2014, p. 169).
	Um exemplo deste fenômeno foi a exposição “Fabulosas desordens”, figura 23, realizada em março e abril de 2007, no Rio de Janeiro. O evento contou com a participação de artistas nacionais e estrangeiros e foi patrocinado pela Caixa Econômica Federal. (PROENÇA, 2012, p. 408).
	Figura 24: Cartaz da mostra Fabulosa Desordem, 2007.
	/
	Fonte: Tribo Skate (2007).
	Fica claro, nestas intervenções, que o próprio grafite passa por profundas mudanças, chegando a ser considerado por muitos pesquisadores e até entre os próprios grafiteiros como não sendo mais grafite, mas “pós-grafite” ou “street art”. No novo milênio, parece que as condições operacionais, estéticas, econômicas e materiais do grafite, prevalecem sobre as condições pré-operacionais, comunicacionais, ideológicas e psicológicas. (SILVA, 2014, p. 171).
	Entretanto, a aceitação do grafite arte coloca em foco uma acirrada e importante discussão sobre a disputa simbólica do espaço urbano e entre o que de fato vem a ser público e o que é urbano.
	4 CAPÍTULO III: DO FANTASMA DA CIDADE CINZA AO CORREDOR COLORIDO DA AVENIDA 23 DE MAIO
	O constante ciclo de crise e ascensão tão peculiar ao modelo econômico da modernidade também se repete na arte urbana da condição pós-moderna. Nela, a inconstância muda conforme a administração pública, de gestão em gestão.
	Figura 25: Primeira versão do painel na passagem subterrânea que liga a Avenida Dr. Arnaldo à Avenida Paulista, em São Paulo, realizada pelo artista Rui Amaral de forma ilegal, em 1989 e legalizada em 1991 pela gestão de Luiza Erundina.
	/
	Fonte: Modelli (2017) .
	Curiosamente, a gestão pública que ajudou a produzir o corredor de grafites da Avenida 23 de Maio foi diferente, começando com uma visão negativa da arte urbana oriunda dos grafiteiros da cidade e, quase que imediatamente depois, mudando radicalmente para uma percepção positiva.
	Durante o mês de abril de 2013, com o intuito melhora o aspecto de São Paulo para a recepção da copa do mundo a gestão do então prefeito Fernando Haddad entrou em conflito com os artistas urbanos apagando inúmeros painéis próximos à região da Sé, no centro da cidade. O conflito se estendeu pelo mês de maio, tendo como pivôs os Gêmeos, artistas já mundialmente consagrados. Na ocasião, após terem seus trabalhos apagados, os artistas mandaram um recado direto, pichado no muro: “Senhor prefeito: nesta cidade existem muitos problemas sérios que precisam de resultados! Não gaste tempo e $ apagando graffiti nas ruas!” (GRAGNANI, 2013). 
	Figura 26: Resposta dos Gêmeos ao prefeito, sobre a destruição de seus trabalhos, maio de 2013.
	/
	Fonte: Após apagar painel (2013) .
	Tanto o grafite, quanto a mensagem foram apagados 24 horas depois. Em nota ao jornal Folha de São Paulo, em maio de 2013, a assessoria de imprensa da prefeitura se manifestou da seguinte forma: “Segundo a assessoria da Subprefeitura da Sé, os recados escritos pela dupla transformaram os murais em pichações, que devem ser apagadas, diferentemente de manifestações artísticas” (GRAGNANI, 2013).
	O conflito continuou, com os Gêmeos fazendo mais quatro trabalhos, e desta vez a nota da subprefeitura foi bem diferente: “A Subprefeitura da Sé informou já haver tomado providências para que as remoções de grafites "não se repitam. (GRAGNANI, 2013).
	Pela primeira vez, a gestão do então prefeito Haddad usou a palavra “grafite”. É possível que o próprio prefeito naquele momento sequer estivesse sabendo do fato, pois o incidente de escala local envolvia os Gêmeos, uma empresa de pinturas terceirizada e a subprefeitura da Sé. Vale lembrar que a cidade de São Paulo tem 38 subprefeituras.
	Na manhã do dia 14 o Jornal de TV Bom Dia São Paulo dedica uma reportagem ao caso, no fechamento da matéria menciona que a prefeitura tem interesse em criar um canal de diálogo com os grafiteiros.
	No mesmo dia o subprefeito da Sé Marcos Barreto afirmou em nota que a destruição das obras foi um erro, mas lembrou que os grafites não foram permitidos. O subprefeito encerra afirmando que a prefeitura quer regularizar e incentivar a arte urbana.
	A matéria do G1 também lembrou que em 2008, na gestão do prefeito Gilberto Kassab, de janeiro de 2008 à dezembro de 2012, outra obra dos gêmeos também foi destruída por uma empresa terceirizada da prefeitura, na época a prefeitura também respondeu em nota que a atitude foi um erro e o mural foi refeito em uma ação conjunta com os artistas.
	No mesmo ano de 2013, a prefeitura incentivou os artistas plásticos a grafitarem no túnel José Roberto Fanganiello Melhem que liga a Avenida Rebouças à Avenida Paulista, porém, em outubro de 2014, um fato inusitado colocou o túnel no centro de uma acalorada discussão. A intervenção foi destruída pelos alunos da Faculdade de Medicina da USP e no local foi pintada em tintas preta e branca a chamada para um show promovido pelos alunos. Tal ação foi motivo de muita revolta entre os artistas e cidadãos da cidade de São Paulo que viram nela abuso, descaso e arrogância.
	A resposta foi quase que imediata por parte da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania que se reúne com os artistas. Os alunos do curso de medicina da USP foram obrigados a pagar uma quantia em dinheiro para a reconstrução da obra, se comprometendo a repintar o muro, preparando-o para a intervenção e declarando publicamente sua intenção de não mais vandalizar o espaço. (G1, 2014). 
	Figura 27: Túnel José Roberto Melhem, novembro de 2014.
	/
	Fonte: Soares (2014)
	A reprodução dos grafites contou com dezenas de artistas e começou no dia 1º de novembro de 2014. Ao fim da tarde do feriado de Finados no dia, mais uma surpresa inusitada: sem compromissos, o prefeito da cidade, Fernando Haddad, visitou o local e, em um ato emblemático, participou da intervenção grafitando o pato Donald de Walt Disney.
	Figura 28: Fernando Haddad grafita o pato Donald, novembro 2014.
	/
	Fonte: Giovanelli, (2017).
	A atitude imediatamente tomou conta das redes sociais, dando origem a vários comentários e memes que viralizaram tais como “mais louco que o Haddad pintando o pato Donald”. (SOARES, 2014).
	No dia 07 de novembro de 2014, a prefeitura da cidade de São Paulo surpreendeu novamente a opinião pública, quando oficializou, juntamente com um grupo de grafiteiros, a maior intervenção artística deste tipo na história da cidade.
	O corredor de grafite da Avenida 23 de Maio possuía a intervenção artística de mais de setenta muros, totalizando quinze mil metros quadrados, espalhados por 5,4 quilômetros, se estendendo do terminal Bandeiras da linha vermelha do metrô até o MAC, Museu de Arte Contemporânea. O número de grafiteiros que tomaram parte da intervenção nunca foi preciso, e talvez nunca seja, pois, muitos artistas atuaram como colaboradores, mas estima-se cerca de duzentos artistas. (SÃO PAULO, 2014b).
	Por meio de reunião com o prefeito e, posteriormente, com o secretário de cultura do município, Juca Ferreira, que ficou no projeto até dezembro, quando foi convidado a ocupar a secretaria da cultura do governo federal, foi formada uma curadoria, composta por 14 grafiteiros Rui Amaral, Binho Ribeiro, Eziel, Ozi, Mauro Neri, Mundano, Bárbara Goy, Enivo, Leon, Denys Evol, Toddy, Manulo, Tikka e Nick.
	Esses curadores ficaram responsáveis por escolher os locais a serem grafitados e recrutar os outros artistas para fazerem parte do projeto)
	A produção durou aproximadamente dois meses, tendo começado em dezembro de 2014 e sendo concluída no dia primeiro de fevereiro de 2015. O próprio prefeito Fernando Haddad, em um ato que muitos jornais chamaram de populista, atitude aparentemente muito frequente nas questões envolvendo o grafite, compareceu à inauguração, promovendo um passeio ciclístico. Subsidiada pela Secretaria Municipal de Cultura, a obra custou aproximadamente 1 milhão de reais e, quando acabada foi considerada o maior corredor de grafite da América Latina. (PREFEITURA, 2015).
	Segundo os próprios artistas, nenhuma obra apresentava caráter político ideológico, mas a execução do corredor não deixou de gerar polêmica. Teve destaque especial na mídia, nos meses de janeiro e fevereiro de 2015, uma polêmica obra que foi taxada de apologia à figura do líder venezuelano de esquerda Hugo Chaves) Durante alguns dias, a obra foi alvo de debates em algumas mídias até ser vandalizada. O próprio artista Rafael Hayashi, responsável pela obra negou que se tratava de apologia política, mas a polêmica permaneceu.
	Figura 29: Grafite vandalizado, 12 de fevereiro de 2015.
	/
	Fonte: Nascimento (2015). 
	De fato, todos os grafites nos arcos da Praça dos Artesãos Calabreses geraram polêmica desde o começo, uma vez que a estrutura é oficialmente reconhecida como monumento, mas a intervenção foi aprovada pelo DPH, Departamento de Patrimônio Histórico.
	O sonho de um corredor de grafites na Avenida 23 de Maio vinha de longa data; segundo Rui Amaral, em entrevista ao canal de notícias BBC Brasil, no dia 28 de janeiro de 2017, os grafiteiros vinham tentando produzir o corredor de grafites desde a administração do prefeito Jânio Quadros, que ocorreu de 1986 a 1989, ver figura 24.
	Binho Ribeiro, em entrevista ao programa Metrópoles da TV Cultura do dia 22 de janeiro de 2017, relata sobre outra intervenção, a das pilastras do viaduto da Avenida Cruzeiro do Sul, que surgiu de forma espontânea, mas em virtude da detenção dele e de outros artistas durante oito horas na delegacia, fez nascer uma curadoria que posteriormente estabeleceu uma parceria com o governo do Estado, o que demonstra uma curiosa associação entre repressão e socialização entre os artistas e o poder público.
	Figura 30: Grafites da Avenida Cruzeiro do Sul, feitos em 2010 e presentes na paisagem da cidade até o presente momento.
	/
	Fonte: Site da Folha de São Paulo > Acessado e 02 de junho de 2017)
	Fato importante destacado pelo grafiteiro Walter Nomura (Tinho), no documentário “23” é que, com a aprovação da prefeitura, os grafiteiros tiveram tempo e tranquilidade para realizar suas obras, o que permitiu o mais alto nível de qualidade, como é possível notar claramente na comparação com a figura 29.
	Figura 31: Do lado esquerdo, um grafite aprovado pela prefeitura em 2015, do outro lado um grafite clandestino feito após a destruição do corredor, Av. 23 de Maio, 29 de maio de 2017.
	/
	Fonte: Arquivo pessoal
	5 CAPÍTULO IV: DA AVENIDA DAS CORES AO RETORNO DO FANTASMA DA CIDADE CINZA
	Na disputa eleitoral para a prefeitura da cidade de São Paulo, em 2016, o adversário político de Fernando Haddad, João Dória, dizia frequentemente em seus discursos políticos que implantaria um programa de limpeza e restauro da cidade, intitulado “Cidade Linda”, entretanto, o candidato nunca falava especificamente quais eram seus planos, e se referia, de forma vaga, ao combate à pichação.
	Figura 32: Grafite nos Arcos Calabreses, 20 dias antes de serem destruídos, 23 de dezembro de 2016.
	/
	Fonte: Acervo pessoal.
	No dia 14 de janeiro de 2017, João Dória, já como prefeito, tendo sido eleito no primeiro turno, manda apagar os grafites da Avenida 23 de Maio e da Praça dos Artesãos Calabreses. Novamente, em um ato que muitos chamaram de populista, o próprio prefeito, vestido com uniforme da prefeitura e munido de uma pistola de tinta, começa a apagar o corredor de grafites. Em entrevista ao canal de notícias UOL, o prefeito declara: “Pintei com enorme prazer três vezes mais a área que estava prevista para pintar, exatamente para dar a demonstração de apoio à cidade e repúdio aos pichadores. ” (DORIA, 2017a).
	O fantasma da cidade cinza havia voltado, e desta vez com força total, sob a alegação de que as obras estavam deterioradas e sem apresentar nenhum critério, a gestão pública comete a maior destruição em massa da arte urbana da cidade de São Paulo.
	Figura 33: Em um inusitado instante, uma câmera do jornal Folha de São Paulo capta o espectro do “Fantasma da Cidade Cinza”, que volta a emergir, fevereiro de 2017.
	/ 
	Fonte: Doria (2017b).
	O uso da palavra fantasma não reflete rasa analogia a um ser sobrenatural ou mitológico. O significado da palavra fantasma vem do verbo grego phaino - “mostrar, mostrar-se, ver”; outra denominação dada a fantasma é espectro, da família specto - “ver, olhar”. O nome espectro é relacionado a grandes ameaças ocultas ou pressentidas, como, por exemplo, o espectro da guerra que paira sobre determinado local. (SILVA, 2014, p.48).
	Outro curioso parente do espectro é o espectador, aquele que olha, vê ou observa. Mais curioso ainda é quando, psicologicamente, o espectador acredita enxergar algo que não é real, pois o ato de enxergar é, em essência, uma imagem mental, repleta de significados subconscientes. (SILVA, 2014, p. 49).
	O fantasma urbano é a ação do imaginário sobre as representações sociais; não se trata de perceber pura e simplesmente determinada figura, mas reconhecer as diferentes cargas simbólicas que a representam. (SILVA, 2014, p. 51).
	O fantasma ou, de forma mais abrangente, os fantasmas urbanos de São Paulo são muitos e das mais diversas naturezas. Em primeiro lugar, cada grafite, estando onde estiver, já é em essência um ou mais fantasmas, provenientes do imaginário de quem os produz e compreendidos individualmente conforme a abstração de cada um. Porém existem outros fantasmas que também se fazem ver sem existirem materialmente - são as ações de determinado grupo frente aos pressentimentos dos sujeitos sociais.
	Quando a gestão do prefeito João Dória, a mando especificamente dele, apaga os muitos fantasmas do corredor de grafites da Avenida 23 de Maio, pintando um único e vazio fantasma de cor cinza, tal ato parece deixar uma mensagem clara para a população, que respondeu de forma curiosa. Em uma pesquisa realizada pelo instituto Datafolha, entre os dias 08 e 09 de fevereiro de 2017, foram entrevistados 1.092 moradores da cidade de São Paulo, com 16 anos ou mais, de todas as regiões da cidade e os resultados, mesmo que com apenas alguns dias de gestão já apresentaram algumas respostas por parte da população. (MAIORIA CONDENA, 2017). 
	Oitenta e cinco por cento dos entrevistados se declararam favoráveis aos grafites na cidade de São Paulo, contra apenas treze por cento contrário. Entre os mais velhos, este número cresce para 24, o que indica que o perfil do cidadão vem mudando com o tempo, assim como o discurso das gestões públicas sobre este assunto. Sessenta e um por cento disseram que o prefeito agiu mal ao apagar o corredor de grafites da Avenida 23 de Maio, e esta é, de longe, a atitude com maior desaprovação da gestão de João Dória. Os paulistanos, principalmente os mais jovens, gostam do grafite. Ver figura 34.
	Quando questionados sobre a criação de áreas específicas para a produção de grafites, a população ficou dividida. Cinquenta e nove por cento são a favor, enquanto quarenta e cinco por cento defendem que a prática do grafite seja liberada em toda a cidade, porém esta pergunta não deixa clara a forma de liberação, não faz menção a centro e periferia, lembrando que a Vila Mariana, local internacionalmente conhecido e visitado por seus grafites, fica na região central.
	Mais impactante que seu nascimento, a destruição do corredor de grafites da Avenida 23 de Maio provocou muitos protestos da população e foi criticada por muitos veículos de comunicação, alguns deles notórios aliados da gestão.
	Vários prefeitos recém-empossados adotam o discurso de tolerância zero no combate do que, nos próprios pontos de vista, acreditam ser pichação, mas isso é só mais um episódio da queda de braço entre os administradores “linha-dura” e as pessoas que não acreditam em ações, na tentativa populista de mostrar serviço a seus eleitores. (REVISTA GALILEU, 2017, p. 30).
	Figura 34: Adolescentes tiram fotos embaixo da marquise do Parque do Ibirapuera, 29 de maio de 2017.
	/
	Fonte: Arquivo pessoal.
	Alguns dias mais tarde, o artista Mauro Nery da Silva, um dos mais ativos curadores da intervenção, foi preso ao tentar, com água e esfregão, remover a tinta cinza da própria obra. A partir deste ato, percebe-se que ainda que o discurso da atual gestão sustente a ideia de que “grafitar pode, pichar não”, a distinção entre pichação e grafitagem é feita de maneira vaga, assim como há pouco critério nas ordens dadas pela administração. Mais tarde, em entrevista à revista Galileu de março de 2017, o próprio artista relata ter visto uma lista, na qual o seu nome fazia parte como relacionado às obras que não deveriam ser destruídas, mas o foram por engano. (REVISTA GALILEU, 2017, p. 40)
	No dia 2 de fevereiro do mesmo ano, Mauro Nery foi levado pelo vereador Eduardo Suplicy à primeira sessão do plenário da câmara, para ser apresentado ao prefeito João Doria, responsável pela destruição das obras. Não teve a palavra, mas ao fim fez a seguinte declaração à imprensa:
	Precisamos lidar melhor com as diferenças porque a denominação do que é grafite e pichação tem ocorrido principalmente para atribuição de valores. Ou seja, quando se gosta se chama de Grafite, quando se gosta muito se chama de Mural e quando não se gosta se chama de Pichação. Precisamos de mais escuta e trabalhar nisso de uma forma mais antropológica e com potencial dos espaços públicos voltado para a educação e formação de opinião. (SUPLICY, 2017).
	A declaração de Mauro Nery reflete o quanto esta questão ainda é um campo vasto a ser esclarecido. No mesmo mês, o prefeito João Dória ligou pessoalmente para o artista, e manteve com ele quase meia hora de conversa. Mauro Nery relata que o gestor manifestou a pretensão de fazer um museu a céu aberto e afirmou que dará total apoio aos artistas de rua, mas reforçou que não vai tolerar pichações. (REVISTA GALILEU, 2017, p. 40)
	No dia 13 de fevereiro de 2017, uma liminar do juiz Adriano Marcos Laroca, da 12ª Vara da Fazenda Pública, proibiu a prefeitura da cidade de São Paulo de apagar qualquer pintura, desenhos ou inscrições caligrafadas em locais públicos, sob pena de multa de até 500 mil reais por dia. Em nota a prefeitura declarou que iria recorrer (SANTIAGO, 2017).
	No dia 28 de fevereiro de 2017, a jornalista da BBC Brasil, Laís Modelli , produziu uma matéria para o canal de internet do grupo e colheu depoimentos de artistas e pesquisadores da área. A pesquisa destaca aqui alguns trechos relevantes. A professora da Faculdade de Arquitetura da USP, Ana Cláudia Scaglione Veiga Castro, faz o seguinte questionamento:
	Trata-se de uma espécie de ação de marketing que busca dar visibilidade a essa ideia de prefeito-gestor, aquele que administra a cidade como se esta fosse uma empresa. Nesse caso, o 'gerente' da empresa quer dar um exemplo para seus 'funcionários e clientes' de que não se devem sujar as paredes. (MODELLI, 2017). 
	Já o artista plástico e autor dos primeiros grafites de rua do país, Rui Amaral, reflete sobre a questão de arte e vandalismo da seguinte forma:
	A autorização para fazer intervenções na Avenida 23 de Maio, por exemplo, era pedida pelos artistas desde a gestão de Jânio Quadros (1986 a 1989), mas foi autorizada somente no fim da gestão de Fernando Haddad (PT), em 2016. Doria não precisa olhar para Miami para intervir nas artes de rua. O mundo é que olha para nós. São Paulo sempre foi a capital do grafite mundial, afirma Rui Amaral, autor do primeiro grafite pintado à mão em São Paulo, em 1982. (MODELLI, 2017). 
	A gestão do prefeito Dória não destruiu todos os grafites, foram preservados 8 painéis.
	Figura 35: Remanescente, Avenida 23 de Maio, 29 de maio de 2017.
	/
	Fonte: Arquivo pessoal.
	Entre os grafites preservados havia um trabalho que tinha sido realizado cinco anos antes, mas que passou a integrar o conjunto. Trata-se de um retrato da cidade de São Paulo dos anos 30, produzido pelo artista plástico Carlos Kobra. No dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade, a obra apareceu vandalizada em uma ação clara contra a decisão de apagar o corredor de grafite como mostra a figura 25. (GRAFITE, 2017).
	Figura 36: Grafite de Carlos Kobra vandalizado.
	/
	Fonte: GRAGNANI (2017)
	A resposta da gestão foi, através de uma parceria público-privada, implantar uma parede ecológica, uma espécie de jardim vertical como forma de compensação de uma empreiteira que fez um condomínio no bairro do Morumbi.
	A medida recebeu muitas críticas, pois segundo especialistas como o botânico Marcos Bukeridge, da USP, tal medida só surtiria algum impacto ecológico se a parede tivesse mais de 1.550 km, o que equivale à distância entre São Paulo e Cuiabá. (GERAQUE, 2017).
	Figura 37: Primeira etapa da construção da parede ecológica, 29 de maio de 2017.
	/
	Fonte: Arquivo pessoal.
	No final de março, outra parceria público-privada realizou reformas em dois banheiros do parque do Ibirapuera. Na ação, 14 grafiteiros (muitos dos quais foram curadores do corredor de grafites da Avenida 23 de Maio) fizeram 11 intervenções contribuindo esteticamente para o espaço público. O próprio artista plástico Mauro Neri da Silva, que havia sido preso em janeiro do mesmo ano, participou da ação. (PARQUE DO IBIRAPUERA, 2017).
	Figura 38:Grafite com participação público privada, Parque de Ibirapuera, 29 de maio de 2017.
	/
	Fonte: Arquivo pessoal.
	Na mesma notícia, em nota da prefeitura, a gestão afirma criar o museu de arte a céu aberto através de trabalhos propostos até junho deste ano. A medida prevê intervenções de diversos valores, entre 40 e 10 mil reais, espalhados na região central e nas periferias, mas não podem ser na Avenida 23 de Maio.
	Em nota ao jornal Estadão do dia 24 de março de 2017, o artista plástico Binho Ribeiro, responsável pela ação e que também foi curador da Av. 23 de maio, fez as seguintes considerações:
	Encaramos aquele primeiro momento como uma situação desrespeitosa em relação à arte. Cobramos a oportunidade de diálogo e esse diálogo está existindo. Mas, mesmo com as conquistas apresentadas à categoria, ainda há muitos artistas que continuam ofendidos com o que houve. Caberá ao prefeito conquistá-los novamente, resgatar a moral. (TOLEDO, 2017).
	Como já foi colocado no começo do capitulo, ações como esta geram poucos resultados, na sua maioria negativos e já caíram no descrédito da população. Com o tempo a vigilância começa a relaxar, desgastada pela ação contínua e ineficaz, então a pichação e depois o grafite retornam a sua rotina urbana, demonstrando a resistência de artistas e cidadãos.
	Figura 39: Renascido, grafite clandestino, Avenida 23 de Maio, 29 de maio de 2017.
	/
	Fonte: Arquivo pessoal. 
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	Que lições podemos tirar do corredor de grafites da Avenida 23 de Maio?
	Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, mesmo as duas administrações tendo discursos tão distintos e sendo de partidos declaradamente de oposição, curiosamente, elas tiveram algumas características em comum. Ambas começaram suas gestões com uma visão resistente ao grafite, tendo a prefeitura de Fernando Haddad entrado em uma disputa, ainda que discreta com os Gêmeos, que naquela época já eram internacionalmente reconhecidos, e tendo João Doria ordenado, já nos primeiros dias de seu governo, a destruição do maior corredor de grafites da América latina.
	Ambos perceberam e admitiram publicamente que seus respectivos atos haviam sido um erro. A prefeitura de Haddad de forma bem discreta em uma nota da subprefeitura da Sé, por se tratar de um caso isolado, e o próprio prefeito João Dória, em pronunciamento no programa Roda Viva da TV Cultura, por ter perpetrado a maior destruição artística do país no Século XXI.
	Talvez nunca fique claro o real motivo que os levou, segundo eles mesmos disseram, a errarem no tratamento da arte urbana, principalmente em se tratando da cidade de São Paulo. Porém os dois ainda têm outros pontos em comum. Ambos tiveram alguma experiência política antes de serem gestores, mas apenas em papéis políticos de bastidor. Ambos têm conhecimentos administrativos, um é economista e o outro empresário, mas, ao que parece, nunca lidaram com grupos locais com as características dos artistas urbanos. Ao contrário dos sindicatos, associações empresariais e ministérios de estado, os grafiteiros não possuem uma estrutura definida. Alguns têm ou trabalham para estúdios comerciais, outros têm o acervo em exposição em galerias especializadas, mas grande parte pertence a uma rede informal, todavia muito bem articulada, de afins. Fato que fica claro na forma como os artistas foram se organizando para se ligarem ao projeto do corredor de grafites da Avenida 23 de Maio, com artistas vindos do interior do estado e até do exterior. Isto pode ter desenvolvido uma certa “miopia social” nos gestores. Na gestão do prefeito Haddad, é possível que o gestor sequer estivesse sabendo do caso até virar matéria de jornal, já a administração de Dória subestimou a repercussão da destruição dos grafites da Avenida 23 de Maio.
	Em segundo lugar, é importante notar o posicionamento dos meios de comunicação em relação à arte urbana na cidade de São Paulo. Vale a pena lembrar que a disputa entre a prefeitura e os Gêmeos acabou no dia 14 de maio de 2013, quando uma matéria do jornal de TV Bom Dia SP colocou o assunto em pauta. Na mesma tarde daquele dia a subprefeitura publicou uma nota que colocou fim à questão.
	No caso da gestão de 2017, a resposta foi dada imediatamente no mesmo dia 14 de janeiro. Em um primeiro momento apenas noticiando e nos dias seguintes atacando publicamente. Na internet e nas redes sociais é possível notar a polarização política, mas, mesmo assim, na maior parte dos discursos está presente o reconhecimento da arte urbana como parte da identidade da cidade.
	A imprensa internacional também se posicionou contra, o que deu grande respaldo aos artistas do fenômeno dentro e fora do Brasil, como foi o caso do professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie e de Robert Kaltenhäuser, curador alemão e especialista em arte urbana não autorizada.
	Quando novamente retomamos a questão de múltiplos territórios sob a ótica capitalista, lembramos dois diferentes paradigmas de gestão, um priorizando o capital, na forma do “espaço econômico”, já outro priorizando o estado, no que Haesbaert (2004) chamou de “organização relativamente estável do espaço político”. (HAESBAERT, 2004, p.7)
	É certo que a cidade de São Paulo como capital financeira da América Latina adota o primeiro modelo, sendo um dos mercados imobiliários mais caros do Brasil. Nenhuma administração pública poderá ignorar em hipótese alguma este fato, porém São Paulo também é a cidade mais populosa do hemisfério sul e detém o maior conjunto de grafites da América Latina, possuindo quase todos os problemas de uma grande cidade de um país subdesenvolvido.
	Portanto, é também impossível ignorar que existem múltiplos territórios habitando o mesmo espaço e que, frente à pressão de interesses de múltiplos grupos, a resposta seria uma governança com características de territorializações efetivamente múltiplas. É importante lembrar que os dois paradigmas de gestão, tanto o de espaço econômico quanto o de estabilidade do espaço político, têm de andar juntos. Ao destruir os grafites dos Gêmeos, a empresa terceirizada da gestão de Haddad buscava embelezar o centro de São Paulo para a chegada da Copa do Mundo. Era uma estratégia de mercado que atendia ao capital privado do turismo, entretanto, a falta de prática para lidar com a questão da arte urbana foi o que desencadeou o conflito de território, algo que em si já era uma contradição, uma vez que a própria prefeitura já reconhecia uma rota turística de grafites espalhada por toda a cidade, fruto de artistas renomados com muitos trabalhos no exterior.
	Quando voltamos a mencionar o conceito de territórios plurais, é interessante observar a repercussão que a destruição dos grafites teve, não só na mídia, mas na população também. Como já mencionado na pesquisa do Instituto Datafolha, 85% dos entrevistados se mostraram favoráveis à produção de grafites. Ao que parece, o cidadão paulistano reconhece a arte urbana como parte da paisagem de São Paulo. Mas a pesquisa em si trouxe outra coisa nova e inesperada - o fato de, pela primeira vez na história da cidade, colocar no questionário uma pergunta especificamente sobre a destruição do maior conjunto de grafites da história da América Latina. Isso mostrou a preocupação em mensurar o impacto de tal ocorrência no imaginário dos paulistanos e, como resposta, 61% dos entrevistados desaprovaram a prática.
	Entretanto, o conceito de territórios plurais não se traduz em representatividade plena. Longe disso, ele carrega consigo também a ideia de um “território a ser conquistado”. Mesmo de forma velada, a destruição do corredor de grafites da Avenida 23 de Maio foi a reconquista simbólica da centralidade de São Paulo por parte do poder hegemônico. O discurso do prefeito-gestor tem como base ideológica a governança com poderes de gerente e não com a perspectiva de territorializações efetivamente múltiplas. A constante menção da importância de parceria público-privada é a reafirmação dos valores neoliberais como forma de solucionar os problemas urbanos. A imagem que esta gestão pretende passar é de um estado forte apoiado pelo capital, que provê um futuro de prosperidade, estabilidade, limpeza e organização. Porém, as pressões da mídia e a desaprovação da população deram sinal de que o poder não pode ser totalmente arbitrário. O capital é uma realidade, mas não pode imperar absoluto sem negociar com outras partes.  O conceito de futuro e prosperidade só se fazem visíveis em um modelo de cidade multicultural, como dos outros grandes centros urbanos do mundo, e estabilidade, limpeza e organização para o cidadão paulistano é um conceito bem relativo da cidade que eles querem pra si.
	No repúdio à destruição da arte urbana do corredor de grafites da Avenida 23 de Maio não está a luz no fim do túnel, não é o surgimento de uma consciência cidadã, mas de uma identidade, não da cidade, mas de indivíduos que se enxergam como parte da multiculturalidade e não diferentes uns dos outros. 
	Pode ser que o discurso de prefeito-gestor surta algum efeito positivo em outros aspectos sociais do caos urbano de São Paulo, mas, no que tange à arte urbana, ele caiu por terra e a atual gestão, assim como a anterior teve de procurar dialogar com os grafiteiros, mesmo que de forma modesta. As onze intervenções realizadas no parque do Ibirapuera já são clara demonstração da mudança de atitude da prefeitura, que já cogita até voltar a pintar parte da Avenida 23 de Maio. Mas, só o tempo dirá quando haverá outro projeto artístico da mesma magnitude.
	Quanto aos grafiteiros, em meio a embates e parcerias com o poder público, eles se mostram um seguimento da sociedade paulistana bem adaptado ao caos urbano, capaz de se colocar em diferentes cenários e que vem ganhando cada vez mais aceitação por parte da população, constituindo através da paisagem e das redes de fluxos um dos grupos mais preparados para as incertezas do século XXI.
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