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RESUMO 

 

Considerando o espaço urbano como um campo de significação que comporta um 
conjunto de relações históricas, políticas, econômicas, sociais, estéticas e culturais, 
este trabalho, de caráter exploratório, tem como objeto de estudo o graffiti no espaço 
urbano. Para isso procurou subsídios na ação de grafiteiros, quando, em encontros 
realizados em julho de 2007, agosto de 2010 e março de 2013 no Campo dos 
Alemães em São José dos Campos/SP, eles se reuniram sob a bandeira do Hip 
Hop, para se expressarem através da música, da dança, poesia e principalmente do 
graffiti, sendo que este era, na época dos dois primeiros, proibido por lei. Buscou-se 
assim, investigar se o graffiti pode ser considerado instrumento de construção e 
afirmação de identidades, que se revelaram nesta ação. Para o estudo, 
problematiza-se que o graffiti dos muros do bairro Campo dos Alemães é expressão 
de apropriação e ressignificação de território e da paisagem urbana, e procura saber 
em que medida isto aconteceu. Como hipótese considera-se que esta pratica, 
quando proibida, foi uma possibilidade que teve, para os artistas, significado e 
sentido de liberdade, e se estabeleceu como forma de resistência; um meio de dar 
voz às suas individualidades; de expressar possibilidades de vida e de marcar 
território. Como método, utilizou uma abordagem qualitativa, exploratória, descritiva, 
bibliográfica e documental, onde se fez um registro fotográfico e cartográfico dos 
graffiti, observação de campo e colheu depoimento de dois dos idealizadores e 
participantes, para conhecer sua motivação. Da investigação, os achados apontam 
para o graffiti como prática que possibilita esta afirmação e mesmo a construção de 
novas identidades num bairro estigmatizado pela exclusão social. 
 

Palavras Chave: Graffiti. Identidades. Arte Urbana. Cidade. Planejamento Urbano. 

 

 

 



CAMPO DOS ALEMÃES IN SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP AS A FIELD OF 
SYMBOLIC DISPUTE: THE MESSAGE OF THE WALLS 

 
ABSTRACT 

 

Considering the urban space as a field of signification that includes a set of historical, 
political, economic, social, aesthetic and cultural relations, this work, of exploratory 
character, has as object of study the graffiti in the urban space. For this, he sought 
subsidies in the work of graffiti artists, when, in meetings held in July 2007, August 
2010 and March 2013 at the Campo dos Alemães in São José dos Campos / SP, 
they met under the banner of hip hop, expressing through music, dance, poetry and 
especially graffiti, which was, at the time of the first two, prohibited by law. It was 
therefore sought to investigate whether graffiti can be considered an instrument of 
construction and affirmation of identities, which were revealed in this action. For the 
study, it is problematic that the graffiti of the walls of the district of Campo dos 
Alemães is expression of appropriation and resignification of territory and the urban 
landscape, and tries to know to what extent this happened. As a hypothesis it is 
considered that this practice, when prohibited, was a possibility that had, for the 
artists, meaning and sense of freedom, and established itself as a form of resistance; 
a means of giving voice to their individualities; to express possibilities of life and to 
mark territory. As a method, it used a qualitative, exploratory, descriptive, 
bibliographical and documentary approach, where a photographic and cartographic 
record of the graffiti was taken, field observation and collected testimony of two of the 
idealizers and participants, to know their motivation. From the research, the findings 
point to graffiti as a practice that allows this affirmation and even the construction of 
new identities in a neighborhood stigmatized by social exclusion. 

 

Keywords: Graffiti. Identities. Street Art. City. Urban Planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A motivação para este trabalho veio após a realização de curso de 

licenciatura em Artes Visuais, onde, dentre os temas abordados no curso, tomou-se 

conhecimento das várias técnicas de expressão artística e, dentre elas, o graffiti, 

com suas possibilidades e potencialidades. O interesse em relacionar esta 

expressão com o espaço da cidade surgiu quando, em contato com as linhas de 

pesquisa do Programa de pós graduação em Planejamento Urbano e Regional da 

Univap, que discute Planejamento, Espaço e Cultura, percebeu-se a possibilidade 

de entender o espaço por meio do graffiti.  

Os desenhos nos muros são uma forma milenar de expressão e o espaço 

urbano, como campo de significação, tem no graffiti uma de suas mais importantes 

expressões. Porém, o graffiti, no Brasil, passou de prática de vandalismo nos anos 

de 1980, em tempos recentes, à pauta de políticas públicas. Recentemente, em São 

Paulo, muros da cidade foram apagados e, novamente, o graffiti, que tinha galgado 

status de arte urbana, passou a ser perseguido e criminalizado. Não raro, surgem 

notícias dos embates entre o poder público e os grafiteiros, na mais importante e 

maior cidade do País. 

A cidade de São Paulo tem um extenso corredor de graffiti em uma de suas 

mais importantes avenidas. Os Arcos do Jânio, patrimônio tombado e o Beco do 

Batman, na Vila Madalena, reúnem um dos símbolos da arte urbana da cidade. Nos 

últimos meses, as manchetes mostraram o embate do poder público com os que 

defendem esta arte urbana. Uma delas diz que os Arcos do Jânio, considerado 

patrimônio histórico, passou por um processo de restauro e os graffiti existentes ali 

foram removidos e substituídos pelo cinza da pintura original. Outras construções 

que continham as intervenções dos graffiti também foram pintadas de cinza em 

diferentes pontos da cidade.  

As notícias destes acontecimentos em São Paulo são as mais diversas. Ao 

mesmo tempo que lemos sobre o apagamento e reclamações dos grafiteiros, que 

veem esta ação da Prefeitura como uma reedição da guerra dos anos de 1980 

(SANT´ANNA, 2017), vemos outras que relatam recuos do Prefeito, quando declara 

que avaliou mal a sua própria ação, que pagará cachê e tinta aos grafiteiros para 
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exporem sua arte em locais determinados ou anunciando a criação do Museu de 

Arte de Rua (TOLEDO, 2017).  

Estes eventos recentes aconteceram ao mesmo tempo em que se tem notícia 

que um dos grafiteiros mais atuantes de São José dos Campos, o Vespa, anunciava 

orgulhoso em rede social a sua participação em eventos de graffiti em Milão, na 

Itália e em Portugal. Verificou-se que se trata do International Graffiti Festival – 

Meeting of Stylest 2017, em Trezzano sul Naviglio, uma comuna italiana da região 

da Lombardia, província da Cidade Metropolitana de Milão, Itália. O site que divulga 

este evento em Milão1, exibe ainda muitos outros eventos de graffiti em inúmeros 

países ao redor do mundo e ao longo do ano. 

Verifica-se então que o graffiti, como expressão de arte de rua tem, nesses 

últimos tempos, sido assunto recorrente nas mídias. Sua prática, que teve 

arremedos de legalidade no inicio do século XXI, torna-se cada vez mais próxima 

dos tempos em que amargava a condição de crime. 

Em São José dos Campos, o grafiteiro Vespa é um importante representante 

dessa intervenção. Vespa nasceu e se criou no bairro Campo dos Alemães, bairro 

periférico da região sul da cidade, visto no imaginário regional como um campo de 

pobreza e violência. Essa região da cidade foi palco, ao longo de seis anos, de três 

grandes eventos de graffiti, componente da cultura hip hop; dois desses eventos 

(2007 e 2010) aconteceram quando a prática do graffiti era proibida por lei federal.  

Estes dois eventos proibidos são, preferencialmente, objetos deste estudo; 

sobretudo por desafiarem as leis vigentes e se realizarem à revelia da determinação 

legal e da fiscalização municipal. Embora sejam os dois mutirões o foco dessa 

discussão, não se desconsiderou o terceiro e último Mutirão, realizado em 2013 

quando a prática passou a ser liberada. Assim, este trabalho, de caráter exploratório, 

tem como objeto de estudo o graffiti como intervenção urbana no espaço público de 

um dos bairros mais populosos da cidade de São José dos Campos; num momento 

em que grafitar era crime.  

Indaga-se se o graffiti dos muros do bairro Campo dos Alemães é expressão 

de construção / afirmação de identidades de grupos e / ou de apropriação / 

ressignificação de território e da paisagem urbana. 

                                            

1
 Disponível em: < http://www.meetingofstyles.com/> 
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Levanta-se, como hipótese que, neste bairro periférico, que concentra parcela 

significativa da população da cidade, com indicadores de renda e escolaridade 

inferiores à média municipal, e que se apresenta no imaginário da cidade como um 

campo de pobreza e violência, a prática do graffiti, por ser proibida, foi uma das 

possibilidades de expressão, construção e afirmação de identidades, e / ou de 

apropriação / ressignificação do território, por meio da apropriação da paisagem 

urbana. 

O objeto foi explorado por meio de estudo de caso, que investigou a ação e a 

intenção dos grafiteiros nos três Mutirões de graffiti ocorridos em 2007, 2010 e 2013, 

no Campo dos Alemães, bairro da periferia da cidade metropolitana de São José dos 

Campos/SP. 

Pergunta-se se a prática dessa intervenção tem, para os artistas, significado e 

sentido de liberdade e se pode ser considerada uma forma de resistência; um meio 

de dar voz às individualidades, de expressar possibilidades de vida e de marcar 

território. 

Tem-se como objetivo conhecer em que medida as ações do Planejamento 

Urbano devem considerar o graffiti como forma de diálogo da / e com a periferia e 

compreender a dinâmica da sociedade a partir do graffiti como suporte da produção 

social do espaço.  

A busca de entendimento do graffiti como referência na paisagem do bairro do 

Campo dos Alemães e a compreensão das falas dos grafiteiros que remetem ao 

graffiti como forma de empoderamento das múltiplas identidades do bairro justificam 

a proposição do estudo. 

Para entender essa problemática, as questões são investigadas por meio de 

uma pesquisa exploratória e descritiva, de natureza qualitativa, tendo como 

fundamentação metodológica a análise de narrativas sobre os Mutirões. O estudo foi 

fundamentado nos procedimentos técnicos da pesquisa bibliográfica e documental 

combinado com entrevistas com sujeitos sociais representativos. 

Investigou-se três tipos de fontes narrativas, produtos dos mutirões e das 

expressões de seus agentes: as fontes visuais, encontradas na rede global de 

computadores (Internet); a oral, por meio de entrevistas; as textuais, divulgadas em 

redes sociais e a impressa, também disponibilizada na internet. 

Obteve-se, com o recurso do Google Maps e Google Street View, os registros 

dos trabalhos produzidos nos dois primeiros Mutirões (2007 e 2010). Infelizmente, o 
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material iconográfico do Mutirão de 2013 não se encontrava ainda disponível quando 

se realizou a pesquisa.  

A quantidade de material disponível exigiu que se estabelecesse um critério 

para esta análise. Optou-se, portanto, por selecionar as imagens a partir da sua 

localização geográfica, ou seja, das ruas onde se concentravam as pinturas 

produzidas nos mutirões. Buscou-se identificar a autoria dos graffiti e os traços 

procurando-se perceber as relações  entre as intenções do grupo de grafiteiros, a 

arte e o espaço. 

A partir da identificação autoral, considerou-se a possibilidade de um contato 

com, pelo menos, dois grafiteiros idealizadores e organizadores dos Mutirões. 

Contactou-se então, Claudinei Oliveira, artista popularmente conhecido como Vespa 

e Fernando Pinto dos Santos, o Fhero, ambos da PDFcrew, grupo criado por 

iniciativa de Vespa em 2008, para reunir amigos artistas com interesses comuns. 

De posse dos contatos e da concordância dos dois em conceder a entrevista, 

marcou-se os encontros. A entrevista com Vespa, que durou mais de uma hora, 

aconteceu no seu ateliê, na sua residência, numa entrevista semi estruturada em 

que foram elencados previamente os assuntos a serem tratados, e que a 

direcionaram, fluindo amigavelmente. 

Os depoimentos de Fhero vieram de duas fontes, uma entrevista realizada em 

2010 pela AfroBreak, durante o 2º Mutirão de Graffiti no Campo dos Alemães, 

disponivel na internet e uma entrevista concedida especificamente para fins dessa 

pesquisa em julho de 2017,  em Belo Horizonte, local de residência atual do 

grafiteiro.  

Estas duas entrevistas, ambas semi estruturadas, foram exploradas pela 

técnica de análise do discurso, que permitiu situar os sujeitos no contexto 

sociohistórico de vida e compreender os enunciados como expressão de certa 

interpretação de mundo. 

Buscou-se, assim, compreender as motivações dos organizadores para a 

realização dos encontros, as relações e os contatos estabelecidos para o evento, as 

expectativas, as satisfações, frustrações e a interpretação que os dois artistas deram 

para os eventos. Tentou-se, sobretudo, refletir como os mutirões de 2003 e 2010, 

que ocuparam o espaço do Campo dos Alemães durante dias, numa época em que 

o graffiti era proibido e considerado crime, não foram impedidos pelas forças de 

segurança municipal. 
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Finalmente, a observação dos graffiti nos muros, realizada por meio da 

ferramenta Google Maps, dialogou com as entrevistas e com a paisagem do bairro, 

combinando a linguagem oral à gráfica para explorar os sentidos dessa arte urbana 

em território de tanta complexidade. 

Ainda em relação à análise documental, foram analisados jornais e panfletos 

de divulgação do evento, em busca de informações que apoiassem a descrição e 

caracterização do evento. O jornal da região, O Vale, foi analisado em sua versão 

digital, procurando-se informações nos períodos correspondentes aos três mutirões. 

A busca de informações no referido jornal teve como propósito verificar como o 

bairro Campo dos Alemães é representado pela mídia e de que forma foram 

noticiados os Mutirões. 

O estudo do Mutirão de 2013 foi realizado com base nas informações 

fornecidas pelos organizadores do Mutirão no site da rede social Facebook e no site 

da Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR), órgão de cultura da Prefeitura de 

São José dos Campos que apoiou e divulgou fotos e dados do evento. As 

informações veiculadas nos jornais e panfletos de divulgação apoiaram a descrição 

e a caracterização do evento.  

Buscando entendimento para a questão da Identidade, verificou-se que, na 

chamada Pós-modernidade, a identidade assumiu características peculiares que 

Stuart Hall, na obra “A identidade cultural na pós-modernidade” (2015), explica, 

comparando-a às épocas anteriores, em três concepções diferentes: a do sujeito do 

Iluminismo, a do sujeito sociológico e a do sujeito pós-moderno. Na primeira, 

concebe-se a identidade a partir do indivíduo totalmente centrado e unificado, 

dotado de capacidades de razão, consciencia e ação. Esse centramento, que 

constitui a segurança de sua identidade, emerge quando o sujeito nasce e com ele 

se desenvolve quase imutavelmente, permanecendo o mesmo ao longo de sua 

existencia. Com a crescente complexidade do mundo moderno, a noção do sujeito 

sociológico fez emergir novas identidades. A identidade sociológica percebe que o 

indivíduo e seu núcleo são formados e modificados continuamente, na interação 

entre o seu eu e a sociedade, de acordo com seus contatos com a cultura e 

identidades oferecidas. 

Aprende-se com Stuart Hall (2015), que a questão da "identidade" é ainda 

muito discutida, com o argumento de que as “velhas identidades” perderam a 

capacidade de estabilização, ocasionando o aparecimento de outras novas 
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identidades. Assim, está em curso uma desconstrução das possibilidades de 

identidade em diversas áreas.  

Zygmunt Bauman (2008), em “A sociedade individualizada: vidas contadas e 

histórias vividas”, diz que, em nossos dias, nenhum outro aspecto da vida 

contemporânea atraiu tanto a atenção de filósofos, cientistas sociais e psicólogos, 

do que a identidade. O autor ressalta:  

 

Podemos dizer que a "identidade" agora se tornou um prisma, 
através do qual outros aspectos tópicos da vida contemporânea são 
localizados, agarrados e examinados”. Questões estabelecidas de 
análise social estão sendo desmontadas e renovadas para se 
adaptarem ao discurso que agora gira em torno do eixo da 

"identidade" (BAUMAN, 2008, p. 178). 

Bauman continua dizendo que: 

[...] a incompletude da identidade e a responsabilidade individual 
para sua conclusão estão intimamente relacionadas a todos os 
outros aspectos da condição moderna. [...] Atualmente, o fato de a 
nossa individualidade ser socialmente produzida é uma verdade 
trivial; mas o oposto dessa verdade ainda precisa ser repetido com 
maior frequência: a forma da nossa sociabilidade, e assim da 
sociedade que compartilhamos, depende por sua vez da forma como 
a tarefa de "individualização" é enquadrada e respondida. [...] Nosso 
lugar na sociedade não chega mais como um presente, desejado ou 
não (BAUMAN, 2008, p. 183).  

 

Bauman também argumenta que as mudanças que chegaram com as novas 

características da vida moderna fizeram com que o "problema da identidade" viesse 

carregado de incertezas que provocam mudanças de forma e conteúdo (IDEM). 

Para o autor, não se trata somente de obter a identidade desejada e tê-la 

reconhecida, mas saber que identidade escolher e poder mudá-la quando desejar. 

Assim, 

[...] a fragilidade de todos os pontos de referência concebíveis e a 
incerteza endêmica a respeito do futuro afeta profundamente aqueles 
que já foram atingidos e todo o restante de nós que não podemos 
estar seguros de que golpes futuros não nos atingirão (BAUMAN, 
2008, p. 189). 
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Afinal, “se a vida moderna está de fato tão permeada pelo sentido do fugidio, 

do efemero, do fragmentário e do contingente, há algumas profundas 

consequencias” (HARVEY, 2014, p. 22). 

Um outro conceito importante para as discussões deste trabalho é o conceito 

de Espaço. De acordo com Milton Santos (2011), “[...] quando o homem se defronta 

com um espaço que não ajudou a criar, cuja história desconhece, cuja memória lhe 

é estranha, esse lugar é a sede de uma vigorosa alienação” (SANTOS, 2011, p. 

138). Pergunta-se se a ação do indivíduo, que marca de alguma forma o seu 

entorno, pode ser considerada como uma integração com o espaço, conferindo-lhe 

familiaridade, transformando-o em lugar. Pode-se considerar o espaço marcado pela 

arte como um antídoto contra a alienação? José Teixeira Neto explica: 

 

[...] a arte pública, a arte que se faz no espaço público, o gesto, a 
intervenção, o evento, a instalação, o espetáculo, a apresentação, a 
arquitetura - que é, enquanto arte, pública por excelência -, tudo isso 
exerce sobre o social preexistente um impacto, em que talvez a 
hegemonia seja confirmada ou desafiada (Teixeira Neto apud 

Pallamin, 2000, p. 10). 

 
Ana Fani Alessandri Carlos (1996) afirma que é no lugar que a vida se 

reproduz, e sua análise, revelada no “plano da vida e do indivíduo”, o plano local, 

pode ser observada a partir da “tríade habitante - identidade - lugar”. As relações 

que os indivíduos mantêm com os espaços habitados se imprimem todos os dias 

nos modos do uso, nas condições mais banais, no secundário, no acidental. É o 

espaço passível de ser sentido, pensado, apropriado e vivido através do corpo. 

Lineu Castello (2007) explica que as relações entre as pessoas e os espaços 

se estabelecem além da correspondência física. Além desta, pode-se dizer que 

existe forte presença do componente psicológico, pois as pessoas se sentem melhor 

em certos espaços. Eles se distinguem do espaço maior, a cidade, e são percebidos 

de maneira diferente; são percebidos como lugares. Castello diz também que: 

 

[...] é possível aceitar-se, então, que por trás da identificação de um 
lugar encontre-se presente todo um processo de valoração do 
espaço, que pode muito bem ser atribuído à percepção que as 
pessoas têm (ou que virão adquirir) a respeito desse espaço. Mas, e 
o que fornece as bases para que essa percepção se desenvolva? 
(CASTELLO, 2007, p. 12). 

 



18 

Angela Alonso (2009) conceitua os  movimentos sociais da atualidade e 

afirma que estes “[...] seriam, então, formas particularistas de resistência, reativas 

aos rumos do desenvolvimento socioeconômico e em busca da reapropriação de 

tempo, espaço e relações cotidianas” (ALONSO, 2009, p. 64). O interesse dessa 

afirmação reside na possibilidade de se considerar a produção do graffiti como 

movimento social urbano e importante forma de apropriação / reapropriação do 

espaço. 

Entendemos que seja o caso de se perguntar o sentido da expressão pelo 

graffiti em determinados espaços e não em outros. Afinal, José Teixeira Neto no 

prefácio do livro Arte Urbana de autoria de Pallamin (2000) explica que os setores 

subalternos ou excluídos não têm o mesmo espaço de voz ou de manifestação. 

Mas, em que medida acontece a apropriação do espaço pela coletividade? 

Essa questão nos remete ao conceito de territorialidade, que, de acordo com 

Pallamin (2000), é uma concepção ligada às ações em que o sujeito, no seu 

processo de constituição, se relaciona com seu entorno e em relação ao espaço, 

envolve condutas, representações e sentimentos de pertencimento expressos 

individual e coletivamente. Que outro entendimento poderíamos dar ao modo de 

expressão do graffiti, bem como às pessoas que o produzem e da maneira que o 

fazem? 

Marcelo Matheus Medeiros (2008) levanta a questão dos vínculos que ligam 

as práticas sociais ao preconceito e à segregação socioespacial, sobre os grupos 

populares que moram em favelas e habitam as periferias, no seu trânsito pelos 

diferentes espaços da cidade.  

Para Yi-Fu Tuan (1983), espaço e lugar são termos familiares que indicam 

experiências comuns; estamos ligados ao lugar, que é segurança, e desejamos o 

espaço, que é liberdade. O espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida 

que o conhecemos melhor e o dotamos de valor; à medida que adquire definição e 

significação. 

Também importante para este trabalho são os conceitos de Território e 

Apropriação do Espaço, pois entende-se que a apropriação do espaço para 

manifestações de arte constitui territórios na cidade. Rogério Haesbaert (2004) 

explica que território, em qualquer entendimento, tem a ver com poder, mas não 

apenas relacionado ao tradicional “poder político”, no sentido mais concreto, de 

dominação; mas também no sentido mais simbólico, de apropriação. 
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Marcel Roncayolo (apud PALLAMIN, 2000) contribui para o estudo ao 

ressaltar que a territorialidade é fenômeno cultural e multidimensional, 

essencialmente coletivo, que inclui em seus domínios aspectos de ordem 

psicológica, econômica e geográfica. Refere-se a modos de inscrição em 

determinados espaços, requalificando-os como regiões de apropriação. 

Milton Santos diz que é o uso do território que faz dele objeto de análise 

social e assim, “seu entendimento é, pois, fundamental para afastar o risco de 

alienação, o risco da perda do sentido da existência individual e coletiva, o risco de 

renúncia ao futuro” (SANTOS, 2008, p. 15). Santos (2007) quando pergunta: “e o 

direito ao entorno?” (p. 63), explica que a lei está nos livros e nos discursos, mas 

não é implementada e o resultado é o espaço empobrecido, um espaço sem 

cidadãos. 

Na interpretação de Jean Gottman (2012), o território apresenta duas funções 

principais: a de servir de abrigo, enquanto meio de segurança; e a de servir de 

trampolim para oportunidades. Medeiros (2008) conta-nos que Robert Sack em 

“Territorialidade humana: teoria e história”, desatrela o conceito de território da ideia 

de Estado e que para ele, o conceito de território exprime o controle de uma área por 

um grupo de pessoas o que possibilita controlar, dominar ou influenciar o 

comportamento de outras pessoas. 

Identificado, apropriado, significado, o território se transforma em lugar. Ciro 

Flammarion Cardoso (2007), tratando da noção antropológica de lugar, aponta que 

este inclui os discursos que por ele circulam, “a linguagem que o caracteriza, bem 

como os movimentos nele realizados” criando “[...] o que é organicamente social” (p. 

15). Nesse sentido, poderia-se considerar o grafitti como linguagem? Que tipo de 

diálogo essa prática estabelece com os transeuntes? Pode-se considerar o graffiti 

como denúncia ou provocação? 

Nesta discussão considerou-se também o conceito de Paisagem, que pode 

ser definida “como um sistema territorial composto por componentes e complexos de 

diferentes amplitudes formados a partir da influência dos processos naturais e da 

atividade modificadora da sociedade humana, que se encontra em permanente 

interação e que se desenvolvem historicamente” (POLETTE, 1999, p. 83).  

James Hillman (1993) discorreu sobre o caminhar na cidade dizendo que os 

planejadores urbanos afetaram radicalmente nossa noção de cidade, levando-nos a 

esquecer que as cidades nascem de suas ruas. As cidades são ruas, diz Hillman, e 
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a vida humana corre no meio delas. Isso é o que o graffiti nos muros do Campo dos 

Alemães nos revela. Essa paisagem, além de ser apreciada e vivida, deve ser 

sentida e interpretada. 

Em “A invenção da paisagem” na pintura, como noção, como conjunto 

estruturado com regras próprias de composição, Anne Cauquelin (2007) ensina que 

a paisagem se instala definitivamente quando da elaboração das leis da perspectiva. 

No graffiti, mesmo em todas as suas variações, percebe-se que a perspectiva, tão 

importante para a pintura, não é uma preocupação. 

Sobre paisagem no contexto da pintura, Cauquelin diz: “a paisagem se 

reduziria, pois, a uma representação figurada, destinada a seduzir o olhar do 

espectador, por meio da ilusão de perspectiva” (CAUQUELIN, 2007, p. 37). No 

contexto do graffiti, Cauquelin afirma que “o objeto paisagem não preexiste à 

imagem que o constrói para um desígnio discursivo” e “a imagem não está voltada 

para manifestações territoriais singulares, mas para o acontecimento que solicita sua 

presença” (CAUQUELIN, 2007, p. 49).  

Na Geografia, a definição de paisagem considera sua ligação com a cultura 

existente no espaço. Na relação entre paisagem e graffiti, entende-se que este está 

contido naquela e, reciprocamente, a contém. Considera-se neste trabalho, que o 

graffiti é parte integrante da paisagem urbana, como cultura e como arte. 

Segundo Moss & Nickling (apud POLETTE, 1999), a paisagem é um atributo 

do ambiente, que insere o ambiente cultural. É o que Naveh & Lieberman (IDEM) 

propõe, ao atrelar o significado do termo “paisagem” com o conceito visual-

percepção original e a conotação estética, adotados pela literatura e pela arte. O 

termo tem sido “ainda mais ligado à percepção cênica-estética do que aquela ligada 

à avaliação ecológica” (IDEM).  

Paisagem urbana, para Petroni & Kenigsberg (Apud POLETTE, 1999) está 

atrelado a um conjunto de elementos plásticos naturais e artificiais que compõe a 

cidade (colinas, rios, edifícios, ruas, praças, árvores, focos de luz, anúncios, 

semáforos, etc.). Milton Santos (2008) tem um conceito bem abrangente de 

paisagem, ao determinar que 

 

tudo aquilo que vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. 
Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista 
abarca. Não é formada apenas por volumes, mas também de cores, 
movimentos, odores, sons etc (s.p.). 
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Ainda segundo Santos (2008), 

a paisagem é um conjunto heterogêneo de formas naturais e 
artificiais (...). A vida em sociedade supõe uma multiplicidade de 
funções e quanto maior o número destas, maior a diversidade de 
formas e de atores. Quanto mais complexa a vida social, tanto mais 
nos distanciamos de um mundo natural e nos endereçamos a um 
mundo artificial (s.p.).  

 
A dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o que chega aos 

sentidos. À medida que o homem se agrupa em grandes centros urbanos, valoriza 

áreas naturais de valor cênico, como fonte de lazer, saúde e bem-estar, sendo 

assim, a relação do homem com a paisagem é cada vez mais estreita e consciente. 

De acordo com Polette (1999), 

 

a paisagem atualmente é vista como uma unidade cultural e 
econômica, pois possui estrutura e função definida e suas mudanças 
ocorrem justamente pela ação antrópica, que é resultado da cultura 
absorvida pelo ser humano no espaço em que está integrado (p. 93). 

 
Luiz Otávio Cabral (2000) citou a definição do lexicógrafo Ferreira (1989, p. 

1018) para paisagem, que é comumente definida como “uma porção do espaço 

apreendida com o olhar” (p. 34), e diz que 

 

[...] é preciso reconhecer que esse processo perceptivo não se limita 
a receber passivamente os dados sensoriais, mas os organiza para 
lhes atribuir sentido(s)” (p. 36) e “que se revela numa experiência em 
que sujeito e objeto são inseparáveis, especialmente porque o sujeito 
se acha envolvido pelo espaço que é mensurado a partir dele mesmo 
(p. 37). 

 
Entende-se que essa definição dá a dimensão perfeita da relação do sujeito 

com a paisagem dos graffiti nos muros, como “fonte incessante de significação” 

(CABRAL, 2000, p. 41). 

Liz Abad Maximiano (2004) diz que a noção de paisagem acompanha a 

existência humana desde o início dos tempos, uma vez que a sobrevivência dos 

seres humanos sempre dependeu de sua relação com o meio; sendo que as 

pinturas rupestres da França (Lascaux) e norte da Espanha teriam sido as primeiras 

concepções conscientes do ser humano a respeito de paisagem. Hoje, as antigas 



22 

cavernas são representadas pelos muros do graffiti. Atualmente, a arte do graffiti é 

considerada uma forma de expressão incluída no âmbito das artes visuais, mais 

especificamente, da street art ou arte urbana - em que o artista aproveita os espaços 

públicos, criando uma linguagem intencional para interferir na cidade. 

O graffiti foi elemento original motivador deste trabalho. Para Gesianni Amaral 

Gonçalves (2007), o graffiti seria expressão estética capaz de subverter certos 

códigos por intermédio de seu jogo de signos e sentidos e, nos traçados das linhas 

perpassam, não somente as ações dos grafiteiros, mas o prolongamento da relação 

entre as pessoas e as imagens inscritas nas ruas. 

Lara Denise Oliveira Silva (2011) explica: “[...] O graffiti compreende um 

mundo de significados e tentar explicá-lo é uma tarefa instigante, porém, de difícil 

execução, já que o risco de reduzir suas dimensões a formulações incompletas e 

simplórias é eminente” (p. 2). E ainda: 

 

[...] de atividade marginal, comumente associada a gangues e vista 
como sujeira ou depredação, o grafite passou a ser classificado 
como expressão artística. Essa mudança está relacionada ao 
potencial que o mercado de artes viu no grafite, transformando 
grafiteiros em artistas renomados e bem remunerados (SILVA, 2011, 
p. 3). 

 
A reflexão para o entendimento dessas manifestações baseia-se também na 

análise de Pallamin (2000) que considera as práticas artísticas como apresentação e 

representação dos imaginários sociais. Elas evocam e produzem memória e podem, 

potencialmente, ser um caminho contrário ao aniquilamento de referências 

individuais e coletivas, que tira o sentido, levando ao esquecimento produzido por 

um presente produtivista. E assim, dando sentido à qualidade dos espaços públicos, 

a arte urbana pode ser também um instrumento de memória política. 

Ricardo Campos (2009) afirma que a condição social dos atores do graffiti 

urbano é relevante para a problematização dos processos de construção de 

identidade, de sua fragmentação e de sua manifestação à margem dos padrões 

hegemônicos. Concebe-se este item como um dos mais importantes a ser verificado 

em nosso estudo, dada à peculiaridade do bairro Campo dos Alemães na 

constituição geográfica do município. 

Quando se fala do graffiti, não se poderia deixar de considerar conceitos 

relativos à Arte, pois esta forma de expressão visual cada dia mais se inclui no 
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cenário mundial e se renova como cultura. Considerou-se importante o aspecto do 

graffiti como arte permanentemente exposta à apreciação e Giulio Carlo Argan 

(2005) diz que a experiência emocional que se tem no contato com um objeto 

artístico é produto da percepção, da apreensão, e não se refere aos sentidos, ao 

sentimento ou a racionalidade, mas à consciência. Por isso, é ato do presente 

absoluto e não de julgamento. Isto nos mostra o grau de importância que a 

manifestação artística tem, seja ela de que tipo for.  

Importante também é lembrar, e Pallamin (2000) confirma, que é da noção 

contemporânea de recepção estética a afirmação de que o significado da obra é 

gerado quando da realização de seu processo de fruição e leitura pelo observador e 

nunca depositado nela de antemão. Entende-se que isto valoriza especialmente a 

arte urbana e tem ainda mais importância pois manifestada no espaço urbano, 

atingindo mais diretamente quem nela habita. Argan (2005) explica também que a 

arte, com origem remota no surgimento da burguesia, é atividade tipicamente 

urbana, inseparável e essencial na constituição da cidade. E ainda:  

 

[...] o espaço também é um objeto que se pode possuir e que é 
possuído.  Durante muito tempo, o poder de um senhor foi medido 
pela quantidade de espaço que ele tinha em sua posse. Mas a arte, 
como fenômeno urbano, nada tem a ver com a legitimidade ou a 
arbitrariedade dessa posse: o que a produz é a necessidade, para 
quem vive e age no espaço, de representar de forma "autêntica ou 
distorcida" a situação espacial em que age (ARGAN, 2005, p. 44). 

 

O graffiti é um dos quatro componentes da cultura hip hop, que conta ainda 

com o break, dança de rua que se manifesta através de gestos e o uso do corpo; o 

DJ (Disk Jockey), o elemento responsável por controlar o clima da festa nos 

encontros, com o rap (Rhythm and Poetry), cujo praticante é o Rapper e o MC 

(Mestre de Cerimonias), que, através da fala, reproduz situações vivenciadas no 

cotidiano da comunidade.  

Para Adriana Borges (2015), o hip hop é um estilo de vida, uma maneira de 

afirmação social, de demarcação de um território, de valorização de uma identidade 

cultural e de apropriação de espaços públicos. 

Assim, na primeira seção tratou-se do histórico do graffiti, considerando-se a 

perspectiva desejada pelo trabalho, que é o da arte como instrumento de memória, 

afirmação de identidade e apropriação de território. Considerou-se pertinente a 
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descrição desde sua origem, que foi praticamente no início da trajetória do homem 

no planeta, quando começou a desenhar nas paredes das cavernas no Paleolítico. 

Descreveu-se neste relato a coincidência de técnicas utilizadas, muito semelhantes 

às de hoje em dia pelos grafiteiros.  

Tratou-se a seguir das expressões de graffiti utilizadas na cultura de Roma 

antiga, que traz evidentes sinais de sua utilização na apropriação de território 

quando faz críticas ao sistema vigente. Falou-se ainda dos graffiti produzidos na 

capital francesa em épocas recentes e que foram captadas e expostas por fotografo 

famoso. Evidenciou-se as diferenças, sempre presentes em qualquer discussão 

sobre o graffiti, com relação à pichação, e que foi a representação inicial da 

expressão. Procurou-se evidenciar as considerações sobre o graffiti, quando este 

ainda era atividade proibida por lei. Relatou-se o período em que as inscrições 

tiveram importante papel coadjuvante nos movimentos sociais na França de 1968. 

Tratou-se sobre a relação dos elementos do hip hop, como cultura de rua e da qual 

o graffiti é parte integrante. A chegada do graffiti no Brasil é relatada a seguir, 

juntamente com a pichação, que teve papel importante nas manifestações de rua 

contrarias ao regime de governo brasileiro naquela época. Aqui também trata-se da 

relação da arte urbana com a paisagem da cidade, o território e as pessoas que tem 

acesso a ela e sua interação. 

Na seção 2 fez-se uma caracterização da cidade de São José dos Campos no 

início do século XX, quando se preparava para se tornar um importante centro de 

tratamento da tuberculose. Relatou-se o crescimento da cidade após a instalação de 

atividades ligadas ao setor industrial que proporcionaram ao municipio, se constituir 

como referência regional na área da indústria e tecnologia. E nesta cidade, o bairro 

onde aconteceram movimentos de expressão de graffiti que desafiaram a lei vigente 

na época, com uma ideia da visão que moradores e vizinhos do bairro tem, e 

notícias de jornais que dão conta da questão da violência do bairro que são 

constantes no noticiário local e ajudam a dar uma ideia da dimensão que o problema 

do tráfico de drogas representa para a região. Relata-se também o crescimento 

populacional da cidade a partir dos anos 1970, questão que levou ao incremento 

paralelo dos problemas habitacionais, que teve como resultado a formação de 

bairros afastados, sendo um deles o Campo dos Alemães, objeto deste estudo. Em 

seguida trata-se das políticas culturais na cidade de São José dos Campos, a 

questão do acesso à Arte e o que o Campo dos Alemães dispõe nesse sentido. 
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Apresenta-se e discute-se o que dizem as leis municipais, como os moradores veem 

essa questão e o que pensam que poderiam ou deveriam ter. 

Na seção 3 apresentou-se com detalhes os Mutirões de graffiti que 

aconteceram no Campo dos Alemães nos anos de 2007, 2010 e 2013, e discute-se 

as motivações, pretensões e resultado destes movimentos. Utiliza-se nessa 

discussão o depoimento dos dois grafiteiros que organizaram e participaram dos 

mutirões.  

Discorreu-se sobre a lei de proibição e posterior liberação da prática do 

graffiti, sua redação e comentários após a liberação. Procurou-se verificar a 

contribuição da Arte urbana como instrumento de memória, como afirmação de 

território e de identidade. Fez-se uma identificação autoral dos graffiti, procurando 

perceber as relações estabelecidas entre o grupo de grafiteiros, a arte e o espaço. 

Discutiu-se ainda o graffiti como movimento e sua relação com a lei, os reflexos da 

liberação e o 3º  Mutirão que aconteceu nesse período. Procurou-se também 

compreender o graffiti como componente da cultura hip hop e, ambos, como 

ativismo e contribuição  da  

sociedade civil na busca de soluções criativas para os problemas da 

comunidade. Procurou-se ainda, pela análise das pinturas feitas nos muros, 

compreender a intenção e motivação dos grafiteiros. Verificou-se o que as leis dizem 

para as politicas culturais na cidade e o que é efetivamente feito, procurando-se 

ouvir a opinião dos grafiteiros.   

Na seção 4 discute-se o planejamento e a gestão do espaço urbano, como 

responsabilidade do Estado e da sociedade civil, com resultados na implantação das 

políticas culturais na cidade e como o bairro é ou não contemplado por elas. 

Procurou-se compreender as novas formas de comportamento que dão significado 

ao espaço público à luz do conceito de heterotopia de Michel Foucault. 

Na seção 5, procurou-se explorar a questão de que impacto teria, na visão de 

um passante ocasional, o contato com a paisagem de tantos muros coloridos, 

imaginando-se um flâneur nas ruas do bairro estudado. Pretendeu-se explorar, com 

este passante ocasional, e mergulhado num ambiente de diferenças marcantes em 

relação a seu ambiente original, a Paris do século XIX, conforme relatado por Walter 

Benjamin. Procurou-se relacionar, na apreciação do flâneur, as pinturas dos muros 

com os “panoramas” da paisagem de Paris. 
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2 HISTÓRIA DO GRAFFITI 

 

 

2.1 O graffiti 

 

Estudando a História das sociedades, pode-se verificar que nenhuma delas, 

em nenhum momento, deixou de produzir arte, utilizada para os mais variados 

propósitos. Em épocas recentes, este fato tem se revelado ainda mais evidente e as 

expressões artísticas, no mundo globalizado, tornaram-se mais diversificadas. A arte 

veicula mensagens carregadas de significados, provoca interações, reflexões, 

polêmicas e desperta sentimentos. 

Sabendo-se que a arte é instrumento de expressão de sentimentos, 

posicionamentos e reflexões, e que foi utilizada pelo homem desde os primórdios, as 

pinturas rupestres, mesmo que não se tenha ainda certeza de suas intenções, 

podem ser consideradas como as primeiras manifestações dessa natureza. 

Arnold Hauser (2003), discorrendo sobre a arte paleolítica, pergunta: 

 

Qual a razão e o propósito que serviriam de esteio para esta arte? 
Era ela expressão de uma alegria de viver que insistia em ser 
registrada e repetida? ou a satisfação do instinto lúdico e do deleite 
do embelezamento – do impulso para cobrir superfícies vazias com 
linhas e formas, figuras e ornamentos? Seria o fruto do ócio ou teria 
algum objetivo prático bem definido? Devemos olhá-la como um 
brinquedo ou como uma ferramenta, um narcótico e um luxo ou uma 
arma na luta pela subsistência? (p. 3). 

 

No artigo intitulado “The revolutionary spirit in modern art”, publicado na 

Revista Modern Quarterly (RIVERA, 1992), Diego Rivera, expoente do Muralismo 

Mexicano, deixou claro que a arte é um instrumento de luta contra a opressão e, 

portanto, tem caráter revolucionário. Para Rivera, "a arte é uma arma” - o que 

reforça a nossa intenção de entender a arte enquanto ferramenta de expressão e de 

linguagem urbana (Apud. OLIVEIRA, 2013). Com base nessa premissa, pretende-

se, nesta seção, evidenciar a arte urbana como expressão social e verificar, de que 

forma ela se transforma em instrumento que permite dar voz a grupos que a utilizam 

para demarcar territórios e espaços urbanos. 
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O graffiti é uma forma de intervenção artística que tem o espaço como 

elemento determinante. Esta arte, especificamente nos dias atuais, tem sido 

recorrente em todos os cantos do planeta, com as mais variadas intenções. Tem 

evoluído e se modificado como arte e, sobretudo, como prática social. 

A palavra graffito vem do italiano e significa “inscrição ou desenhos de épocas 

antigas, toscamente riscados a ponta (de madeira, metal) ou a carvão, em rochas, 

paredes, etc.” (GITAHY, 2002, p. 13). No singular, a palavra “graffito” é usada para 

significar a técnica e, no plural, “graffiti”, refere-se aos desenhos” (IDEM). É 

importante ressaltar que se adotou, neste trabalho, a designação “graffiti”, por se 

referir, como dito acima, aos desenhos e, sobretudo, para diferenciar a ação, do 

elemento mineral, o grafite.  

As pinturas rupestres são exemplos mais expressivos da arte feita pelo 

homem na forma de pinturas em muros ou paredes consideradas próximas do graffiti 

moderno. Exemplos expressivos destas pinturas foram encontradas entre 20.000 e 

17.000 a.C., nas grutas de Lascaux, no Departamento da Dordonha, no sudoeste 

Francês. 

Lascaux não é o registro mais antigo desse tipo de pintura. Stephen Farthing 

(2011) cita a Austrália como a região mais rica em arte rupestre e, em especial, a 

Ilha de Murujuga, cujos desenhos datam de 28000 a.C. O autor diz ainda que a 

Região de Ubirr, no Parque Nacional Kakadu, no norte australiano, exibe pinturas 

que remontam a 40.000 a.C. e que, curiosamente, foram repintadas por sucessivas 

gerações de habitantes do local ao longo dos séculos. Nestes locais, as técnicas dos 

desenhos são bem conhecidas; porém, suas motivações também são ainda causa 

de estudos. 

Da arte parietal do Paleolítico, Madu Gaspar (2003) ressalta que, 

diferentemente das sociedades complexas, que “[...] são marcadas por forte 

hierarquia social que assegura privilégios e deveres para diferentes segmentos” (p. 

10), o domínio da arte nas sociedades consideradas simples “[...] está 

particularmente integrado à rotina da comunidade, que reforça tradições e tende a 

estar vinculado ao domínio ritual” (p. 10).  

Deter-se-á, brevemente, às evidências grafitais de Lascaux devido à 

expressividade da pintura e aos detalhes publicados, disponíveis para pesquisa. As 

pinturas, que representam animais, como Ibex, bisões e auroques, estão em vários 

trechos da caverna. Estudos evidenciam que o material utilizado nas pinturas era 
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composto de pigmentos de origem mineral existentes na região, como óxidos 

metálicos, ferro, manganês, carvão vegetal ou animal. 

No Brasil, Gaspar (2003) mostra que estudos efetuados nas pinturas da Serra 

da Capivara, no Piauí, revelaram que as cores também vêm de minerais da região 

(Figura 1). 

 

Figura 1: Pinturas rupestres na caverna da Serra da Capivara demonstram cenas de caça 

 
Fonte: G1, .2017 

 

O site La grotte de Lascaux (2017) informa que a iconografia de Lascaux é 

limitada a três temas fundamentais: animais, representações humanas e sinais ou 

signos. Não se encontra nas paredes nenhuma menção à paisagem externa nem 

espécies vegetais da época. O bestiário é um reflexo da fauna conhecida dos 

homens do Paleolítico, sem destaque para os seus hábitos alimentares. São raros 

os santuários onde a imagem do homem aparece repetidamente. E Lascaux não é 

exceção. Nas técnicas utilizadas desta arte rupestre paleolítica, o desenho e a 

gravura são as duas formas dominantes, sendo que o que chama a atenção é a 
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simplicidade das técnicas e os meios materiais empregados, tendo em vista a 

excelência das obras. 

O site La grotte de Lascaux (2017) enfatiza que o modo de pintura por 

projeção de pigmento - na pintura rupestre, soprado com a boca - permitiu fazer tão 

bem a mistura de cores como as linhas de pontos, isolados ou juntos. Evidencia-se 

que a técnica de aspersão ou projeção, feita com as latas de spray de tinta, mantém-

se ainda hoje nos graffiti. 

 

Figura 2: Caverna Lascaux – França – Deuxième cheval chinois (Segundo cavalo chinês). 

 
Fonte: LA GROTTE DE LASCAUX, 2017 

 

Na construção dos desenhos de Lascaux, um detalhe chama a atenção 

(Figura 2): “[...] o cavalo amarelo tem uma linha do dorso certamente obtida por 

estêncil, assim como as linhas dos quatro membros” (s.p.), técnica muito utilizada no 

graffiti moderno. Na arte rupestre, é possível que se tenha utilizado as mãos ou 

peles recortadas para o efeito de estêncil. 

Lê-se em Emily J. Truman (2010) que o estêncil “está presente em toda parte 

na paisagem urbana norte-americana, e as explicações de sua história e propósito 
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permanecem diversas, e [...] é uma técnica simples do do-it-yourself (DIY) ou “faça-

você-mesmo” (p. 2). 

O estêncil é uma técnica de pintura utilizada ainda nos nossos dias, que José 

Schneedorf (2008) remete a Banksy: 

 

Banksy é um codinome autoral, uma assinatura de grafites e 
estênceis que se assomam aos muros, às fachadas, às ruas, às 
praças da Inglaterra desde a última década, propagando-se por 
outros tantos espaços urbanos ao redor do mundo (da Europa à 
América Latina, dos Estados Unidos à Palestina), um trânsito, uma 
atitude já típica da nova geração britânica de artistas do urbano em 
geral, grafiteiros em particular – tribo unida (p. 266). 

 

Banksy é um dos artistas atuais do graffiti que usa extensamente essa técnica 

em seus inúmeros trabalhos. Num de seus desenhos em que a técnica de estêncil 

foi utilizada (Figura 3), o tema apresentado foi justamente o discutível apagamento 

da pintura rupestre. 
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Figura 3: Banksy - Powerwashing the Cave Painting – 2013. 

 
Fonte: Artstack, 2017.  

 

As pinturas na Roma antiga foram consideradas arte urbana. As inscrições da 

arte parietal romana, vistas ainda hoje em Pompeia e Herculano, eram utilizadas 

para decorar as paredes das casas e dos monumentos ou serviam para escrever 

palavras de protestos riscados a ponta dura, os chamados graffiti, nos muros da 

cidade. 

Conforme Funari e Cavicchioli (2005), esta arte tem um capítulo especial no 

estudo das artes romanas; são pinturas cujos suportes eram paredes, muros e tetos. 

Portanto, estas manifestações tinham função específica. Tanto as pinturas de 

decoração nos cômodos das residências quanto os graffiti dos muros, que se 

tratavam de expressões de homens comuns da época que se utilizavam delas para 

criticar autoridades, valiam-se da criatividade de estilo e de símbolos (FUNARI; 

CAVICCHIOLI, 2005).  

As pinturas internas e externas das residências de Pompeia, realizadas com a 

técnica pictórica do afresco, de acordo com Funari e Cavicchioli (2005),  
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[...] faziam parte de um conjunto decorativo, criadas para espaços 
específicos, estando em acordo com a função social do espaço, com 
a luminosidade, com o tamanho do espaço e com relação às pinturas 
do teto e, em conformidade, também, com a decoração do chão, 
muitas vezes com mosaicos tão ou mais elaboradas do que as 
próprias pinturas (p. 306). 

 

Os graffiti de parede ou inscrições de cunho popular, segundo Renata S. 

Garraffoni (2014), ainda são pouco conhecidos, apesar de terem sido catalogadas 

desde o século XIX, no Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), cujo “volume IV, 

destinado a região vesuviana, contava com quase onze mil grafites” (GARRAFFONI 

apud FEITOSA, 2014, p. 154). Esta autora afirma ainda que foram poucos os 

estudiosos que se dedicaram a interpretá-las. 

Garraffoni (2014) afirma também que estes graffiti eram “[...] sulcados nas 

paredes com um estilete (em latim graphium), os grafites produziam uma relação 

distinta com o público: eram pessoais e o leitor tinha que se aproximar da parede 

para poder enxergá-los”. A autora ressalta ainda que essas inscrições antigas eram 

“um registro singular que marca um momento específico ou uma necessidade 

pessoal de deixar registrado uma insatisfação, uma piada ou uma declaração de 

amor” (p. 155), o que faz mais evidente sua similaridade com os graffiti e pichações 

atuais.  

De caráter popular, os grafitti antigos eram cunhados de maneira espontânea 

e direta pelo interessado em expressar sua mensagem, geralmente impressos em 

locais de grande circulação de pessoas; assim como foram os primeiros graffiti de 

New York, gravados em trens de metrô, para dar visibilidade. Funari (2003) também 

confirma que “as inscrições parietais ou grafites demonstram a participação política 

das massas e suas preocupações com o dia-a-dia, além de permitir avaliar a 

criatividade popular” (p. 27). 

Conforme já se viu anteriormente, as intervenções deste tipo eram numerosas 

e anônimas. Segundo Funari (2003), essas intervenções têm, como característica, 

que se semelha aos graffiti atuais, “[...] a quebra da hegemonia dos meios de 

comunicação social por parte das elites, que impossibilitam qualquer tipo de censura 

ou limitação, pela inevitabilidade da leitura pública das mensagens” (p. 83). 

Sobre a relevância do número de graffiti em Pompéia, Lourdes C. Feitosa 

(2014) enfatiza que a ação dos grafiteiros “era tão intensa e frequente que, mesmo 
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com a atuação dos dealbatores (trabalhadores que tinham a finalidade de limpar as 

paredes), muitas são as inscrições descobertas em escavações” (p. 170). 

A arte parietal de Pompeia (anos 60, 50 a. C.), nos faz acreditar, assim como 

ressaltou Farthing (2011), que o graffiti é uma das formas mais antigas de arte 

urbana. 

A impressão de desenhos feitos com ponta metálica ou de madeira em 

paredes, como as de Pompeia, documentada na famosa série “Graffiti de 

fotografias”, do fotógrafo húngaro, Gyla Halaszj, ou Brassaï, produzida em Paris nos 

anos entre 1930 e meados de 1950, também pode ser considerada graffiti (Figura 4). 

 

Figura 4: Graffiti da série fotografada por Brassaï (1930-50) 

 
Fonte: L’agence photo, 2017. 

 

Sobre o trabalho de Brasaï, que fotografou os graffiti de Paris, consta o 

seguinte relato, no site do Museu Metropolitan: 

 

Mais conhecido por suas fotografias da Paris noturna e seu 
submundo, Brassaï também tirou fotos de esculturas de paredes e 
marcas ao longo de três décadas. Publicado em 1961 na coleção 
Graffiti, as impressões foram divididas em seções, incluindo graffiti 
pintados, que Brassaï intitulou “The Language of the Wall”. Brassaï 
estava interessado em como as imagens eventualmente se 
alteraram, seja através de adições feitas por grafiteiros posteriores 
ou por causa dos caprichos do tempo (METROPOLITAN MUSEUM, 
1980). 
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Brassaï também teve recentemente uma exposição no Centro Nacional de 

Arte e de Cultura Georges Pompidou em Paris, na Galeria de fotografias intitulada 

“Brassaï - Graffiti: a linguagem das paredes”, realizada em novembro de 2016. No 

site de divulgação do evento foi registrada uma fala de Brassaï: “Le mur appartient 

aux "demeurés", aux "inadaptés", aux "révoltés", aux "simples", à tous ceux qui ont le 

coeur gros. Il est le tableau noir de l'école buissonnière. » Brassaï”2. 

Não se trata, evidentemente, de buscar permanências entre a arte rupestre e 

de mural antiga com o grafitti atual mas de, justamente, apontar para o fato de sua 

incessante produção ao longo do tempo, nas suas mais variadas formas de 

expressão, servindo de instrumento de luta, de demarcação de espaço, anônimas, 

críticas, sem deixar de expressar criatividade e curiosamente, utilizando a mesma 

técnica de projeção que hoje é comum com as latas de spray. 

 

 

2.2 Graffiti e pichação: expressões da era moderna 

 

Diferente das marcas que permaneceram em cavernas ou foram encontradas 

em escavações arqueológicas, o graffiti de nossos dias tem a efemeridade como 

característica e isso é considerado e aceito com normalidade pelos grafiteiros. É 

possível pensar que esta seja mais uma consequência, resultado da modernidade? 

O graffiti da atualidade, surgido como o mais recente produto do mundo 

artístico, teve início no final da década dos anos 1960 e ganhou notoriedade na 

"Escola Nova-Iorquina" de graffiti moderno. A princípio, concentrava-se nas “marcas” 

ou assinaturas de seus autores, escrita em qualquer espaço público – entendida, 

com exclusividade no Brasil, como pichação. Essa inscrição evoluiu para ilustrações 

mais complexas feitas com tinta spray, nos vagões do metrô, como forma de atingir 

um maior número de pessoas, sobretudo as que se inspiravam na cultura popular. 

Na análise deste tipo de arte sempre se discute a diferenciação entre graffiti e 

pichação. Andréa Tavares (2010) confirma a diferença, definida pelo tipo de 

figuração. No graffiti, usa-se o recurso figurativo de personagens anônimos e, em 

                                            

2
 “O muro pertence aos ‘lugares onde se habita’, aos ‘que não se adaptam à sociedade, ou a 

seu meio’, aos ‘revoltados que contestam’, aos ‘simples"’, a todos aqueles que têm um grande 
coração. É o quadro-negro da escola Buissonnière - escola daqueles que amam passear, flanar em 
lugar de ir às aulas’ – Brassaï” (Tradução do autor). 
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outra, a pichação, uma tipografia ilegível para leigos. Da diferenciação acima 

relatada, assim como da forma de se fazer, surgiu a dúvida recorrente de se 

considerar ou não o graffiti como arte, assim como a pichação. 

Tavares (Idem) ressalta que o graffiti foi aceito como manifestação artística no 

Brasil desde que se realizou, em 1983, no Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo, um evento para a inserção da manifestação no circuito 

da arte, chamado “Arte na rua”, que reuniu os grafiteiros da cidade para ações no 

museu e pelas ruas da cidade.  

Os estudos sobre graffiti e pichação tomam como ponto de partida os 

movimentos estudantis da Europa na década de 1960 e as mensagens subversivas 

dos grupos de esquerda na América Latina (TAVARES, 2010). 

O graffiti surgiu na Filadélfia / EUA, no final da década de 1960 (FARTHING, 

2011), onde grafiteiros pioneiros já trabalhavam. A manifestação ganhou 

notoriedade já nos anos 1970, em Nova Iorque, quando grafiteiros invadiram as ruas 

da cidade. No início, consistia de “marcas”, registros de pseudônimo resumido, 

estampadas em qualquer espaço público disponível. 

Essas insígnias evoluíram para grandes e complexas ilustrações caligráficas, 

feitas com tinta spray. Este tipo de graffiti, conhecido como tagging, é o tipo mais 

simples e difundido e, em geral, leva o nome ou assinatura de quem escreve.  

O objetivo dos adeptos do tagging é fazer a marcação aparecer em tantos 

lugares quanto possível. Uma variação desse estilo é a pichação, cuja diferenciação 

nominal se distingue apenas no Brasil. Mas, mesmo essa designação no Brasil já 

apresenta variações, pois, de acordo com Priscila Rodrigues de Castro (2014), já se 

fala em pichação grafada com “ch”, como sendo a pichação que se relaciona com o 

graffiti, enquanto a grafada com “x”, é a relacionada ao vandalismo e depredação. 

No resto do mundo, graffiti e pichação são ambos designados como graffiti. 

Geralmente produzido em uma só cor, era inscrito em paredes, ônibus e trens e, 

com o tempo, ganhou outros espaços e popularidade. Como uma assinatura 

estilizada, marcada pelo autor sobre a paisagem urbana, o tagging nasceu na Costa 

Leste dos Estados Unidos em 1969 (ALONSO, 1998), como um componente da 

cultura hip hop. Este estilo de graffiti atraiu a atenção da mídia por causa de sua 

popularidade entre os jovens. Esta expressão se espalhou e, como o hip hop, foi 

exportado de Nova York para as principais cidades dos Estados Unidos e do mundo. 
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Inspirado na cultura popular dos desenhos animados, o graffiti criou uma 

cultura social e estética. Quando feitas nos vagões do metrô em Nova Iorque, a 

intenção das marcações era atingir um maior número de pessoas. Alonso (1998) 

explica ainda que “[...] para quem faz o tagging, a meta importante é ser reconhecido 

como um escritor produtivo. Por meio disso, são adquiridos fama e uma sensação 

de poder por quantos desenhos são concluídos”. Alonso também ressalta que “as 

tentativas bem-sucedidas para marcar a autoria da intervenção no lugar mais 

inusitado, acrescenta a seu autor reconhecimento e fama” (p. 10). 

De acordo com Farthing (2011), no início dos anos de 1980, autoridades de 

Nova Iorque se dedicaram a uma verdadeira batalha contra os grafiteiros, uma vez 

que o graffiti era considerado crime. No entanto, instituições já começavam a 

apreciar o potencial dessa nova forma de arte que transmitia fortes mensagens 

sociais. Um mural, pintado por Keith Haring, em 1986, 

 

[...] teve como inspiração a epidemia de crack e seu efeito sobre New 
York City. O mural, executado de forma independente, teve caráter 
de advertência, sem a permissão dos órgãos competentes. No 
entanto, pelo apelo comunicativo, o mural acabou protegido pela 
Secretaria Municipal de Parques e ainda existe (THE KEITH HARING 
FOUNDATION, 1986. Tradução do autor). 

 

No final da década de 1990, ganhou destaque uma estética de rua pós-graffiti. 

Surgem dessa forma os adesivos, cartazes e estênceis, com o mesmo caráter 

antagonista do graffiti, mas com direções artísticas novas e técnicas inovadoras 

(FARTHING, 2011). 

Assim, no final da década de 1990, numa fase pós-graffiti (FARTHING, 2011), 

o artista Banksy defendeu a arte com o seguinte argumento: 

 

[...] o graffiti nem sempre estraga edifícios, na verdade, é a única 

maneira de melhorar um monte deles. No espaço de algumas horas, 
com algumas centenas de latas de tinta, espero que nós possamos 
transformar um escuro e esquecido fosso em um oásis de bela arte 
(PINEWOOD DESIGN, 2010. Tradução do autor). 

 
Atualmente, a arte do graffiti é considerada uma forma de expressão incluída 

no âmbito das artes visuais, mais especificamente, da street art ou arte urbana - em 

que o artista aproveita os espaços públicos criando uma linguagem intencional para 
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interferir na cidade. O graffiti se distingue da pichação, que no Brasil ainda é 

considerada contravenção, por ter uma elaboração mais complexa, embora se tenha 

notícia da inclusão da pichação em telas para exposição, fato esse veementemente 

refutado por pichadores. Muitos grafiteiros, como a dupla brasileira Os Gêmeos, 

autores de importantes trabalhos em várias paredes do mundo, iniciaram suas 

intervenções urbanas como pichadores.  

O graffiti é considerado modalidade artística e se distingue da pichação, 

apesar de ambos partilharem de um mesmo espírito transgressor. No graffiti, os 

artistas mostram estilos próprios e diferenciados e, na pichação, a produção é 

anônima, sem elaboração formal e sem projeto definido. 

Pode-se considerar que a pichação não tem projeto gráfico de 

intencionalidades? Tavares (2010) nos diz que a pichação está relacionada à 

marginalização em decorrência da sua ilegalidade, se não fosse por isso, seria 

apenas uma marcação tipográfica, da qual o marketing comercial já teria se 

apropriado. Sua essência reside na sua marginalidade e é essa condição que dá 

sentido à pichação. 

Para Medeiros (2008), ao contrário do graffiti artístico que embeleza e alegra 

a cidade, a pichação passou a ser criminalizada como ato de vandalismo e 

depredação do patrimônio material além de estar atrelada ao universo dos jovens de 

periferia e pobres. 

Um trabalho sobre o graffiti em Lisboa, feito por Campos (2009), sugeriu-nos 

que, em Portugal, diferentemente do Brasil, também não se diferencia o graffiti da 

pichação uma vez que este autor, em nenhum momento, se referiu à pichação e 

sempre a graffiti, mesmo quando se refere claramente à pichação. 

Porém, esse tema foge da intenção deste trabalho, mas, certamente, é um 

campo imenso de possibilidades para pesquisa. 

Compartilha-se da ideia de Medeiros (2008) , quando diz que os muros no 

espaço urbano, que isolam, limitam, fragmentam, interditam, constrangem, 

estigmatizam, são os mesmos que dão voz a grupos que os escolhem para 

ressignificar a cidade. 

No trabalho “Entre as luzes e as sombras da cidade: visibilidade e 

invisibilidade no graffiti”, realizado em Lisboa, Campos (2009) reafirma que o graffiti 

é, desde as suas origens, o resultado de uma ação de subversão, pois que é (ou foi) 

ilegal e, consequentemente, alvo de perseguição. Campos afirma também, que o 
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graffiti é prática de grupo social fechado e, por isso mesmo, que o ingresso nestes 

grupos implica na adoção de uma postura social diferente, à margem das normas 

dominantes. Discorda-se dessa afirmação, pois entende-se que esse pensamento 

se aplicaria à prática do graffiti no momento em que este era atividade proibida. Mas, 

cabe uma reflexão: porque o prefeito da cidade de São Paulo mandou pintar o muro 

grafitado na Avenida 23 de maio? Seria então o graffiti de fato universalmente 

considerado como arte ou ainda é um “certo tipo” de arte? 

Da afirmação de Campos, de que o graffiti é resultado de ação de subversão, 

supomos que a liberação de sua prática tenha mudado essa maneira de vê-lo. No 

caso da pichação, esta continua a ser subversiva, sobretudo por se tratar de ações 

realizadas sobre patrimônio particular, sem autorização dos proprietários dos 

imóveis.  

Diferentemente do que afirma Campos (2009), entende-se ainda que a prática 

do graffiti oferece oportunidades para entendimento e construção de novos vínculos 

sociais. Mas... para quem? Para quem se reconhece NESSA arte. Apesar de estar já 

em museus, ainda mantém um caráter transgressor, seja pela dimensão, pela 

mensagem, por quem a realiza... Se antes era espaço de transgressão e hoje 

mudou, continua um instrumento de integração e de luta, como pode-se verificar 

neste estudo. 

Sobre o carater transgressor ou não do graffiti, é possível levantar uma 

questão: a característica de transgressão da prática, continua expressa nas 

imagens, apesar de sua legalização? A legalização pode mudar essa característica? 

Gesianni Amaral Gonçalves (2007) destaca a relevância dos aspectos 

relativos à expressividade icônica dos graffiti, quando efetuam um jogo de sentidos, 

com vistas a dificultar a interpretação de suas imagens e estimular, para além da 

percepção do visível, a lógica da sensação. Desta maneira o graffiti pode corromper 

certos códigos, não só na ação dos grafiteiros, mas também na relação das imagens 

com o observador (idem, 2007). 

De acordo com Alexandre Ollive (2006), o final dos anos 1960 foi de eclosão 

do graffiti nos Estados Unidos (Nova Iorque, Filadelfia, Boston e Chicago), onde os 

primeiros tags - simples inscrições de nomes - aparecem entre os jovens de minoria 

estrangeira, principalmente latinos e negros. Um dos primeiros a se manifestar foi 

um jovem desempregado de dezessete anos, de origem grega que assinava 
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TAKI183 nos muros (Figura 5), sendo Taki seu sobrenome e 183 o número da rua 

que morava.  

 

Figura 5: Taki em momento de pichação na década de 1960. 

 
Fonte: Taiom Blogspot, 2011. 

 

Outros jovens seguiram a receita e passaram a escrever um pseudônimo 

seguido de um número de rua nas paredes dos edificios de diversos bairros da 

cidade. Ollive reforça que o tag ou assinatura mural é o elemento mais simples do 

graffiti e servia como meio para bandos rivais delimitarem o território. Isto evidencia 

e caracteriza a prática visual até os dias de hoje. 

O graffiti, aparecendo inicialmente na Europa, no auge do movimento 

estudantil da década de 1960, espalhou-se posteriormente por diversos países. Com 

frases poético-ideológicas, 

 

[...] as escritas urbanas feitas com spray nos muros das cidades 
europeias, no decorrer da década de 60, eram ousadamente 
contestadoras e se posicionavam contra o sistema político vigente 
por meio de frases lúdicas, sutis e plenas de criatividade libertária 
(FURTADO; ZANELLA, 2009, p. 1283). 

 

Ollive (2006) conta também que a Europa viveu um período social e político 

intenso, reflexo do que aconteceu no mês de maio de 1968 em Paris. Os 

manifestantes queriam empoderar os excluídos e diziam: “As paredes tinham então 
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a palavra”. Entretanto, o fenômeno foi diferente em relação aos Estados Unidos pois, 

naquele momento, a intenção do graffiti não era delimitar um território ou uma 

fronteira; não se expressava qualquer tipo de apropriação de território. Certamente, 

os integrantes, estudantes e operários franceses reforçavam o direito de 

manifestação de uma cultura, de uma distração, ou uma reivindicação política. 

Ollive (2006) explica ainda que, contrariamente ao modelo americano, que 

encontra suas origens num desejo de afirmação das populações pobres, o aspecto 

social não é mais que um detalhe no nascimento do movimento francês e europeu. 

Se nos Estados Unidos, o tag se inicia na rua, para se transformar mais tarde no 

privilégio e na expressão de uma certa elite artística, na França (e mais comumente 

na Europa), o movimento parte das classes sociais abastadas, por meio de uma 

prática rara e circunscrita para, depois, se popularizar. 

Sarah Benaida (2014), no Dossiê francês, Les murs ont la parole - Les 

affiches et les slogans de Mai 68 (2014), no tópico “A luta dos trabalhadores: uma 

crise social”, ressalta que, durante a revolução de maio de 1968, além dos jovens, 

muitos assalariados protestavam contra a injustiça de seus patrões. Estes 

ultrapassavam sete milhões, que denunciavam as más condições de trabalho, o 

ritmo acelerado da produção, sem pausas e os raquíticos e injustos salários.  

Durante dois meses, esses manifestantes promoveram uma greve geral junto 

aos sindicatos. Graças a eles, as condições de trabalho posteriores ao movimento 

mudaram bastante e alcançaram seus objetivos de, segundo um lema da época, 

“tornar nossas fabricas mais humanas”. Do lado dos estudantes, a luta era pela 

rejeição à guerra, contra a guerra do Vietnam, e a favor da popularização do famoso 

slogan “Faça amor, não faça guerra”.  

Também se protestava para melhorar as condições de ensino e as estruturas 

educacionais, consideradas arcaicas (Figura 6) e rejeitavam-se as formas políticas e 

educacionais autoritárias. Renata Gonçalves e Carolina Branco (2008) afirmam que, 

até os anos sessenta e pouco na Inglaterra (e sabe-se que na França também), o 

castigo corporal era legal nas escolas. Portanto, havia nestas manifestações de 

1968 uma posição antiautoritária muito forte, com vistas a reformar e modernizar a 

educação francesa. 

Olgária C. F.Matos (1989) conta que os estudantes “[...] secundaristas e 

universitários, não estavam procurando inventar um mundo ou uma política nova, 
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[...] simplesmente se perguntavam como se poderia tornar o mundo mais vivível, 

menos insensato” (p. 17).  

 

Figura 6: No protesto dos estudantes franceses em 1968, a participação dos Professores. 

 
Fonte: BENAIDA, 2014 
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Figura 7: Graffiti em rua de Nanterre, Paris, em Maio 1968. 

 
Fonte: SITE GÉRARD-AIMÉ PHOTOGRAPHIES, 2017. 

 

Sobre o graffiti da Figura 7 (ou pichação, como se diz no Brasil), que traz a 

inscrição: “Soyez realistes, demandez l´impossible”3, o jornal francês L´Express em 

1998 escreveu:  

 

o mais belo slogan de maio de 1968, o mais profundo, o mais 
explicitamente surrealista. Ele pode ser repetido em qualquer momento. 
Ele não envelheceu (“ele não tem uma ruga”, em francês). Ele ressoa 
também de acordo com a ironia voltariana para denunciar a impostura do 
“Tudo é para o melhor neste melhor de todos os mundos possíveis”’ (1998, 
s.p.). 

 

Matos (1989) afirma que, “o que se inscreveu nos muros e nas paredes foi 

uma parte importante da contestação de maio, de suas investidas mais originais” (p. 

64, 65). 

Assim, de expressão do cotidiano a manifestação artística, o grafitti ganha 

expressão política, cultural, toma o mundo. Hoje, o graffiti está em todos os lugares; 

                                            

3
 “Seja realista, exija o impossível”. 
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empenas cegas em prédios, antes cinza estão agora coloridas. Mas ainda provoca 

opiniões controversas. É declaradamente utilizado como elemento de atividade 

lúdica para idosos, escola para jovens; pinturas são objeto de disputa em concursos. 

Grafiteiros viajam o mundo para participar de eventos coletivos de apoio e suporte 

na divulgação de obras de graffiti. Pode-se ler que uma empresa em Portugal fez do 

graffiti um serviço e fala-se até em “grafiteiros profissionais”. 

 

 

2.3 Os elementos do Graffiti 

 

A expressão de ideias e palavras do graffiti uniram-se à música, ao rap, à 

dança e ao break, elementos de um mesmo movimento, ou seja, do hip hop, cultura 

de rua que exprime uma forma de arte e de atitude. 

Bia Abramo, na orelha do livro “Hip hop: a periferia grita” (ROCHA; DOMENICH; 

CASSEANO, 2001, s.p.) analisa: 

 

[...] o hip hop é um fenômeno sociocultural dos mais importantes 
surgidos nas últimas décadas. Ora classificado como um movimento 
social, ora como uma cultura de rua, o fato é que o hip hop hoje 
mobiliza milhares de jovens das periferias das grandes cidades 
brasileiras. Suas formas de expressão – a batida do rap, os 
movimentos do break e as cores fortes do graffiti – são apenas os 
signos visíveis de uma enorme discussão que fervilha entre esses 
filhos das várias e imensas desigualdades da sociedade brasileira a 
respeito de identidade racial, de possibilidades de inserção social, de 
alternativas à violência e à marginalidade. Em menos palavras, o hip 
hop é a resposta política e cultural da juventude excluída. 

 

Assim, entende-se o hip hop como um estilo de vida que, na prática de seus 

componentes, proporciona a seus seguidores um meio de afirmação social, de força 

na demarcação de território e de valorização de suas identidades, como Borges 

(2015) sugere. 

O termo hip hop significa, numa tradução literal, movimentar os quadris (to 

hip, em inglês) e saltar (to hop). A palavra foi criada em 1968 para nomear os 

encontros dos dançarinos de break, DJs (disc-jóqueis) e MCs (mestres-de-

cerimônias) nas festas de rua no bairro do Bronx, em Nova York (ROCHA; 

DOMENICH; CASSEANO, 2001). 
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O movimento hip hop, que inclui o graffiti, é “basicamente uma manifestação 

cultural das periferias das grandes cidades, que envolve distintas representações 

artísticas de cunho contestatório” e que constitui também 

 
[...] um estilo musical, o rap - abreviatura de rythm and poetry (ritmo e 
poesia); uma maneira de apresentar a música que envolve um DJ, 
abreviatura de disc-jóquei, e um MC, abreviatura de master of 
ceremony (mestre de-cerimônias); uma dança, o break; (dança de 
solo, praticada em rodas, como a Capoeira) e uma forma de 
expressão plástica, o graffiti - pintar ou desenhar (com spray ou tinta) 
muros, painéis, túneis etc., com logotipos ou desenhos relacionados 
com o movimento hip hop (ROCHA; DOMENICH; CASSEANO, 2001, 
p. 19). 

 

2.4 O graffiti no Brasil 

 

De acordo com Gitahy (2002), o artista Alex Vallauri foi o principal precursor 

do graffiti no Brasil, aqui chegando, vindo de Buenos Aires, em 1964. Vallauri 

costumava desenhar mulheres do porto de Santos em trajes íntimos. Seus primeiros 

graffiti eram muito simples e foram aprimorados ao longo do tempo. No inicio, uma 

bota de mulher, a qual acrescentou uma luva preta, um óculos escuros, um biquini 

de bolinhas e, finalmente, uma bela mulher latina (Figura 8); foram aparições 

cercadas de mistério, cuja evolução os moradores da cidade acompanharam com 

curiosidade durante os anos 1970. 

Gitahy (2002) conta que muitos de seus graffiti vinham de uma coleção de 

carimbos dos anos 1950, que Vallauri ampliava no tamanho desejado. Vallauri ficou 

famoso e participou de três Bienais de São Paulo e de muitas exposições em 

galerias. Junto com o portenho, vários outros artistas passaram a usar a cidade 

como suporte para suas obras, dentre eles Hudinilson Júnior, Carlos Matuck, 

Waldemar Zaidler, Maurício Villaça, Júlio Barreto, John Howard, Ozéas Duarte, o 

grupo “TupiNãoDá” da Vila Madalena em São Paulo e outros. 
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Figura 8: Graffiti de Alex Vallauri – “A Gata do Soutien de Bolinhas Correu ao Telefone”, 
1983. 

 
Fonte: ADALVA FRANCO BLOGSPOT, 2011. 

 

O graffiti chegou ao Brasil em 1964. Em São Paulo, a Vila Madalena se tornou 

grande referência, uma vez que era onde se situava a maior parte dos grafiteiros (O 

GRAFFITI NO BRASIL, 2015). 

Já o primeiro registro de pichação como arte no Brasil, segundo informa o site 

“Memórias da ditadura” foi o emblemático “Abaixo a Ditadura” (Figura 9). Ainda 

segundo essa fonte, esse foi o começo da street art brasileira, as inscrições eram 

simples, pois demandavam agilidade no fazer, para escapar da repressão policial. 

Com o passar do tempo, as inscrições foram difundidas pelo meio urbano, fazendo 

surgir pichações não só em muros, mas em construções públicas e viadutos. 

Nenhuma das pichações vinha assinada e, como na França, elas, naquele contexto 
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da ditadura e restrição de liberdades, traziam toda a ideia de inconformidade ao 

regime. 

 

Figura 9: Pichação “Abaixo a ditadura” (1968) 

 
Fonte: Memórias da ditadura, 2016. 
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Figura 10: Ônibus pichado em Belo Horizonte, 1968.  

 
Fonte: Curraldelrei, 2012. 
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Figura 11: Pichação de estudante. Igreja da Candelária, Rio de Janeiro: 1968. 

 
Fonte: Resistencia em arquivo, 2014. 
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É bastante representativa a manchete que traz a Figura 11: “preparado para o 

embate: estudante picha a igreja da Candelária no Rio, com o bolso cheio de bolas 

de gude, que seriam espalhadas no asfalto para derrubar a cavalaria” (Apud 

MEMÓRIAS DA DITADURA, 2016). A pichação reafirma seu caráter de resistência e 

ação política. 

Maria Lygia Quartin de Moraes, socióloga perseguida pela ditadura no Brasil, 

em entrevista, ressaltou os últimos anos da década de 1960 como contestadores em 

todos os sentidos: 

 

Para mim, 1968 foi o ano das revoluções. Contra a família 
repressiva; contra a universidade conservadora; contra o 
imperialismo norte-americano, contra as burocracias políticas e 
contra as ditaduras militares. A favor da liberdade dos povos, da 
liberação sexual, da paz no Vietnã e do socialismo libertário. 1968 
tem a marca da juventude e da cultura urbana, pois ocorre, 
simultaneamente, em várias capitais do mundo ocidental. 1968 é o 
ano em que os jovens emergiram como força de contestação, como 
vanguarda politica (APUD GONÇALVES; BRANCO, 2008, p. 110). 

 

 No Brasil e na maioria dos países do mundo, 1968 foi um ano de 

grandes transformações, em que os jovens protestavam exigindo justiça social, o 

direito de se manifestarem livremente contra o regime militar e contra o 

autoritarismo.  

Lena Lavinas et al. (1993) enfatiza que, nessa década, o Brasil conviveu com 

os movimentos sociais e com um planejamento governamental, visando construir um 

parque industrial a fim de inserir o país no restrito elenco das principais potências 

mundiais. Porém, sabe-se que o conjunto dos países desenvolvidos se preparava 

para uma transição, tendo em vista a evolução industrial do modelo fordista, o que 

desencadeou uma série de desequilibrios. Esse desequilibrio atingiu também o 

mundo socialista, enquanto no Brasil, a economia avançava do setor agrário para o 

industrial urbano. O Golpe Militar de 1964 no Brasil foi um reflexo dessa transição.  

Francisco de Oliveira (1981), analisando a evolução dos salários reais da 

classe trabalhadora desde os anos 1950, conclui que a situação de exploração já 

continha as pré-condições da crise de 1964. Portanto, verifica-se que a situação no 

Brasil era também propícia às manifestações de repúdio ao sistema vigente, 

sobretudo após o endurecimento da ditadura militar, com o Ato Institucional nº 5 de 

dezembro de 1968, quando instaurou-se o terrorismo oficial do Estado. Durante os 
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anos da ditadura militar, a pichação não era permitida ou tolerada, mas os 

pichadores denunciavam esse cenário, ocupando os muros em meio à censura e ao 

clima autoritário da época (GITAHY, 2002).  

Com o fim do regime militar, as intervenções urbanas, como o graffiti, 

continuaram. Essa arte serve à questões que se mantém cruciais no ambiente de 

ainda recente democracia instituída no país, veiculando ideias, afirmando 

identidades sociais e, por seu carater subversivo, invertendo relações de poder. 

A pintura urbana, independente de seus rótulos, pode ser, assim, entendida 

como manifestações culturais e políticas, e moldada pelo sujeito como agente que 

se impõe exteriorizando-se no espaço. A questão é, de que forma essa expressão, 

de linguagem poética, se transforma em linguagem de poder, de disputa. 

Essas intervenções no espaço, sejam elas agradáveis ou não aos olhos de 

quem as vê, são produtos da cultura contemporânea, resultado de um processo 

histórico que promoveu desencantos em suas expectativas de efetivação das 

políticas promotoras de justiça social. Imersos nesse contexto, permeado de 

exclusão, muitos jovens viram na cultura hip hop a resposta para alguns de seus 

sonhos, manifestados como forma de arte e de atitude (BORGES, 2015). 

O graffiti, ao criar espaços de ação demarcados, configura-se como base de 

relações que situa os espaços desenhados social e culturalmente. Pergunta-se: em 

que medida acontece a apropriação desses espaços pela coletividade e em que 

medida as ações do Planejamento Urbano devem considerar o graffiti como forma 

de diálogo da / e com a periferia? Essa pergunta será discutida nas seções a seguir, 

tendo como eixo um município de grande porte paulista, de alto índice de 

desenvolvimento humano, e o grafitti produzido em um de seus bairros mais 

vulneráveis, o Campo dos Alemães, no município de São José dos Campos.  
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3 A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E O BAIRRO CAMPO DOS ALEMÃES 

 

São José dos Campos é o principal município da Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba, localizada estrategicamente entre São Paulo e Rio de Janeiro. Tem 

importante polo aeronáutico e aeroespacial, o maior da América Latina. Conta com 

institutos federais de pesquisa científica, empresas de tecnologia de ponta, 

universidades, faculdades e centros de formação de mão de obra qualificada. Sua 

zona rural concentra quase 70% do território do município, boa parte em áreas de 

proteção ambiental. 

 

 

3.1 A cidade de São José dos Campos 

 

Na história do município de São José dos Campos não se destaca a produção 

de café, típica do período imperial no Vale do Paraíba. Foi somente a partir das 

primeiras décadas do século XX que o município se destacou na região, quando se 

tornou Estância Climática e Hidromineral, em 1935.  

Nesse período, a política impositiva do presidente Getúlio Vargas recuava em 

todos os municípios da federação. São José dos Campos, sobretudo pela condição 

de estância para tratamento de doentes acometidos pela tuberculose, sofreu 

intervenções no seu espaço urbano para atender aos interesses privados e às 

iniciativas do Estado, que tendiam a dar funcionalidade às cidade próximas à 

metrópole, promovendo a interiorização e a descentralização urbana.  

A condição do município de estância climática e Hidromineral veio atrelada a 

um condicionamento urbano para atender as exigências de um espaço de cura. 

Intervenções urbanísticas e políticas públicas excludentes expulsaram, do centro da 

cidade, uma população considerada insalubre, como foram destituídas de suas 

moradas com a justificativa de dar vazão ao ar puro que a nova condição de 

estância de cura impunha.  

A estância de cura movimentou a economia local e deu origem a uma intensa 

urbanização, que exigiu, por sua vez, o planejamento do espaço da cidade, 

sobretudo porque seus ares ganhavam fama como condição terapêutica para o 

tratamento da doença que aterrorizava a população. Nesse momento, impôs-se a 
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necessidade de uma normalização do espaço e condutas em relação à doença e, 

em 1938, foi instituído o primeiro zoneamento (Figura 12).  

 

Figura 12: Mapa do zoneamento da cidade de São José dos Campos em 1938. 

 
Fonte: Zanetti, Papali e Costa, 2017, p. 248. 

 

Os melhoramentos urbanos possibilitados a partir da condição do municipio 

como estância - realizados em obras de infraestrutura, principalmente na área de 

saneamento básico – se tornaram, mais tarde, atrativos para os investimentos que 

dariam ao município, a partir de 1950, as bases para o desenvolvimento industrial. 

De cidade sanatorial, São José dos Campos, a partir da década de 1950, 

ganhou ares de cidade industrial, sobretudo após a inauguração da Dutra e a 

interligação dos mais proeminentes estados da região sudeste: São Paulo e Rio de 

Janeiro. A instalação do Centro Técnico Aeroespacial (CTA) e do Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA) consolidou o município como pólo de ciência e 

tecnologia, e possibilitou a ampliação de sua rede de serviços e de atividades, o que 
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permitiu ao município, a partir da década de 1970, se tornar sede do primeiro polo 

tecnológico regional. 

Esta fase foi antecedida por um primeiro momento de industrialização no 

decorrer da década de 1920, com a instalação das cerâmicas e da tecelagem 

Parahyba. A segunda fase industrial de São José dos Campos aconteceu a partir da 

década de 1950 até final dos anos 1960 e, a terceira, a partir dos anos de 1970 em 

diante, representando outro marco na história da cidade (PAPALI; ZANETTI; OLMO, 

2017).  

É significativa a evolução populacional urbana diante da rural no município de 

São José dos Campos, em uma verificação entre os anos 1940 a 2000. De uma 

população total de 36.279 habitantes em 1940, em que a população rural significava 

60% do total, em 1950 essa parcela se reduz a 41%, a 27% em 1960 para chegar no 

ano 2000 em 1,2%. Junto com essa redução, cresciam, na mesma proporção, as 

demandas sociais que a administração do município não dava conta de resolver. 

 

 

3.2 A cidade industrial cresce, na mesma proporção de seus problemas 

 

Joel E. Cohen (2003), falando sobre o crescimento da população mundial, diz 

que deve-se pensar nas projeções populacionais como dados, sempre considerando 

o desempenho econômico, ambiental, cultural e os cenários políticos. Ressalta 

também Cohen (2003) que projeções populacionais convencionais ignoram dados 

de alimentos, água, habitação, educação, saúde, física infra-estrutura, religião, 

valores, instituições, leis, estrutura familiar, ordens nacionais e internacionais, e o 

ambiente físico e biológico. Informa ainda que o evento demográfico mais importante 

da história ocorreu por volta de 1965-1970, quando a taxa de crescimento da 

população global atingiu seu pico histórico, em cerca de 2,1% ao ano. 

Acompanhando esse movimento nessa época, o município de São José dos 

Campos apresentou expressivo crescimento populacional decorrente, sobretudo, da 

migração interna de pessoas em busca de melhores condições de vida, atraídas 

pelas expectativas de mercado de trabalho oferecidas pelo municipio. 

Na década de 1970, São José dos Campos dispunha de 284 indústrias, que 

empregavam 17.866 pessoas. Na década de 1980, 390 indústrias estavam 
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instaladas no município, com 49.917 pessoas empregadas (ROSA FILHO, 2002). Os 

que buscavam se empregar nas indústrias instaladas na cidade e não tinham 

qualificação suficiente para atender às necessidades exigidas, acabavam aceitando 

trabalhos com baixa remuneração perdendo, por sua vez, seu poder de consumo, o 

que refletiu principalmente na questão da moradia. E “(...) aqueles que já residiam 

em submoradias no centro da cidade foram sendo empurrados para áreas mais 

afastadas” (IDEM, p. 8). 

Nos anos de1970, a cidade tinha uma população de 1.926 pessoas morando 

em quatro núcleos de favelas (Figura 13) e, nos anos de 1980, 3721 pessoas. Estas 

se localizavam na região central (Banhado, na Linha Velha, na Vila Guarani), e 

sudeste (Vidoca, à margem da rodovia Presidente Dutra). 

 

Figura 13: Núcleos de favelas na região central de SJC em 1970 e o Bairro Campo dos 
Alemães, na zona sul da cidade. 

 
Fonte: São José dos Campos e Google Maps 2017. 

 

O bairro Campo dos Alemães, recorte espacial do presente estudo, está 

situado no setor sul da cidade de São José dos Campos (Figuras 14 e 15). 
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Figura 14: Regiões geograficas do município de São José dos Campos, com destaque no 
Campo dos Alemães no Setor Sul. 

 
Fonte: São José Dos Campos, 2017. 

 

 

 

 

 

 



56 

Figura 15: São José dos Campos e o Campo dos Alemães 

 
Fonte: São José dos Campos e Google Maps, 2017. 

 

O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, em 2010, apresentava o 

Campo dos Alemães com índices relativamente satisfatórios. O Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,709, apresentara aumento 

significativo em dez anos, visto que, no ano 2000, o índice era de 0,591. Esse valor 

situa a Unidade de Desenvolvimento Humano (UDH) – IDHs são recortes espaciais 

para a obtenção de indicadores - Campo dos Alemães, na faixa de Desenvolvimento 

Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). 

A dimensão que mais contribui para esse valor é a longevidade, seguida de 

educação e renda. 

Compreendendo-se que esta é uma categorização comparativa, que agrega 

dados, e situa a área em relação a demais unidades espaciais no país, o que 

informaria sobre a forma como a vida transcorre nesse território? 

O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (ATLAS BRASIL, 2013) mostra 

que a região sul, onde o bairro Campo dos Alemães se localiza, é a região de maior 

população, com 233.536 habitantes, conforme dados da prefeitura Municipal 



57 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) e que o bairro 

concentra, pelo censo de 2010, 24% desses habitantes. 

Dos indicadores sociais, a renda per capita média do bairro em 2010 era de R$ 

492,03, enquanto no município São José dos Campos estava estimada em R$ 

1.190,96. Neste mesmo ano, a proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda 

domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010) era de 7,31% 

no bairro e de 3,89% no município (ATLAS BRASIL, 2013).  

De acordo com o Atlas das Condições de Vida de São José dos Campos, em 

2004, o município possuía 24% de sua população urbana entre 0 e 14 anos, e o 

bairro Campo dos Alemães era um dos setores mais populosos da cidade. A taxa de 

desemprego deste setor também era maior que a média do Município. Mais de 96% 

do total da população com 15 anos ou mais, residente na zona urbana do município 

de São José dos Campos, sabia ler e escrever; no bairro Campo dos Alemães, esta 

taxa ficava ligeiramente abaixo da média municipal.  

Ainda segundo o Atlas, a maioria das pessoas de referência por classificação 

da Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercado - ABIPEME, entre 

os residentes nos domicílios urbanos do município de São José dos Campos, 

pertencia às classes C (42%) e D (23%), o que também era a taxa do Campo dos 

Alemães. No município de São José dos Campos, 43% dos domicílios apresentam 

rendimento mensal de até 3 salários mínimos e, no setor Campos dos Alemães, o 

percentual de domicílios nesta faixa de rendimentos chegava a 70%. 

O grafiteiro Vespa, um dos organizadores dos Mutirões de graffiti que 

aconteceram no bairro desde 2003, em sua entrevista (DEPOIMENTO VESPA, 2016) 

demonstrou conhecimento e preocupação com essa realidade do bairro onde 

cresceu, e a possibilidade do graffiti ajudar a mudar essa condição. E diz: 

as oficinas culturais, em diversos estados aí do Brasil ..., isso é um 
dos poderes que o hip hop tem, de conseguir ..., seria o lado social 
da cultura, né? Do hip hop. E do graffiti, da dança, do DJ. Então tem 
casas de culturas que oferecem oficinas culturais. Que é oficina de 
graffiti, que é onde ensina, conta a história, ensina a ..., a criançada a 
manusear, a tinta spray, o porquê que ..., como que surgiu essa 
nossa cultura do graffiti, e ..., encaminha, né? Pro lado bom da 
situação, resgata as pessoas das favelas, das comunidades 
precárias assim, e mostra um caminho diferente, que é possível 
seguir pelo lado certo, né? Através do graffiti, a transformação que o 
graffiti nos traz. 
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E mostra que ele mesmo foi beneficiado por esse processo: 

Até mesmo comigo, foi uma das coisas que me resgatou assim, que 
me fez pensar de uma outra forma, me levou para outros lugares, 
nunca imaginei sair fora da cidade, naquela época. De repente eu já 
estava conhecendo vários estados do Brasil, e depois países, lá fora. 
E isso a gente tenta passar pra, pra galera, né? (IDEM). 

 

A área urbana do município de São José dos Campos possui 92% de 

domicílios na cidade situados em vias pavimentadas com guias e sarjetas. O setor 

Campos dos Alemães possui melhor condição, com quase 100% de vias 

pavimentadas. Embora esteja bem próxima a 100%, a cobertura do serviço de 

abastecimento de água ligada à rede geral e com canalização interna, do município, 

ainda não atinge todos os domicílios. Segundo dados do Censo de 2000 (IBGE), 

para o conjunto do país, cerca de 56% dos domicílios urbanos possuíam ligação à 

rede coletora. Para o Estado de São Paulo, a percentagem estava em torno de 86%. 

Em São José dos Campos, no ano de 2003, cerca de 92% dos escoadouros ligados 

à rede coletora e no setor Campos dos Alemães era praticamente 100%. 

Maria Regina Ribeiro e Sosígenes Pereira de Carvalho (1998), por meio de 

trabalho de campo com a aplicação de questionários, avaliaram a percepção 

espacial dos moradores do Campo dos Alemães no que se refere à qualidade de 

vida na região. Os pesquisadores verificaram como esses moradores compreendem 

o seu meio e a percepção de moradores de bairros circunvizinhos sobre o Campo 

dos Alemães. Diferente do que apontam os indicadores de infraestrutura urbana, de 

certo modo favoráveis, o estudo revelou uma avaliação negativa sobre o bairro. 

Apareceram argumentos como: “é uma população muito pobre (a que habita o 

bairro), sem recursos e que, de certa maneira, ocasionou a desvalorização dos 

bairros vizinhos” (p. 33) ao Campo. 

Vespa, ressaltou essa visão que se tem do bairro: 

[...] o lado negativo, eu creio que vem um pouco meio pelos bairros 
vizinhos de classe mais alta, e deixa meio que, o nosso, os bairros 
que são um pouco inferiores, deixa meio que isolados, tudo que 
vem daqui pra eles não tem valor, então penso que falta um pouco 
mais de inteligência nessa parte. De compreensão e um pouco 
mais de respeito. Esse é o lado negativo que eu vejo 
(DEPOIMENTO VESPA, 2016, grifo nosso). 
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Essa consciência sobre a situação do bairro, o conhecimento e visão da 

realidade pode ser interpretada como motivação para os Mutirões que, em sua 

linguagem gráfica, artística, comunicativa expressam a intenção de mostrar que dali, 

sim, pode sair alguma coisa de valor, a arte reproduzida nos muros, que servirá para 

que sejam conhecidos e respeitados. É meio de entendimento e compreensão da 

parte dos outros, mesmo com toda a conhecida problemática do bairro. 

Também Fhero, grafiteiro que junto com Vespa organizou os Mutirões, disse a 

respeito do Bairro: 

[...] os Mutirões, estão sempre focados nos lugares mais..., nas 
periferias mesmo. Então a gente focou no lugar onde o Vespa 
morava, na zona sul. Campo dos Alemães. Você chegava em 
qualquer lugar e falavam: onde você mora? Campo dos Alemães! 
Nossa! Sério? O pessoal ficava doido, porque lá sempre teve um ..., 
sempre falou muito mal, crime, tal, enfim. Bobeira porque isso tem 
em qualquer lugar. Qualquer lugar tem (DEPOIMENTO FHERO, 
2017). 

 

O aspecto negativo, perigoso do bairro do Campo dos Alemães foi 

recentemente reforçado numa notícia de uma reportagem televisiva, que apresentou 

a intensa movimentação de carros em uma das ruas do bairro, transformada em 

espaço de tráfico de drogas (SP NO AR – R7 TV). O âncora do jornal apresenta a 

cidade como uma das mais ricas do Estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, como 

os “bandidos” (sic), muitos deles menores de idade, dominam o bairro com a venda 

de drogas; comércio que acontece em plena luz do dia, no meio da rua. Indignado, o 

apresentador do jornal ressalta: “tem até fila de compradores no chamado drive thru 

do tráfico (...)” (IDEM). O repórter, sobrevoando o bairro, dá notícias da 

movimentação de carros aos telespectadores: 

Num bairro dominado pelos bandidos, muitos deles menor de idade, 
a venda de drogas acontece durante o dia, no meio da rua. O 
cruzamento está parado. É sempre assim. Na esquina, o carro não 
avança enquanto esse grupo (dos traficantes) não liberar a 
passagem (...). Mas esses jovens não entregam balas e doces. O 
que esses adolescentes tiram das sacolas é droga. As cenas foram 
registradas em São José dos Campos a 90 Km de São Paulo. É do 
bairro Campo dos Alemães que funciona um ponto do tráfico de 
drogas. É um bairro aparentemente tranquilo, com ruas e avenidas 
largas, mas o que se vê daqui (do helicóptero), é assustador. É o 
lugar onde a lei não existe. Existe apenas a lei do tráfico.  
No sobrevoo, fragrante da impunidade. Os jovens, a serviço do crime 
organizado, estão espalhados pela avenida principal. Logo, um 
congestionamento se forma. Aparentemente não tem droga ainda. 
Repare nessa moto, ela sinaliza para o garoto de azul que corre. Em 
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segundos, ele volta com uma sacola cheia. É o suficiente para que a 
fila ande (...). Isso em plena luz do dia, 13h20min da tarde. 
Eles (os envolvidos no tráfico de droga) dividem as funções. Alguns 
acenam com a mão para que os motoristas encontrem o ponto, 
enquanto outros, com telefone celular, cuidam da segurança. São os 
olheiros. Eles avisam sobre qualquer forma de ameaça. É o que esse 
faz agora: “Tá normal, tá normal” (grita o olheiro). Ele está certo, 
está tudo normal por aqui (ironicamente, confirma o repórter). Isso 
quer dizer que o tráfico está garantido, que não tem polícia por 
perto. É por isso que o drive thru está garantido. Que não tem polícia 
por perto. É por isso que o drive thru da droga está movimentado. 
Veja o que vai acontecer... O traficante grita como se estivesse numa 
feira. Ele pega o dinheiro, tira os pacotes da sacola: 1, 2,3,4,5 
compradores levam a droga em 40 segundos. Isso já virou rotina. Os 
traficantes agem ao lado dos moradores do bairro que observam 
tudo, calados. A droga é vendida até na frente de crianças (...). 
Existe até um pequeno congestionamento (...). É impressionante o 
que acontece aqui no Campo dos Alemães em São José dos 
Campos. A situação é tão evidente que até mesmo aplicativos que 
desenvolveram mapas e rotas de ruas no mundo todo, flagraram o 
que parece um rapaz vendendo droga aqui. Foi em 2011. Mas a 
situação é a mesma de hoje. 
Mas, de repente, uma viatura da polícia militar passa pelo bairro. Do 
alto, resolvemos acompanhar. Será que esses policiais vão fazer 
algum tipo de revista? Será que esses policiais vão encontrar alguma 
atividade suspeita? 
O carro passa reto bem em frente ao ponto de vendas de drogas. Por 
pouco tempo, o local fica vazio (...) Os traficantes aqui parecem ter 
uma certeza: Esse bairro de São José dos Campo pertence a 
eles (IDEM; grifo do autor).  

 

A mídia impressa anunciou o mesmo conteúdo em manchete do jornal de 

mais destaque de São José dos Campos, em 21 de abril de 2013 dizia: “Tráfico 

opera 24 horas em ruas do Campo dos Alemães”. Para os habitantes de São José 

dos Campos esta é uma constatação recorrente; todos sabem dos problema do 

bairro Campo dos Alemães na cidade. A reportagem tipifica o bairro como reduto de 

criminosos e uma das mais violentas áreas da região sul da cidade. Diz ainda que o 

bairro abriga um mercado a céu aberto do tráfico, que “(...) mercado das drogas se 

expande de forma intensa e escancarada às vistas da população e do poder público” 

e onde “(...) a venda de drogas reina sem pudor e receio da Polícia Militar”. A 

reportagem também informa que, recentemente, investigadores e policiais 

estouraram um laboratório usado para o refino de drogas no bairro. 

Nesse mesmo cenário aconteceram, em 2007, 2010 e 2013, importantes 

encontros da cultura hip hop, fato sem precedentes na história da cidade. O Campo 

dos Alemães é o bairro onde se encontra a maior quantidade de graffiti que 
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estampado nas ruas da cidade de São José dos Campos. Esse espaço foi palco de 

três grandes eventos ligados ao graffiti; dois deles realizados quando a intervenção 

urbana ainda era criminalizada. Por conta disso é que se selecionou os primeiros 

dois eventos (2007 e 2010) como objeto de estudo; e, como forma de estabelecer 

relações, tratou-se também do terceiro mutirão (2013), quando a prática do graffiti já 

era permitida. Estes encontros, os chamados Mutirões de graffiti, reuniram centenas 

de jovens ligados às diversas atividades de cultura de rua. Além das pinturas de 

graffiti, os mutirões eram regados a shows, apresentações de dança, exibição de 

documentários e palestras. 

Os encontros ocorreram a partir de 2007, mas Sérgio Gonçalves de Amorim 

(2004) evidenciou a prática dessa intervenção urbana em período anterior aos 

mutirões, entre 2002 e 2003.  

Amorim (2004), em seu trabalho estudou os bairros contíguos à Zona Sul 

(Figura 16): Jardim América, Jardim Paraiso, Jardim Oriente e Oriental, Jardim 

Morumbi, Parque Industrial, Conjunto Residencial 31 de Março, Jardim Vale do Sol e 

Jardim Chácaras Reunidas e o Bairro Campo dos Alemães, estudado nesse 

trabalho. 
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Figura 16: Os bairros da Zona Sul de São José dos Campos referenciados por Amorim e o 
Campo dos Alemães. 

 
Fonte: São José dos Campos, 2017. 

 

Circulavam e pintavam nesse conjunto de dez bairros, 13 grupos de 

grafiteiros: Astros, Kids, Alvos, Reféns, Imagem da Experiência - IDE, Defensor 

Ritmo Rua – DRR, Talentosos, Arteiros, Irados, Malditos, Os Metralhas, Crise, 

Código 19, Urgh (AMORIM, 2004). O autor já apontava que as pichações e graffiti 

revelavam “as diversas tramas sociais do lugar” (p.311), e que moradores “[...] se 

veem levados a ceder o muro para o grafite (sic), como forma de evitar a pichação” 

(AMORIM, 2004, p. 313 - 314). 

O bairro nos aparece, assim, permeado de contradições: bons indicadores de 

infraestrutura urbana, adequados índices de desenvolvimento socioeconômico em 
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comparação ao país, associados a uma representação social negativa, marcada 

pela associação de pobreza à violência e ao consumo de drogas. Nesse “lugar onde 

a lei não existe”, circulam os artistas e seu graffiti, criando “um caminho diferente”. 

 

 

3.3 Campo dos Alemães: Processos de urbanização e políticas habitacionais 

da Zona Sul 

 

A cidade de São José dos Campos, simbolicamente representada pelo 

dinamismo econômico da indústria aeronáutica e do setor de telecomunicações, é 

permeada pela pobreza e pelos altos índices de violência, espacialmente 

localizados. O Campo dos Alemães, bairro onde esses índices se condensam, vive, 

por sua vez, as inerentes contradições da dinâmica urbana, que produz a diligência 

da exclusão e da formação de espaços carregados de territorialidade. Como teria a 

violência se associado a esse bairro? 

De acordo com Rosa Filho (2002), a origem do bairro e seu nome remontam 

ao ano de 1907, quando a Companhia de Matérias Taníferas, empresa de origem 

alemã com sede em Colonia / Alemanha, se instalou na região denominada Campo 

do Rio Comprido, investindo na plantação de Acácias.  

Sabe-se que o tanino extraído destas árvores foi utilizado para o curtimento 

de couros animais. Emmanuel Antonio dos Santos (2002, p. 116) afirma: “[...] a 

maior parte dessas terras no extremo sul do município, conhecida como ‘Campo dos 

Alemães’, servira de fazenda de plantação de espécies taníferas para produção da 

seda”.  

Com o advento da Primeira Guerra Mundial e suas consequências no mundo 

inteiro, a empresa abandonou o investimento e o prefeito da época, o Engenheiro 

João Alves da Silva Cursino, se reapossou do imóvel e o considerou de domínio 

público. Esse ato teve como consequência uma ação judicial proposta por um Banco 

Alemão. Posteriormente, um acordo amigavel permitiu à Prefeitura comprar as 

benfeitorias do já denominado “Campo dos Alemães” para, em seguida, já em 1922, 

promover sua venda em partes separadas, sendo a de cultura vendida a uma 

empresa do Rio de Janeiro e as terras sem benfeitorias para outra. Parte das terras 

foi arrendada e transformada ainda em 1922 em loteamentos que ainda existem, 
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embora transformados em lotes menores. A parte não ocupada resistiu até 1973, 

quando o prefeito da época, o Brigadeiro da Aeronáutica Sérgio Sobral de Oliveira a 

declarou de utilidade pública e a destinou como Distrito Industrial (ROSA FILHO, 

2002). 

Sobre a gestão do então prefeito, indicado pelo governo militar, no período de 

1970 a 1975, o memorialista Alberto V. Queiroz (2008, p. 133) ufanisticamente 

ressalta: “Sobral era visionário e, logo ao assumir o comando da cidade, percebeu a 

necessidade do município se expandir para a periferia. [...] para Sobral, duas 

palavras deveriam permear todos os departamentos: organização e planejamento” 

(IDEM, p. 128). 

A Câmara aprovou em 1970 a Lei 1537 que estabeleceu a criação do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos. Para Queiroz, 

Sobral tinha pulso firme, “[...] fazia valer a força inerente ao Regime Millitar e 

impunha suas ideias” (QUEIROZ, 2008, p. 141) e “[...] não titubeava em desapropriar 

velhos prédios e terrenos particulares, além de retirar favelas e cortiços para abrir 

novas avenidas e vias” (QUEIROZ, 2008, p. 142). 

Num editorial, cinco anos após sua morte, o jornal Valeparaibano assim se 

referia a Sobral: “Era firme e autoritário, mas tinha limites claros entre o certo e o 

errado” (QUEIROZ, 2008, p. 142). Uma de suas iniciativas mais polêmicas foi a 

construção de um muro ocultando a favela Santa Cruz, que ficou conhecido pela 

população da cidade como “Muro da vergonha”. Parte desse muro, transformado em 

parede de alguns barracos, existe até hoje, mas completamente descaracterizado. 

Em novembro de 1978 foi eleito para o cargo de prefeito de São José dos 

Campos o advogado, e naquela época deputado federal licenciado, Joaquim Vicente 

Ferreira Bevilacqua. Bevilacqua, criou a EMHA (Empresa Municipal de Habitação) e 

promoveu o desfavelamento do Ribeirão Vidoca, para iniciar as obras do Anel Viário, 

projeto de avenidas de fundo de vale que conectariam as regiões da cidade  

(QUEIROZ, 2008). No local existiam quase trezentos barracos que foram 

transferidos para o que foi chamado na época, “embriões habitacionais” de 17 

metros quadrados, numa desapropriação de área no Campo dos Alemães, “[...] que 

é a mais plana de São José dos Campos, pagando o valor venal, irrisório” 

(QUEIROZ, 2008, p. 211). 
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Ana Luísa Lacerda (2008) narra o depoimento de uma das pessoas que 

morava no Rio Comprido e que se mudou para um dos “embriões” do Campo dos 

Alemães: 

[...] a casa era bem pequena, não sei dizer quantos metros, mas, 
tinha um quarto minúsculo, uma cozinha e um banheiro. Quando 
mudamos meu único filho dormia no banheiro, enquanto as filhas 
mais velhas na cozinha e no quarto ficávamos eu, meu marido e as 
caçulinhas. O desconforto era grande agravado por estarmos longe 
de tudo. Estava feliz, apesar disso. Deus me dera uma casa, agora 
me daria força para trabalhar ainda mais e conseguir pagar o terreno, 
as parcelas da casa e ainda comprar material de construção e erguer 
mais dois cômodos. Então nem seria justo reclamar da lonjura do 
centro da cidade (Figura 17) e das vezes que faltava água no bairro. 
Da lama em dias de chuva e da poeira em épocas de seca. 
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Figura 17: Campo dos Alemães – Distâncias do centro da cidade e duração do percurso em 
onibus urbano. 

 
Fonte: Google Maps, 2017. 

 

A localização do bairro Campo dos Alemães (Figura 17), sua distância em 

relação ao centro da cidade de São José dos Campos em trajetos de ônibus 

urbanos, e a duração do trajeto, confirmando o depoimento da moradora do bairro 

ao trabalho da moradora, relatado acima. Lacerda (2008) diz ainda que o  

[...] sistema de Embriões foi idealizado para que as famílias com 
renda de até três salários mínimos pudessem pagar pelo terreno e 
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pela área construída de 10,44m² (embrião) financiados em 20 anos, 
pela própria carteira da EMHA e uma carência de 12 meses para 
iniciar quitação (p. 22). 

 

Queiroz (2008) acrescenta que, em parte do terreno desapropriado, foi 

construído o bairro que ficou conhecido como Conjunto da EMHA (Figura 18) e 

depois recebeu o nome oficial de Conjunto Elmano Veloso, como é conhecido até 

hoje. Sobre esse evento Bevilacqua enfatizou: 

 

Criamos lá uma fábrica de blocos, conseguimos doação de areia e os 
interessados só tinham de comprar o cimento. Dessa forma foram 
construídos quase mil embriões habitacionais. Com o passar dos 
anos, os moradores foram ampliando suas moradias, que de 
embriões se transformaram em casas de quatro, cinco cômodos, em 
lotes de 125 metros quadrados, devidamente urbanizados pela 
prefeitura. É preciso dizer que a transferência dos moradores da 
favela do Vidoca para lá foi realizada sem nenhum atrito, de forma 
absolutamente pacífica, graças a um excelente trabalho feito por 
profissionais da Secretaria de Promoção Social (IDEM, p. 211). 

 

Figura 18: O Conjunto EHMA e o Campo dos Alemães. 

 
Fonte: Google Maps, 2017. 
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De acordo com Rosa Filho (2002), este primeiro programa do Conjunto 

Elmano Veloso não teve continuidade, tendo sido retomado em 1986 já na gestão do 

prefeito Robson Marinho, e sob a coordenação da Urbam – Urbanizadora Municipal 

S.A., empresa fundada em 1973 na gestão do prefeito Sérgio Sobral (QUEIROZ, 

2008).  

Em 1986, no lugar de Robson Marinho assumiu o vice-prefeito, Helio Augusto 

de Souza, que veio a falecer pouco tempo depois de empossado (1986), substituído 

pelo presidente da Câmara, Antonio José Mendes Faria. Na entrevista realizada 

para o livro “Com a palavra, o prefeito”, Mendes Faria relata: “(...) na minha gestão, 

nós conseguimos fazer talvez um dos maiores loteamentos populares do país na 

época, que foi o Campo dos Alemães, quando distribuímos cerca de quatro mil lotes, 

para famílias carentes do município” e completa: “eu acho que talvez tenha sido uma 

das melhores coisas que nós fizemos na nossa administração” (QUEIROZ, 2008, p. 

348). 

A cidade pequena que até o início do século XX pouca expressão tinha na 

região, e cuja existência era somente devido a doença por muitos anos, de repente 

decola com a abertura de uma importante via e a chegada de industrias.  Neste 

processo a descoberta de graves problemas que o adensamento trouxe, mas que 

foram resolvidos, como se resolve ainda hoje, removendo o elemento indesejado e 

lhe concedendo minúsculas unidades de moradia bem longe, mas com muitas vias, 

e quase nenhuma área verde. Mas esse local soube reagir a esse estado de coisas 

e se posicionou, como se verá a seguir. 
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4 O GRAFFITI NO CAMPO DOS ALEMÃES: OS MUTIRÕES COMO AGENTES 

MODELADORES DO ESPAÇO URBANO 

 

O suporte do graffiti é a mente / A cidade só 
recebe a visita / Pois quando não a sinto minha / 
Me sinto assim visita não desejada / Assim como 
um graffiti e um pixo que brotam na parede / De 
quem ama uma vida cinzenta. /Arranquem suas 
mãos e destruam as cores! / Prendam seus corpos 
em gavetas falantes sem expressão / E mesmo 
assim / O desenho e o por quê do risco continuará 
latente / Na mente deste que vai à rua sem medo 
(Eleilson Leite. Apud MATUOKA, 2017). 

 

O graffiti, por si, consiste em uma expressão de contestação; serve como 

instrumento para inúmeras intenções, que vão desde à demarcação de espaço e de 

território, ao suporte de mensagens de descontentamento político. 

Em um graffiti inscrito no muro de uma residência na esquina das Ruas 

Apeninos e Eridanus, no Bairro Jardim Satélite, da cidade de São José dos Campos 

– SP (Figura 19), possivelmente de 2011, a inscrição “A Rua agradece” nos chama a 

atenção: 

 

Figura 19: Graffiti “A Rua agradece”, Bairro Jardim Satélite, em São José dos Campos/SP 

 
Fonte: Arte fora do museu, 2011. 
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Essa mensagem nos faz refletir: por que a rua agradece? Quem agradece a 

rua? Por que se agradece a rua? A que rua se agradece? A imagem nos possibilita 

ainda outras reflexões, ligadas ao contexto em que essa rua está inserida no 

conjunto da cidade.  

É com base nas mensagens ressaltadas ou subliminares do graffiti que se 

propõe a reflexão, sobretudo porque essa intervenção urbana, até há pouco tempo 

criminalizada, tem como suporte os espaços das ruas, demarcados territorialmente 

pela arte. Saber um pouco sobre essa prática, circunscrita em um determinado 

espaço da cidade e não em outros, num momento em que ainda era considerada 

crime, tornou-se um caminho para o entendimento não só da arte como expressão, 

mas sobretudo do espaço que a acolheu. Para tanto, faz-se necessário entender 

como, onde e por quem foram pensados os eventos de graffiti que aconteceram na 

cidade de São José dos Campos em 2007, 2010, 2013.  

Os Mutirões de graffiti, como parte dos encontros de hip hop, ocorridos em 

São José dos Campos, no bairro Campos dos Alemães e arredores, nos últimos 10 

anos, reuniram diversas intervenções urbanas por meio de pinturas, shows, 

apresentações de dança, exibição de documentários e palestras. A ideia central dos 

mutirões era tratar o graffiti como expressão artística urbana legítima, conforme se 

verificou nas programações divulgadas dos eventos e nas pinturas ainda existentes 

nos muros do bairro. 

Desconhece-se a motivação que levou os grafiteiros a marcarem, desde 

2003, a paisagem do bairro. Essa é, portanto, uma questão a ser explorada. 

Tratemos, por ora, dos eventos que projetaram o graffiti na cidade que, atualmente, 

sedia a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.  

Nos anos de 2007, 2010 e 2013 foram promovidos, por jovens grafiteiros, na 

periferia da cidade de São José dos Campos, três eventos que coloriram os muros 

da zona sul da cidade, região estigmatizada pela exclusão e pela violência.  

Os dois primeiros eventos (2007, 2010) foram realizados quando a prática era 

proibida, perseguida e reprimida. Mesmo criminalizados, os mutirões aconteceram 

durante dias, regados a música, dança, encontros e desenhos, nas ruas do bairro do 

Campo dos Alemães, até então, único bairro em que a prática se concentrava. 
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4.1 Os Mutirões de 2007 e 2010: o graffiti proibido no Campo dos Alemães 

 

O primeiro Mutirão de graffiti, realizado em 2007 no bairro em destaque, foi 

ideia de Claudinei Oliveira, popularmente conhecido como Vespa, natural de São 

José dos Campos, na época, morador do bairro onde aconteceu o evento.  

Vespa, com 37 anos em 2016, é atuante na cultura hip hop desde 1993, 

quando começou a dançar break e passou a organizar os primeiros mutirões de 

graffiti no Campo dos Alemães e arredores. Autodidata, recorda-se de desenhar 

desde os nove anos de idade, mas foi em 1998 que teve seu primeiro contato com o 

graffiti. Vespa inspirou-se na vivência da cultura hip hop para desenvolver seu 

próprio estilo e técnica como grafiteiro. Vespa desenvolveu um trabalho autêntico 

que hoje está fortemente inserido no contexto urbano e cultural de São José dos 

Campos. Sua página em site de rede social (Site Facebook Vespa), o auto 

referencia como artista premiado cujos trabalhos “podem ser encontrados pelas ruas 

de mais de 60 cidades em diferentes estados no Brasil, e também na Argentina, 

Peru, Chile, Equador e Portugal”. 

Indagado o que o teria motivado a reunir grafiteiros num grande evento da 

expressão do graffiti, no bairro Campo dos Alemães, Vespa assim se manifestou: 

 

[...] acho que mais a intenção, né? De como surgiu, e porquê surgiu a 
ideia de organizar o evento aqui na cidade, devido a essa ..., essa 
situação que a gente vivia aqui. Com esse decreto municipal que foi 
criado, que (...) ninguém foi avisado, né? Sobre esse decreto, não 
teve participação da comunidade. Eles criaram esse decreto devido 
ao vandalismo que ocorria na cidade, que estava cada vez mais 
aumentando, né? E, porém, por falta de informações, eles também 
acabaram acrescentando o graffiti no meio desse decreto. Então, na 
visão deles o graffiti era visto como vandalismo da mesma forma que 
a pichação. E, então, criaram esse decreto em que mesmo com a 
autorização do proprietário, não podia fazer a pintura, e era multado, 
o dono da propriedade seria multado ..., pra quem autorizasse seria 
multado e quem estivesse pintando poderia ser preso, pagar uma 
multa também, perder material ..., essas coisas (DEPOIMENTO 
VESPA, 2016). 

 

O decreto, ao qual se refere Vespa, e que considerou o graffiti uma prática 

ilícita, portanto criminosa, é a lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, em 

sua Seção IV - Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural.   
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Vespa conta que a ideia do 1º Mutirão surgiu de uma conversa com um 

amigo, Fhero, também grafiteiro, que morava em Osasco:  

 
O primeiro (mutirão) aconteceu em 2007 e, através de uma conversa 
com um amigo que eu tinha de que, na verdade, hoje ele faz parte 
da mesma tribo que eu, (que hoje) mora em Belo Horizonte, (mas 
já) morou em São José um certo tempo, (e que) depois do mutirão 
ele veio morar em São José - e aí conversamos e chegamos nessa 
ideia de fazer um evento na cidade, no bairro onde morávamos, 
que era ali no Conjunto Ehma4, onde acontece a feira e tal. E (sobre) 
esse evento, a ideia era essa, (a) de a gente poder mostrar para a 
comunidade esse trabalho que a gente fazia nas ruas, o graffiti, 
(como) forma de conscientizar, que era uma manifestação 
cultural, né? E não o que a Prefeitura pregava, que era 
vandalismo, depredação, e tal (Grifo do autor). 

 

Jovens grafiteiros, reunidos num mesmo grupo, as crew, assumem identidade 

própria, refletida na arte que praticam. Fhero, por meio de entrevista concedida para 

essa pesquisa (2017) confirma a ideia do 1º Mutirão e diz: 

 

[...] a ideia veio do Vespa. O Vespa falou: “véio, queria fazer um 
mutirão aqui, é proibido fazer graffiti, a gente tem um problema 
muito sério com essa proibição”. E era um decreto municipal, nem 
sei se ainda permanece, mas eu sei que ainda era complicado de 
pintar lá. No centro e tal. A ideia foi dele e assim, e aí ele me 
convidou pra fazer essa parte de convidar a galera de fora, de fora 
não, de São Paulo, capital. E aí, no desenrolar do evento, eu 
consegui um contato que tinha um material mais em conta, e a 
gente primeiro depositou um dinheiro. A gente comprou uma 
quantidade e eu ainda levei um pouco do meu (material) que eu tinha 
em casa (DEPOIMENTO FHERO, 2017, Grifo do autor). 

 

Percebe-se aqui que a proibição não foi empecilho para a efetivação do 

evento, mas utilizada até mesmo como motivação - reforçando que o evento 

aconteceu não “apesar” da proibição, mas, justamente “por causa”, e como resposta 

à proibição. Verifica-se que o investimento na realização do evento foi também 

financeiro, importante tarefa se se considerar a conhecida realidade econômica dos 

organizadores.  

Da fala de Fhero (2017) verifica-se que a inspiração para a realização do 

mutirão veio de um evento que ambos participaram, onde se conheceram: 

                                            

4 Conjunto EMHA é o nome anterior do Conjunto Elmano Veloso. 
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[...] eu tinha conhecido ele (Vespa) muito antes. (...). Eu sou muito 
ruim de data, mas foi na batalha do ano. O ano que eu não sei. O 
evento chamava Batalha do ano. Era um evento de break que tinha, 
(e que era) muito forte em São Paulo, era organizado pelo Roni Ioiô 
(...) de break muito forte, era um evento muito forte em São Paulo. 
Aí, numa das edições, eu consegui ir, foi lá na estação Pedro II, no 
metrô de São Paulo e tal. É lá que eu conheci o Vespa. No evento 
tinha, como era um evento de dança, (...) muitas rodas de break e tal. 
Não era um evento, era um campeonato mesmo. Aí tinha uma galera 
pintando, muita gente pintando. Era numa fábrica que estava parada 
há mais de 30 anos, o pessoal conseguiu pra fazer lá dentro. Então 
você via gente dentro de um buraco pintando, você via gente pular 
dentro de um lugar pintando. Você coloca um monte de gente num 
lugar e diz: “ô véio, pode pintar onde você quiser” (...) meu olho até 
brilhava (DEPOIMENTO FHERO, 2017). 

 

Verifica-se aqui a inserção dos grafiteiros na cultura Hip hop, na qual se 

pratica as quatro modalidades que compõem o movimento. Como a prática do graffiti 

nessa época era proibida, Vespa explica o risco que corriam: 

[...] já estava acontecendo esse decreto (da proibição do graffiti) na 
cidade, a gente optou em correr esse risco de convidar os amigos 
de fora, de outras cidades, outros estados, porém correndo o risco 
de, no dia do evento, a Prefeitura, a fiscalização ir até o local e parar 
com tudo e nos prender e prender o material, essas coisas. Mas aí 
aconteceu (o evento), fizemos, corremos esse risco, convidamos 
75 grafiteiros (DEPOIMENTO VESPA, 2016. Grifo do autor). 

 

As afirmações destacadas no texto mostram a essência contestadora, 

inerente ao graffiti. Exemplos dessa natureza podem ser vistos por toda parte. 

Recentemente, na capital paulista, o atual prefeito declarou guerra aos grafiteiros e 

pichadores. Uma das pichações (Figura 20) feitas em protesto dizia:  

 
Figura 20: Pichação de protesto – Foto: Patrícia G 

 
Fonte: Matuoka, 2017. 
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Em outro graffiti (Figura 21), cuja figura traz o logo da marca de roupas Ralph 

Lauren, usada pelo Prefeito, outra inscrição:  

 

Figura 21: Graffiti de protesto – Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil. 

 
Fonte: Matuoka, 2017. 

 

Na figura 21, pode-se notar a ligação estreita entre o graffiti e a pichação; pois 

nem sempre o graffiti apresenta alguma inscrição, que sempre é associada à 

pichação, que no seu início, quando era ainda chamada graffiti e isto designava 

qualquer manifestação deste tipo. 

Na fala de Vespa e Fhero, percebe-se a ação audaciosa, aventureira da 

prática; pois fala-se claramente na opção de “correr riscos”, ao mesmo tempo em 

que os grafiteiros se expõem na internet convidando amigos para o evento que 

pretendem empreender, além dos gastos financeiros envolvidos neste tipo de 

empreendimento.  

Eliane M. da Fonseca Fernandes (2011, p. 241) ressalta que “a questão do 

poder está numa relação de forças em que o sujeito nem sempre aceita a regulação 

passivamente e desencadeia gestos de resistência”. A realização do Mutirão de arte 

no Campo dos Alemães foi um ato de resistência. O que mais nos instiga é que o 
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evento organizado por Vespa e Fhero nada tinha de discreto ou secreto, aconteceu 

num bairro conhecido e populoso, para quem quisesse ver e participar. 

Para a realização do mutirão do graffiti, os organizadores enfrentaram muitas 

dificuldades, mas mesmo assim a participação, inclusive dos moradores, foi grande, 

como enfatiza Vespa (2016): 

 

[...] convidamos 75 grafiteiros, no qual veio mais ou menos 150. E foi 
pintada uma avenida toda ali do bairro, e aconteceu tranquilo, não 
teve problema nenhum com a Prefeitura, com a fiscalização, e ..., 
isso depois foi uma dificuldade muito grande, né? Porque não tinha 
como correr atrás de apoio, de patrocínio. Muitas pessoas que 
gostariam de ajudar (com apoio financeiro), não ajudavam 
devido a ser, ... uma ação proibida, né? Devido ao decreto. Então 
fizemos tudo independente mesmo. Juntamos materiais, e ..., de 
amigos grafiteiros também daqui, outros de fora, cada um trouxe seu 
próprio material, pedimos tinta pros moradores, pra poder pintar os 
muros né? (DEPOIMENTO VESPA, 2016, grifo do autor). 

 

O mutirão do graffiti de 2007 aconteceu sem quaisquer problemas com a 

polícia local e, apesar de todas as dificuldades, até mesmo a financeira, tudo se 

desenrolou satisfatoriamente. Segundo Fhero, a proibição, ao invés de desanimar as 

pessoas, teve efeito contrário, as animava. Como não puderam pedir patrocínio às 

empresas, por conta da proibição, os organizadores contaram com o apoio da 

comunidade: 

[...] o evento é pra comunidade, o evento é pra gente. Então, nada 
mais justo do que a gente conversar com os moradores; a gente 
conversou com todo mundo. Indo nas casas das pessoas, (dizendo) 
olha! vai acontecer um evento, assim, assim, assim. É um evento 
legal e vai vir gente do país inteiro. É um evento independente. A 
nossa ideia é essa, de mostrar o graffiti, tanto pra gente, quanto 
(para a) comunidade, quanto pro Estado, se vier alguém do 
estado, que nunca vem. O problema é o centrão lá. Pintar lá no 
centro (da cidade) não pode. A gente sabia que não ia vir (a polícia). 
Se viesse também, a gente estava arriscando e, o máximo que vai 
dar, é a gente ser preso. E se a gente for preso, vão ter de soltar, 
porque a gente estava fazendo um movimento artístico na 
cidade. 

 

O evento proposto pelos grafiteiros mostra, em sua essência, a contestação à 

exclusão urbana, impressa na desobediência da determinação oficial, excludente e 

injusta. Nesse sentido, os grafiteiros têm clareza dos seus objetivos quando 

socializam sua finalidade e chamam a comunidade. Essa condição foi reafirmada 
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pelos moradores que, sem temer represálias da segurança pública, apoiaram o 

evento. 

As ações dos grafiteiros do Campo dos Alemães demonstraram as 

necessidades sociais, que aparecem por vezes opostas e complementares. Henri 

Lefebvre (2016) ensina as contradições do espaço, enfim, com suas duplas 

determinações: fictício-real, produto e produtivo, material-social, imediaticidade-

mediação (meio e transição), conexão-separação etc. O espaço do Campo dos 

Alemães se constitui em necessidade, de certeza e de aventura, de organização de 

trabalho e de jogo, de segurança e de abertura, de isolamento e de encontro, de 

troca e de investimento, de independência e de comunicação, de imediaticidade e de 

perspectiva. O espaço se abre à percepção, à concepção, como à ação prática. O 

artista passa dos objetos, no espaço, ao conceito do espaço.  

De acordo com Fhero (Depoimento, 2017), o esforço valeu a pena:  

[...] evento de graffiti é uma festa, né? Sempre foi uma festa. E, a 
galera que organiza chama os amigos mesmo. É um grande 
encontro de amigos.  E dentro da situação que tinha, o graffiti, não 
só o graffiti como qualquer movimento artístico que tinha em São 
José, tinha problemas. Você não podia tocar violão na praça. Reunir 
um pessoal, você não podia. Chegava a Guarda Municipal e, você 
não podia. Então, dentro dessa realidade, pra gente que faz graffiti, 
porque o graffiti vem disso também, de ir contra, de ir contra as leis.  
Não de uma forma pejorativa. Esse evento veio até pra mostrar pra 
eles, o alto comando lá, né? que eles estavam errado, véio. Não tem 
porque proibir uma coisa tão bacana que é o graffiti. 

 

A fala de Fhero, de um evento como festa, como um grande encontro de 

amigos, pode soar contraditória: como é possível um evento dessa magnitude, num 

espaço em que a violência se manifesta a todo momento? Como a insegurança foi 

suspensa, permitindo à rua retomar seu espaço de encontro e sociabilidades? 

Novamente Lefebvre (2016) subsídia o entendimento, quando reflete que as 

necessidades especificas não são completamente levadas em conta pelos 

urbanistas e que o conhecimento do espaço não pode se fechar de início em uma 

linguagem privilegiada, nem em uma metalinguagem. O conhecimento do espaço 

deve, portanto, levar em consideração as duas coisas. 

Com a plena consciência do significado que tem a sua prática, incluindo as 

dificuldades para outras atividades experimentadas, Fhero (FHERO, DEPOIMENTO, 

2017) declara; 
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[...] a gente encara também o evento (o mutirão) como se fosse 
um grande presente pro lugar, entendeu? Então assim, é um final 
de semana que você muda toda a história de uma rua, que você 
muda todo o contexto daquela rua. É, cultural mesmo. 

 

Lugar da prática social, a rua, uma parte dela ou ela inteira, é rede de 

canalizações, constitui uma estrutura, uma forma global, executa funções. 

Assim como a cidade, a rua consome energias colossais, físicas e 
humanas, que cintila e arde como um braseiro. De modo que a 
representação tão exata quanto possível deste espaço diferirá 
bastante do espaço de representação que as pessoas que o habitam 
têm em sua cabeça e que, no entanto, integra a prática social. 
(LEFEBVRE, 2006, p. 81).  

 

Assim, mesmo com a proibição e até a iminência da perseguição policial, o 

primeiro mutirão foi realizado em 2007, tendo o tema “Água” como norteador das 

inspirações gráficas. Esse tema foi bastante recorrente na época, não só estampava 

as manchetes dos jornais mundiais como era um dos assuntos mais discutidos pela 

ONU, preocupada com a sua escassez no planeta. É provável que o tema do 

mutirão, tivesse sido proposto em função da evidência da discussão, mas também, e 

sobretudo, como forma de atenuar a criminalização da arte. 

Para a divulgação deste primeiro Mutirão foi preparado um cartaz (Figura 22) 

que anunciava o evento. Sobre um fundo repleto de coloridas latas de tinta para 

grafitagem, uma lata maior aparece em evidência, com a inscrição de que todos os 

participantes estariam “unidos por um só ideal”. O evento, mesmo tratando-se de 

prática proibida, contou com patrocinio e apoio, como se pode ver no cartaz. 
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Figura 22 Material de divulgação – Cartaz oficial do 1º Mutirão 

 
Fonte: Fotolog, 2007. 

 

Em site (FOTOLOG) que disponibilizou fotos do mutirão de 2007, Vespa 

publicou uma lista de 59 grafiteiros participantes, sendo nove de São José dos 

Campos , cinco de Jacareí, dois de Taubaté, dois de Pindamonhangaba, um de 

Mogi das Cruzes, um de Jundiaí, dois de Belo Horizonte, um de Itapevi, três de 

Campinas e trinta e três de São Paulo. 

A lista de participantes, apesar de extensa, não se limitava aos grafiteiros 

listados pois, em nota, Vespa esclarecia aos demais interessados que não 

conseguiram participar do evento: 

 
Infelizmente não conseguimos o material suficiente pra mais 
convidados mas terá espaço pra quem quiser colar com seu próprio 
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material, pois creio que isso não será impossível pra quem tem 
disposição, pois a correria aqui em S.J. dos Campos é 
independente sem apoio da prefeitura temos apenas o apoio de 
amigos que realmente acreditam em nossa capacidade, então 
fica o convite a todos grafiteiros(as) e simpatizantes da nossa cultura 
que vem sendo bem representada pelo nosso País com uma 
diversidade de estilos e criatividade ,espero contar com a presença 
de todos... Com Jesus a Vitória é Certa - Paz! (FOTOLOG, 2007). 

 

Na página utilizada para a comunicação do evento (SITE MUTIRÃO 

GRAFFITI 2007 e 2010), no dia 07 de julho de 2007, e após sua realização, por 

meio da rede social facebook, os organizadores se manifestaram:  

 
[...] dia 07 de Julho de 2007 em São José dos Campos realizamos 
com bastante sucesso a 1ª edição do "Mutirão Graffiti", um evento 
totalmente independente e polêmico por se tratar de um evento de 
graffiti em São José dos Campos, uma cidade onde era proibido 
por decreto municipal5 a prática desta arte mesmo com a 
autorização do proprietário”, adicionando 52 “novas” (sic) fotos do 
evento. (grifo nosso). 

 

A organização do evento delimitou a área da pintura aos muros das 

residências da Rua Luiz Gonzaga (Rei do Baião) e ruas contíguas, no Conjunto 

Residencial Elmano Veloso (Figura 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

5
 Os grafiteiros se referem aqui e se referiram em outras falas a “decreto municipal”, que 

pesquisado, não foi localizado, acreditando-se não existir. O que existiu foi o decreto federal, que os 
municípios seguiam. 



80 

Figura 23: A rua do 1º Mutirão em 2007 

 
Fonte: Google Street View, 2017. 

 

Assim, vários muros de algumas ruas receberam as pinturas (Figura 24), a 

partir da Rua Luiz Gonzaga (Rei do baião), ponto focal do 1º Mutirão de Graffiti de 

2007. 
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Figura 24: Localização e abrangência do 1º Mutirão 2007 no Campo dos Alemães / São 
José dos Campos. 

 
Fonte: Google Street View, 2017. 

 

O segundo mutirão ocorreu em 2010, quando ainda era crime grafitar, mesmo 

com a autorização do dono do imóvel. Esse evento teve como tema a “Cultura 

Brasileira”. 

Uma chamada foi publicada num site de informações sobre os eventos (Rota 

Hip Hop, 2010), com o seguinte texto: 

 
Segunda-feira, 9 de agosto de 2010 - Mutirão Grafite em São José 
dos Campos 
Anote aí, dias 21 e 22 de agosto acontece a segunda edição do 
Mutirão Grafite na cidade de São José dos Campos. A temática este 
ano será "Cultura Brasileira". Interessados devem preencher ficha de 
inscrição, pois, três quarteirões serão transformados em galeria a 
céu aberto. 
Objetivo geral: intercâmbio cultural seja do Vale do Paraíba ou 
de outros estados, sem afrontas e sim como manifestação 
artística. (grifo nosso). 

 

A organização do evento convocou a comunidade por meio de um anúncio 

chamativo, para participar da pintura de três quarteirões, mas tomou o cuidado de 
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avisar que o movimento não podeia ser visto como “afronta”, ao poder público, mas 

como manifestação artística. 

Em rede social (MUTIRÃO GRAFFITI 2007 e 2010) foram publicados os 

cartazes de divulgação do 2º Mutirão de Graffiti de 2010 (Figura 25), sendo 

mostradas como pano de fundo as mesmas latas de tinta do cartaz do mutirão 

anterior, porém, bastante mais chamativo e completo como evento. Anunciava-se, 

além do graffiti, outras atividades do hip hop: os DJ´s, shows e batalhas de MC´s (a 

pessoa que usa o microfone e interage com a platéia) e Bboy´s (nome de quem 

pratica a modalidade de dança break). O folder trazia os apoiadores culturais e a 

lembrança: “todos unidos por um só ideal”. 
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Figura 25: Material de divulgação do 2º Mutirão de arte no Campodos Alemães/SJC 

 
FONTE: Mutirão Graffiti, 2007. 

 

Um outro cartaz (Figura 26) mostrou as equipes (as crew) convidadas: 
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Figura 26: Material de divulgação do 2º Mutirão com o incentivo cultural/ Campo dos 
Alemães/SJC  

 
Fonte: Mutirão Graffiti, 2010. 

 

Na realização deste Mutirão, que pela administração pública era ilegal, 

aconteceram alguns problemas que tiveram de ser contornados. Vespa explica: 

Pedimos ajuda aos moradores ..., contribuindo com tinta látex pra 
fundo, com alimentação, pra galera. E como estava já um pouco 
mais complicado, a Prefeitura tava pegando mais no pé ainda, aí 
optamos em conversar com uma moradora, que tinha um 
terreno do lado da casa dela, no qual a gente montou os 
equipamentos de som, um palco, tudo dentro do terreno. Porque 
caso a fiscalização, a polícia aparecesse pra acabar com o evento, 
não tinha o poder de prender o equipamento de som que tava num 
terreno particular (DEPOIMENTO VESPA, 2016 - Grifo nosso). 

 

Isso mostra, mais uma vez, que os envolvidos tinham consciência da 

ilegalidade e riscos do evento e, por conta disso, protegeram os itens mais valiosos 

de uma possível apreensão. Essa solução encontrada pela organização do evento 

realça o enfrentamento que se estabeleceu com a lei vigente. 
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Nos dias seguintes à realização, num site criado para o evento (FOTOLOG, 

2007), Vespa agradeceu a participação dos grafiteiros no mutirão de 2010: 

Gostaria de agradecer cada um de vcs que somaram com a gente e 
nos ajudou a fortalecer nossa cultura em SJCAMPOS mais uma vez 
a união fez a diferença. 
Agradecer todos os moradores que cederam os espaços para a geral 
que vieram de diversas partes do Brasil, a rapa de SP, Brasília, BH, 
Votorantim, Vale do Paraíba, RJ, Resende, Taboão da Serra, Santo 
André, São Bernardo do Campo, Caraguatatuba, São Sebastião, 
entre as outras cidades que não me recordo. 
Agradecer a galera da ONG A.J.A.S que acreditou em nosso projeto 
e em especial a Deus que nos deu 2 lindos dias perfeito para as 
pinturas, ao meu parceirão e irmão FHERO por estar comigo nessa 
causa, ao MILD e MC Dó que deu uma força muito grande para 
organizar , aos MCS DaFina, S.A.F.a.R.I, MC DÖ, AXL, Sintese, 
D'Origens, BBOYS Aliados Force Crew e os BBOYS que 
competiram, aos moradores que nos Disseram NÃO (isso fortaleceu 
ainda mais para nos acreditar e deixar o encontro ainda mais 
underground) a galera que nos ajudou com os latex : La Clika,5° 
Elemento, Ricardinho Lanches, Visual Total, Hard Collors, Fixo Arte 
urbana , Kamanzi, a cada morador que trincou com agente em 
material, e a geral que colou para prestigiar nosso encontro. 
Gostaria muito de poder agradecer pessoalmente cada um de vcs, 
de coração mesmo um muito obrigado e espero ve-los em breve 
seja aqui na cidade ou em qualquer lugar do Brasil srsrsrs. 
Esta ai é nossa parte do Mutirão que devido a correria não deu 
tempo de terminar mais em breve postaremos a foto completa pra 
geral. 
Em breve as fotos estaram disponivel no flickr para vcs baixarem. 
Tenham todos uma ótima semana e vamos correr por que em breve 
tem mais rsrsrsrs. Vespa; Fhero, 2010 (MUTIRÃO GRAFFITI, 
2010). 

 

O evento proposto, segundo os organizadores, não só foi realizado 

tranquilamente, como foi um sucesso e poderia ser replicado quando e onde se 

desejasse; a audacia e a rebeldia se evidenciaram no risco estampado. O êxito do 

projeto realizado como previsto, significou a conquista do espaço e abriu portas para 

novos enfrentamentos? 

Conforme a programação, este mutirão contou com 172 artistas convidados, 

não sendo especificadas as localidades dos envolvidos. A figura 27 mostra a 

localização da rua onde foram pintados os graffiti do 2º Mutirão, na Região sul de 

São José dos Campos: 
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Figura 27: Localização da rua onde se realizou o 2º Mutirão em 2010. 

 
Fonte: Google Street View, 2017. 

 

A Figura 28 registra a abrangência do evento de 2010, bem maior em relação 

ao anterior, o de 2007. 
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Figura 28: Localização e abrangência do 2º Mutirão 2010/ Campo dos Alemães/SJC 

 
Fonte: Google Street View, 2017. 

 

Entendendo o graffiti como uma das práticas sociais relacionadas à forma de 

produção do espaço e, mais especificamente, à prática cultural de determinados 

grupos, sua análise permite perceber as relações estabelecidas entre o grupo de 

grafiteiros, a arte (o graffiti) e o espaço (bairro de Campo dos Alemães em São José 

dos Campos). Como bem ressaltou Lefebvre (2016, p. 5),  

impossível pensar a cidade e o urbano modernos, enquanto obras 
(no sentido amplo e forte da obra de arte que transforma seus 
materiais) sem de início concebê-los como produtos. E isso num 
modo de produção definido, que ao mesmo tempo enfraquece, 
mostra suas conseqüências extremas, por vezes deixa passar “outra 
coisa”, ao menos como alerta {expectativa}, exigência, apelo. 
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4.2 O Mutirão legalizado de graffiti em 2013  

 

No mês de março de 2013 aconteceu o terceiro Encontro Internacional de 

Graffiti, primeiro evento do gênero depois da descriminalização da manifestação 

pelo poder público. Sobre essa liberação Vespa (DEPOIMENTO VESPA, 2016) 

comentou: 

já estava numa outra situação, não existia mais esse decreto (LEI Nº 
9.605 de 12 fev. 1998), caiu em 2011. Pela lei federal, teve uma 
mudança na lei federal, onde tiraram o graffiti, descriminalizou o 
graffiti, tirou do artigo, de vandalismo. Então ficou pichação, e não 
mais graffiti. A partir dali, se o proprietário autorizasse a pintura, era 
tranquilo, não necessitava de ter autorização da Prefeitura pra isso. E 
isso nos facilitou bastante, era chegar, pedir autorização, pode e 
pronto. E aí tivemos a ideia de fazer o terceiro, com muito mais força, 
né? Acabou virando um mutirão internacional, porque teve amigos de 
mais cinco países. Que veio do Canadá, da Venezuela, do Chile, 
Argentina, e México (DEPOIMENTO VESPA, 2016). 

 

A lei a que Vespa se refere e que discriminalizou o ato de grafitar é a lei 

federal no 12.408, de 25 de maio de 2011. Este evento foi antecedido por uma mesa 

de debates, com atividades artísticas e esportivas, apoiado por entidades públicas e 

privadas, que Vespa explicou: 

 
teve um cine móvel, um cinema pras criançada, passamos 
documentários, fez um workshop, palestras, sobre eventos 
independentes, e contando um pouco a história do mutirão, e aí no 
terceiro dia rolou uns shows, com grupos de rap, que foi a abertura 
oficial, e os outros dois dias de pintura. Sábado e domingo. Então 
conseguimos fazer um evento internacional, onde a força maior é dos 
grafiteiros que vem do próprio recurso, e se disponibiliza de sair do 
próprio país ou da cidade, e usar o próprio material, por conta deles e 
vem pela proposta, né? Pra somar e ajudar a cidade a evoluir 
nessa parte, nessa questão da arte de rua (DEPOIMENTO 
VESPA, 2016). 

 

Percebe-se o valor que essa atividade tem para o grafiteiro; os artistas têm 

plena consciência da importância de sua arte no e para o espaço público. Diferente 

dos mutirões anteriores, neste último, a divulgação teve apoio do jornal regional de 

maior circulação da cidade, que perguntava, em tom convidativo: “Para que muros 

brancos, se eles podem ser coloridos com obras de arte?” E informava que seriam 

grafitados, “muros de pelo menos 12 ruas da região”, ressaltando: “desde que 

autorizados pelos proprietários” (MARREIRA, 2013). 
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Os Mutirões de graffiti de São José dos Campos foram eventos promovidos 

por artistas locais mas, apenas o 3º evento teve apoio do poder público, por meio da 

Fundação Cultural Cassiano Ricardo, órgão da Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos e por empresas do setor privado. Este 3º Mutirão, chamado Encontro 

Internacional de Graffiti, realizado em 2013, contou com 285 participantes vindos de 

inúmeras cidades do Brasil e do exterior, sendo 16 deles moradores de diferentes 

bairros da cidade de São José dos Campos. Nesse encontro, foram promovidas 

palestras, debates, apresentação de documentários e pinturas nos muros das 

residências. 

O material de divulgação do 3º Mutirão (Figura 29), cujo tema foi “Liberdade”, 

mostra a nova situação do graffiti após a liberação. A programação, muito mais 

completa; enfatizava se tratar de um “Encontro Internacional de Graffiti”. O cartaz, 

com as mesmas latas de tinta, agora as estampam na rua, numa calçada iluminada, 

posicionadas à direita, onde, entre elas, uma luz indica novos tempos. O evento 

agora tem uma programação mais completa, com exposições, palestras, 

documentários e shows. A lista de patrocinio e apoio foi incluida no folder, inclusive a 

parceria da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, centro cultural da Prefeitura de 

São José dos Campos, foi ressaltada. De acordo com Vespa, a maioria dos 

participantes do terceiro Mutirão de Graffiti era residente na cidade de São José dos 

Campos, originária do bairro Campo dos Alemães e arredores. 
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Figura 29: Material de divulgação do 3º Mutirão / Campo dos Alemães/SJC. 

 
Fonte: Mutirão Graffiti, 2013. 

 

Como evento organizado e amplamente divulgado nas redes sociais, foi 

possível conhecer, pelo material disponibilizado, o total de artistas participantes. 

Chama a atenção não somente o número (285 participantes), como também sua 

procedência, sendo a maioria paulista (74), muitos vieram de Belo Horizonte (11), de 

São José dos Campos (21), constatando-se a manutenção da rede mencionada por 

Vespa nos primeiros eventos e a presença de estrangeiros em número expressivo, 

Venezuela (4), Mexico, Canadá e EUA (1 de cada). 

A Figura 30 registra a localização da rua que foi sede do 3º e dos demais 

Mutirões de graffiti na Região sul de São José dos Campos: 
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Figura 30: Localização das ruas dos Mutirões de 2007, 2010 e 2013 - Campo dos Alemães / 
SJC. 

 
Fonte: Google Street View, 2017. 

 
 

Sobre organizar um novo Mutirão, Vespa (2016) confidenciou que tem desejo 

de programar outros encontros, mas deixou claro: “Este seria o último”. Indagado 

porquê, Vespa esclareceu: “[...] por estarmos com uma cabeça diferente”. 

Pode-se pensar que esse motivo dado por Vespa como resposta para não 

mais promover esses encontros se deva ao fato de que, com a liberação, o ato de 

grafitar nos mutirões deixou de ter sua maior característica, o confronto e, neste 

caso, seu discurso perde significado. Mas, será que o objetivo do grafiteiro já teria 

sido alcançado? O fato de desafiar as leis vigentes, inerentes ao graffiti, é o que 

move o interesse do grupo? 
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4.3 O graffiti como movimento e sua relação com a lei 

 

Somente em 2011 a prática do graffiti passou a ser permitida em São José 

dos Campos. A lei Ordinária de número 12.408/2011 de 25/05/2011 (BRASIL, 2011), 

que descriminalizou o ato de grafitar, dispôs sobre a proibição de comercialização de 

tintas em embalagens do tipo aerossol a menores de 18 (dezoito) anos. A lei deixa 

claro que:  

não constitui crime a prática de graffiti realizada com o objetivo de 
valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação 
artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, 
pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem 
público, com a autorização do órgão competente e a observância das 
posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos 
governamentais responsáveis pela preservação e conservação do 
patrimônio histórico e artístico nacional - lei 12.408/2011 (BRASIL, 
2011). 

 

A Lei de descriminalização do graffiti provocou polêmica. Alguns defenderam 

a lei e aprovaram a iniciativa, outros apoiaram a prática do graffiti mas viram, na sua 

liberação, uma forma de disciplinação da prática. No site de debates sobre o graffiti, 

(DOLADODECÁ, 2016), a jornalista Tati Ivanovici explica que o portal é um espaço 

“[...] onde são divulgados os talentos e iniciativas culturais que são frutos do celeiro 

que a periferia se tornou, além de assuntos que dizem respeito ao cotidiano e ao 

universo do entretenimento popular” Lê-se, no site, alguns comentários6: 

 

EL 

Escrito em junho 6, 2011 às 9:17 PM 

Uhuuu!!! até que enfim alguém na política que sabe distinguir arte 
urbana de vandalismo, parabens Dilma, voce tem o meu total apoio. 

 

TT 

Escrito fevereiro 28, 2012 às 6:10 PM 

isso foi pura politicagem. Ela não assumiu compromisso nenhum 
com a sociedade, apenas fez o que todo político sabe fazer: fingir 
que fez alguma coisa… e ganhar + votos. 

                                            

6
 Para manter o anonimato dos comentaristas, optou-se por referenciá-los pelas iniciais de seus nomes. 
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O Grafiteiro, se tiver que pedir permissão pra pintar, vai fazer o 
que?? O que o proprietário quer… E o proprietário quer que o 
grafiteiro fale bem dos políticos q ele gosta, quer que o grafiteiro 
pinte apenas as coisas que ele gosta…faz favor, né?? 

Esse país ainda está longe de valorizar a arte. 

Ainda bem que nossos artistas são insistentes. 

 

TSS 

Escrito junho 8, 2011 às 12:49 PM 

bom, eu acho q essa lei não vai servir pra nada, porque se 
normalmente se você vai realizar uma pintura (graffiti), normalmente 
nós já corremos atrás da autorização, pra que? para detalhar o 
desenho, para trabalhar na paz, em vez de fazer na correria. Certo ! 
o que realmente vai mudar com essa lei? 

Pra mim não vai mudar porra nenhuma, se antes da lei nós já 
corríamos atrás da autorização, não precisa dizer que é lei, não 
mudou nada, nós queremos os espaços públicos, nós não queremos 
pedir autorização para realizar um trampo detalhado, nós só 
queremos liberdade de expressão, e porque colocaram essa lei? 
Colocaram essa lei para que esses fdp do poder possam ter 
controlo (sic) sobre o grafiti, para que vc coloque seu grafiti 
numa tela em um museu ou em um quarto vazio mas com uma 
vitrine. Pra que descriminar a pichação em relação ao graffiti. É tudo 
farinha do mesmo saco, sem o pixo nunca haveria esse termo graffiti, 
pois bem pra mim pixo e graffiti andam lado a lado, os dois são 
culturas urbanas das ruas salvao ai pras crews qnto do graffiti e ou 
dos pixos…(sic). 

 

No trecho, “[...] colocaram essa lei para que esses fdp do poder possam ter 

controlo (sic) sobre o grafiti (sic), para que vc coloque seu grafiti numa tela em um 

museu ou em um quarto vazio mas com uma vitrine” (s.p.), está a verdadeira 

essência da arte, quando o que se produz somente tem sua finalização concluída no 

encontro desta com o espectador. Infelizmente, no Brasil, a arte contida nos museus 

ainda não é acessível a todos. A arte de rua estabelece, com o público, uma relação 

muito mais direta e democrática. Em outra fala, vê-se o reconhecimento e 

valorização da cultura popular: “[...] pois bem, pra mim pixo e graffiti andam lado a 

lado, os dois são culturas urbanas das ruas”. 

A Lei 9605 de 12 de fevereiro de 1998 (BRASIL, 1998), que proibia o graffiti, 

dispunha “sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente”. Na Seção IV, intitulada “Dos Crimes contra o 

Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural”, em seu artigo 65, a Lei determinava: 
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Art. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou 
monumento urbano: Pena - detenção, de três meses a um ano, e 
multa. 
Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa 
tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, 
a pena é de seis meses a um ano de detenção, e multa (BRASIL, 
1998). 

 

O Artigo 65 da Lei de 25 de maio de 2011 determinava que a pena de quem 

“Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano” era de “3 

(três) meses a 1 (um) ano, e multa”. O Artigo 1o, §1o determinava: “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”. O Artigo 2o § 2o esclarecia que: 

 
Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de 
valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação 
artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando 
couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de 
bem público, com a autorização do órgão competente e a 
observância das posturas municipais e das normas editadas pelos 
órgãos governamentais responsáveis pela preservação e 
conservação do patrimônio histórico e artístico nacional (BRASIL, 
1998). 

 

Sobre a concentração de graffiti no Campo dos Alemães, já verificada antes 

dos mutirões, Vespa (2016) atribui o elevado índice de criminalidade que o faria 

território evitado até mesmo pela polícia e o tornaria local ideal para as 

manifestações de graffiti quando este era ainda considerado atividade ilícita e 

proibida  

Isso significa que os graffiti do 3º Mutirão aconteceram depois da liberação e, 

portanto, não têm característica de transgressão, pois foram praticados em muros 

com permissão do proprietário. Isso faz o graffiti do 3º Mutirão diferente? O que teria 

motivado os participantes a pintar? Seria a questão da construção e afirmação de 

identidade? Seria o desejo de apropriação da rua e do lugar? Seria o confronto com 

a administração pública por meio da demarcação do território? 

Sabe-se que o graffiti é uma das bases do hip hop; e dessa forma, pergunta-

se se seus outros componentes, como o rap, que é visto como a voz do povo e o 

break, que é forma de protesto por meio do corpo, também não transgridem a 

cultura que se quer preservar? 
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Nos dois mutirões de 2007 e 2011, o graffiti era considerado contravenção e, 

portanto, proibido por lei no município e, por isso, se tornam, para esse estudo, mais 

significativos em relação ao domínio da fala no território. 

Tem-se tratado até aqui do graffiti, componente do hip hop, como 

“movimento”, como forma de ativismo da sociedade civil e dependente da atuação 

do Estado na forma de planejamento para o espaço que ocupam. 

Marcelo L. de Souza e Glauco B. Rodrigues, (2004) mostram uma 

esclarecedora discussão quando abordam os problemas urbanos e a 

responsabilidade pelo seu enfrentamento e superação. O planejamento geralmente 

é apontado como solução, assim como a falta dele é responsável por muitos 

problemas e daí surgem novos questionamentos sobre quem deve planejar e com 

que objetivos. Segundo os autores, é comum se pensar, e apontar o Estado como 

responsável pelo planejamento, e não se pensa na possibilidade de contribuição da 

sociedade civil, sob a forma de ativismos ou movimentos sociais como uma fonte de 

soluções criativas e indicadora de possíveis caminhos para a superação de 

problemas. Os movimentos proporcionados pelos grupos de hip hop, do qual o 

graffiti é parte integrante, podem ser levados em conta, como uma destas 

possibilidades de contribuição, e tiveram forte presença nos Mutirões do Campo dos 

Alemães. 

Souza e Rodrigues afirmam que numa sociedade capitalista, e como a do 

nosso país, também marcada por profundas desigualdades socioeconômicas, ‘[...] o 

papel do Estado, em princípio, não é o de se contrapor a essa situação de injustiça 

“estrutural”, mas o de colaborar para manter as “regras do jogo” que, justamente, 

criam as disparidades e privações relativas”’ (2004, p. 13). Neste contexto, as 

formas de urbanização praticadas são influenciadas por inúmeros atores e jogos de 

poder, o que resulta em problemas, sendo um deles, e dos mais perversos, o 

surgimento de favelas, que acabam ocorrendo por omissão do poder público. Mas 

essa situação pode se alterar, num momento em que as forças políticas se 

correspondam, e o Estado altere seu papel, o que dependeria do grau de 

conscientização e de mobilização da sociedade civil. 

Souza e Rodrigues, (2004) diferenciam movimento social e ativismo: “[...] todo 

movimento é um ativismo social, mas a recíproca não é verdadeira; nem todo 

ativismo é um movimento” (p. 83). E isto, porque o ativismo é uma atividade mais 
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ampla, envolvendo diversas formas de organização, mobilização e ação dos 

habitantes. 

Souza (2009) fornece alguns esclarecimentos terminológicos e conceituais 

importantes e diz que: 

[...] para alguns autores, “tudo é movimento”; em outras palavras: a 
expressão “movimento social” poderia recobrir e efetivamente 
recobre tipos de ação coletiva os mais diferentes, 
independentemente do nível de ambição, do grau de organização e 
da escala temporal (p. 9). 

 

Mas, para outros autores, dentre os quais ele se inclui, ‘“movimento” é um 

termo que deve ser reservado para ações coletivas organizadas, de caráter público 

e relativamente duradouras particularmente ambiciosas’. Explica (SOUZA, 2009, p. 

10), que conceitualmente, movimento social é um subconjunto de ativismo, que por 

sua vez é um subconjunto de ação coletiva (grifos do autor). Esclarece também que 

‘um “verdadeiro” movimento social possuiria um elevado senso crítico em relação ao 

status quo’. 

Diante dessas definições, entende-se que quando se classifica os Mutirões 

como movimento, esta classificação, ou não se aplica ou não é adequada no sentido 

estrito explicados por Souza (2009), que poderia então se incluir no esclarecimento 

terminológico de que, “tudo é movimento”. E esta (classificação) para o ação coletiva 

dos Mutirões, como “movimento social”, efetivamente, considerando o tipo de ação 

coletiva que é, sabe-se que tem baixo nível consciente de ambição, mas 

considerável grau de organização, sendo a escala temporal não representativa. 

Souza e Rodrigues (p. 101) consideraram chamar o hip hop como movimento 

político-cultural, e o graffiti como elemento da arte gráfica desta cultura, também 

poderia assim ser designado.  

 

 

3.4 A identificação autoral dos graffiti no Campo dos Alemães / São José dos 

Campos: as mensagens dos muros 

 

Entendendo o graffiti como uma das práticas sociais relacionadas à forma de 

produção do espaço e, mais especificamente, à prática cultural de determinados 

grupos, a análise qualitativa nos permitiu perceber as relações estabelecidas entre o 
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grupo de grafiteiros, a arte (o graffiti) e o espaço (bairro de Campo dos Alemães em 

São José dos Campos). 

Medeiros (2008, p. 105) explica que este tipo de manifestação, como a do 

graffiti, que se apropria de parte do espaço, criando assim verdadeiros territórios 

discursivos, muitas vezes ativa a ação de passantes que, dependendo da motivação 

da intervenção, de uma maneira ou de outra, são impulsionados a até interagir com 

a obra.  

Sabe-se que São José dos Campos, com toda a sua importância na área 

tecnológica, ainda carece de espaços destinados às manifestações de arte. Por 

outro lado, sabe-se da existência de focos de arte em determinados pontos da 

cidade. Alguns deles produzidos em espaços periféricos como o Campo dos 

Alemães que, apesar de dispor de boa estrutura social, como relatado, é carente de 

espaços de arte. E se a arte não está consistentemente inserida na cultura daquela 

comunidade, como reagem as pessoas a essa arte exposta no espaço de interação 

da rua? 

Para Vera Pallamin (2000, p. 57), que compreende as práticas artísticas como 

apresentação e representação dos imaginários sociais, as cores, as imagens, as 

representações familiares podem evocar e produzir memória e podem, 

potencialmente, ser um caminho contrário ao aniquilamento de referências 

individuais e coletivas, que tira o sentido, levando ao esquecimento produzido por 

um presente produtivista.  

Em um bairro em que são frequentes as construções sem acabamento, e o 

cinza predomina, como se observa nas fotografias, a arte urbana colore, impacta, 

provoca, enfim, dá sentido aos espaços públicos, podendo também ser lida como 

instrumento de ação e memória política. 

Uma das questões propostas por este trabalho consiste em investigar o graffiti 

como dispositivo de afirmação de identidades. Para tal, realizou-se uma narrativa 

dos muros grafitados no bairro Campo dos Alemães, com recurso do Google Maps, 

o que permitiu, junto ao depoimento do coordenador dos três mutirões, inferir sobre 

as motivações dos líderes do movimento social e artístico e sobre o processo de 

interpretação das mensagens contidas nos desenhos. 

O primeiro mutirão, de 2007, cujo tema era Água, tingiu de azul muitos muros 

do bairro da zona sul de São José dos Campos, como pode ser observado na figura 
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31, que apresenta graffiti executado pelo grafiteiro End (identificação bem visível na 

pintura) da 3D Crew, e que resistiu até a captação da imagem em 2011. 

A água, fonte de vida, e o azul, cor associada à serenidade, são o pano de 

fundo para um tubarão que, voraz, mostra sua arcada, carregando, na nadadeira, 

um inusitado e ambíguo taco de golfe (?). Interessante observar o tom de azul do 

muro combinado ao azul da casa, dele separada por uma fileira de cacos de vidro, 

alinhados tal qual dente de tubarão. No mesmo tom, dois jovens recostados, pés 

descalços, mão no bolso, convivendo, no cotidiano do bairro, com o lugar criado pelo 

graffiti, em referencia à continuidade deste com o entorno. 

 

Figura 31: Graffiti do 1º Mutirão de 2007 na Rua Luiz Gonzaga (Rei do Baião) do bairro 
Campo dos Alemães / SJC 

 
Fonte: Google Street View, 2011. 

 
  

Na mesma figura (31), pode-se ver, na porção direita do muro, em cor branca, 

parte do graffiti produzido pelo grafiteiro Fernando Pinto, o Fhero, da 3D Crew, 

reproduzido abaixo na sua configuração original quando da realização do 1º Mutirão 

de Graffiti (Figuras 32 e 33). Nela, o tom de azul, também predominante, contrasta 

com o vermelho da pintura indígena. 
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O grafiteiro Fhero (DEPOIMENTO FHERO, 2017) fala de sua participação no 

1º Mutirão, e da pintura que fez em torno do tema “Água”: 

 
[...] a gente coloca um tema, mas se quiser fazer o tema de água faz, 
se quiser terra faz. Isso aqui é uma festa, vamos pintar e ser feliz. Eu 
fiz um índio. Que o índio estava esfarelando assim e tal. [...] eu já 
pintei outros índios, e a minha ideia de pintar o índio, é de 
representar o ser humano mesmo, na sua ... me fugiu a palavra aqui; 
na sua pureza maior. Ser humano, índio, pronto. E ele esfarelando, é 
a escassez de água, né? resseca e tal. Entendeu? Aí essa era a 
ideia dele esfarelando. Se nós (o) estivéssemos matando! [...] 
Esfarelando, era essa a ideia, né? de nós seres humanos estar 
acabando com a água e com a falta d´agua a gente está acabando 
com a gente mesmo. Né? 

 

Atualmente, a pintura está parcialmente apagada. O processo de 

apagamento, feito pelo dono do muro, é encarado com naturalidade pelo artista. 

Sobre a efemeridade de sua arte, Vespa (DEPOIMENTO VESPA, 2016) disse: “...eu 

acho que tá na rua, tá sujeito a tudo, né? ... eu pintei e registrei aquele momento, 

sozinho ou com amigos que pintou comigo, tirei foto, tá registrado, tá na memória, 

pode ficar dez anos ali ou pode ficar um dia”. 

 

Figura 32: Graffiti do 1º Mutirão de 2007 na Rua Luiz Gonzaga (Rei do baião) / Campo dos 
Alemães / SJC 

 
Fonte: Mutirão Graffiti, 2007. 
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Figura 33: Detalhe do graffiti do 1º Mutirão pintado pelo grafiteiro Fhero na Rua Luiz 
Gonzaga (Rei do baião) / Campos dos Alemães/SJC. 

 
Fonte: Mutirão Graffiti, 2007. 

 

Observa-se, também no graffiti do 1o mutirão (Figura 34), o tom mais 

atenuado de azul, combinado a tons castanhos que se acentuam na pele negra dos 

jovens retratados. As pessoas representadas são jovens, negros, certamente com 

muita coisa a dizer, referências claras da sócio demografia do bairro. 

São constantes nas pinturas, a identidade racial, as possibilidades de 

inserção social, as alternativas à violência, à marginalidade e a evidente 

representação da necessidade de expressão. Campos (2009, p. 146) afirma que: 

 

A condição social dos atores do graffiti urbano é interessante para 
problematizarmos os processos de construção identitária, a 
fragmentação de identidades e a criatividade dos grupos na 
fabricação de modelos culturais à margem dos padrões 
hegemónicos. 
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Figura 34: Graffiti do 1º Mutirão de Graffiti de 2007, na Rua Fernando Antonio Rachid de 
Paula / Campo dos Alemães / SJC  

 
Fonte: Google Street View, 2011. 

 

O que pensam os artistas sobre o ato de grafitar e o que os graffiti 

expressam? Sobre isso, Vespa (2016) se pronuncia: 

 
[...] pra mim, o fato de eu poder ter essa liberdade de fazer o que eu 
quero, de pintar o que eu gosto, independente do que as pessoas 
vão achar, se vão gostar ou não, isso pra mim é graffiti, de eu ter 
essa liberdade de me expressar, sem ter que provar algo pra 
alguém. Eu me sentindo livre, feliz com o que estou fazendo ali, 
sendo legal, ou não, pra mim isso é graffiti.  É ..., mas cada um tem 
uma vivência sobre, né? É ..., não tem como eu falar o que é certo e 
o que é errado, né? Pra mim o que mais conta é isso. 

 

Pode-se verificar, no depoimento do grafiteiro, a motivação da sua arte, 

atrelada ao sentimento de liberdade e de prazer. Provavelmente, a liberdade que o 

grafiteiro se refere não é a mesma que descriminalizou a sua arte. Pode-se pensar 

que a liberdade concedida pelo poder público pouco mudou na disposição do grupo 

em pintar, ou apenas facilitou a possibilidade de apoio e patrocínio. 

Sabe-se que, atualmente, Vespa e também Fhero, ainda se dedicam à pintura 

do graffiti em muros e participam de eventos no país e no exterior mas, 

principalmente, fizeram dessa atividade sua profissão, usando seu talento e sua 

experiência em trabalhos de pintura remunerados. 
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A figura 35 mescla imagens e letras, com presença de mensagens, o que se 

observou ser comum neste tipo de graffiti do bairro e que nem sempre tem algum 

sentido ou caráter contestatório, social ou político. 

 

Figura 35: Graffiti do 1º Mutirão na esquina das ruas Luiz Gonzaga (Rei do Baião) e Maria 
Ferreira dos Santos / Campo dos Alemães/SJC.  

 
Fonte: Google Street View, 2011. 

 

 Quando indagado se o graffiti é uma forma de expressão da realidade social, 

Vespa (DEPOIMENTO VESPA, 2016) disse: 

 
[...] hoje em dia tem muito disso. Tem artistas grafiteiros que 
querem passar alguma mensagem do lado social, do lado 
político, simplesmente do lado artístico de pintar sem ter um 
contexto ali em cima, né? Tem que ter um tema, né? vamos dizer 
assim. Mas (isso) tem até dividido por partes, hoje. Tem uns que 
prefere (sic) seguir por esse lado social, que é o (de) ensinar, ou 
passar mensagens positivas. Outros já usam a pintura mais pra 
atacar o sistema, pra falar de política, pra falar de algum tema que 
está acontecendo no momento no país. E todos são graffiti, 
entende? 
 

Nota-se aqui que Vespa tem conhecimento das implicações políticas de sua 

arte, mas mostra também que estas não são as únicas motivações de sua prática. 

Os graffiti no bairro Campo dos Alemães (Figura 36) dão colorido aos imóveis 

e se encontram com as pichações na forma de tags. 
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Figura 36: Graffiti na Avenida dos Evangélicos / Campo dos Alemães/SJC. 

 
Fonte: Google Street View, 2011. 

 

Vespa (DEPOIMENTO, 2016) continua sua argumentação: 

 
[...] Tem momentos que eu escolho um tema. Tem momentos que eu 
pinto simplesmente pelo prazer de estar com os amigos ..., de a 
gente se reunir e vamos pintar o que? Ah, vamos fazer isso e isso e 
todo mundo se reúne e pinta. Está ótimo. Eu tenho uma crew 
também, somos em sete, e ambos, tem momentos pra discutir 
sobre algum tema, que está acontecendo no momento no Brasil; 
outras vezes é simplesmente pelo lado artístico, de pintar. Então 
depende muito do momento, do lugar, com quem está, prá poder 
escolher. Eu não sigo um padrão, de eu só faço isso ou não, vou 
fazer aquilo. Eu gosto de pintar, eu acho que pra mim é isso (Grifo do 
autor). 

 

As motivações para a intervenção urbana por meio do graffiti, conforme 

depoimento de Vespa, são variadas, e podem ter um caráter de crítica social ou ter 

cunho contestatório, ou simplesmente pode ser produto de expressão artística mais 

livre, não temática, orientada pelo prazer, pela prática. No entanto, ainda que possa 

ser expressão individual, pelo espaço onde se realiza, o graffiti, ocupação da rua 

pela arte, já é, por natureza, um ato político. Durante a prática das pinturas nos 

Mutirões (Figura 37) realizados no Campo dos Alemães, foi grande o interesse da 

comunidade que se colocou como espectadora do processo e, com ele, interagiu, 

apesar da criminalização do primeiro evento. 

O tema “graffiti” é extensamente pesquisado pela academia, porém, não se 

localizou estudos que tratassem do significado desta manifestação no espaço do 
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Campo dos Alemães. Discute-se essa questão neste trabalho, com a intenção de 

contribuir com pesquisas acadêmicas que visem a incorporação de conhecimentos 

para um planejar que pense a cidade como um todo, a partir de sua complexidade. 

Entende-se que essa discussão tem estreita relação com as políticas culturais da 

cidade. 

 

Figura 37: Graffiti do 3º Mutirão de 2013 no Campo dos Alemães em execução. 

 
Fonte: Fundação Cultural Cassiano Ricardo, 2016. 

 

  

3.5 Políticas culturais na cidade de São José dos Campos 

 

A Constituição Federal da República do Brasil (CF) de 1988 diz, no Título VIII 

- Da Ordem Social, no Capítulo III - Da Educação, da Cultura e do Desporto, na 

Seção II - da Cultura, e no Art. 215, que “[...] o Estado garantirá a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 

incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”. Diz ainda, no seu 

artigo 1º, que “[...] o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
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indígenas e afro-brasileiras das de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional” (BRASIL, 1988). 

No Artigo 216, especifica que: 

 
[...] Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e 
viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas (BRASIL, 
1989). 
 

Portanto, a Constituição de 1988 refere-se aos direitos culturais como direitos 

fundamentais, acessíveis a todos os cidadãos e atribui ao Estado o encargo desta 

política. Essa situação se modificou ao longo do tempo, geralmente em função das 

restrições de recursos públicos, dando espaço à participação privada que, em 

contrapartida, passaram a ter benefícios e concessões fiscais (SILVA, 2014, p. 202). 

As comunidades e os agentes culturais “seriam responsáveis pelos esforços de ação 

patrocinadora, sendo este um pressuposto fundamental da lógica de implementação 

das leis de incentivo à cultura” (IDEM). 

Silva (2014, p. 199) afirma que estudos apresentados nos últimos dez anos 

mostraram a necessidade de se estabelecer um novo cenário para as políticas 

culturais brasileiras, em cujo contexto institucional se organizaram as mudanças e 

possibilidades de ação. Silva diz ainda que “[...] estas mudanças tiveram como 

diretrizes a reinserção da cultura na pauta política da nação, a interiorização destas 

iniciativas e a pluralização identitária” (IDEM). 

Isaura Botelho (2001, p. 74) refere-se a duas dimensões da cultura, a 

antropológica e a sociológica, cujas distinções são fundamentais e, por isso, devem 

ser consideradas na elaboração das Políticas Culturais. Botelho explica que a 

antropológica considera que: “[...] a cultura se produz através da interação social dos 

indivíduos, que elaboram seus modos de pensar e sentir, constroem seus valores, 

manejam suas identidades e diferenças e estabelecem suas rotinas”. Já a dimensão 

sociológica, “[...] não se constitui no plano do cotidiano do indivíduo”, mas sim no 

âmbito especializado, pois refere-se ao mercado, à cultura que tem visibilidade em si 

própria. Essa distinção vai determinar o tipo de investimento por parte do Estado. 

As políticas culturais na cidade de São José dos Campos, verificada na época 

mais próxima da realização do 1º Mutirão em 2007, foram definidas na Lei 
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Complementar Nº 306/06 de 17 de novembro de 2006, que aprovou e instituiu o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI do Município de São José dos 

Campos para o decênio seguinte. Na sua Seção V – Da Cultura, o Artigo 39 dizia: A 

política municipal da cultura tem por objetivo geral promover o desenvolvimento 

sócio-artístico-cultural da população. E como item VIII: “implantar Espaços Culturais 

Setoriais para atender as diversas Regiões do Município”. 

Em São José dos Campos, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo é o órgão 

gestor das políticas públicas de cultura. No site dessa Fundação (FUNDAÇÃO 

CULTURAL CASSIANO RICARDO, 2016), pode-se verificar que: 

[...] até 1985, a política cultural de São José dos Campos era gerida 
pelo então Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal. Em 
novembro daquele ano, devido à grande movimentação da 
sociedade em prol de uma instituição cultural com maior autonomia, 
foi aprovada a lei municipal nº 3.050, autorizando a criação da 
fundação cultural, o que viria a ocorrer, de fato, em março de 1986. 
[...] Com um olhar voltado para a cidade, a FCCR se empenha em 
valorizar os artistas da região e manter vivas as nossas 
manifestações culturais no artesanato, música, dança e culinária. No 
intuito de atender todas as regiões de São José dos Campos, sem 
exceção, a Fundação também está presente nos bairros com 10 
espaços culturais que levam os mais variados cursos e oficinas, 
todos gratuitos, para bem pertinho do cidadão. Para a FCCR, a arte 
não tem limites e transforma as pessoas, possibilitando-lhes admirar 
um novo mundo, repleto de cores, formas e ritmos. 

 

Um destes Espaços Culturais da Fundação Cultural Cassiano Ricardo é o 

Espaço Cultural Flávio Craveiro (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2016), “da região sul 

de São José dos Campos, localizado no bairro Dom Pedro I (próximo ao bairro 

Campo dos Alemães), inaugurado em outubro de 1995 e que oferece cursos nas 

áreas de dança, música, teatro e artes plásticas”. 

Apesar de ser uma fundação que percebe que a “arte não tem limites e 

transforma as pessoas, possibilitando-lhes admirar um novo mundo, repleto de 

cores, formas e ritmos”, por ser órgão diretamente ligado à prefeitura, está, a ela 

limitada, no que concerne a seus instrumentos legais. Isso significa que os limites da 

fundação ficaram evidenciados quando foi realizado o primeiro evento, em 2007, 

quando o graffiti era crime. 

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo chegou a apoiar o 3º Mutirão de 

Graffiti em 2013, na época em que esta prática já era permitida por lei, com cessão 
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de espaço para a realização de palestras e mesas de debates, realizadas no Espaço 

Cultural Flávio Craveiro, no bairro D. Pedro II, vizinho ao Campo dos Alemães. 

Fhero, como um dos organizadores dos dois primeiros Mutirões de graffiti no 

Campo dos Alemães (2007 e 2011) descreveu a movimentação nos finais de 

semana dedicados às pinturas nos muros do Campo: 

 

[...] no sábado, tinha gente que ia vir só no domingo, (mas) no 
sábado, quatro e meia, cinco horas, não tinha mais muro pra 
ninguém. [...] todo mundo pintando. E o domingo continuou do 
mesmo jeito, gente chegando, gente arrumando muro. Foi muito 
doido assim, legal pra caramba. E a ideia do Vespa, eu achei que foi 
muito legal até por isso, pra mostrar pros moradores. Que é uma 
luta válida.  A gente está lutando por algo que é muito forte 
dentro da cidade e dentro do País. E é uma briga que o samba 
teve, o movimento negro teve. Qualquer outro movimento artístico 

novo vai ter. Né? (DEPOIMENTO FHERO, 2017). 

 

Nessa fala pode-se ver o que é a arte, e como uma ação cultural, popular, se 

transforma em arte, num movimento ativo, socializado, cujo sentido é utilizar o 

espaço da rua “pra mostrar pros moradores que (a arte) é uma luta válida” (IDEM), 

um instrumento de linguagem, como pode-se perceber pelo depoimento do 

grafiteiro: 

 [...] a minha vida hoje sem o graffiti não vai existir, né? Não tem 
condição. É a maneira como (...) eu desestresso, a maneira como eu 
me mantenho num equilíbrio mental mesmo. É a maneira com que 
eu consigo falar com a sociedade e expor a minha opinião, o 
que eu quero dizer (grifo do autor). 
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5 PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESPAÇO: A INFLUÊNCIA DA 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

Planejamento e Gestão referem-se a tipos diferentes de atividades, além de 

terem referenciais temporais diferentes, pois planejamento remete a ação ao futuro, 

quando se tenta simular os desdobramentos de um processo e se precaver contra 

provaveis problemas (SOUZA, 2006). Já gestão remete ao presente, quando se 

administra uma situação, tendo em vista as necessidades imediatas. Portanto, são 

termos distintos e complementares que permitem “[...] ver o planejamento como a 

preparação de uma gestão futura” (SOUZA; RODRIGUES; 2004, p. 17). 

Planejamento e gestão urbana não devem ser vistos somente como ação do 

Estado, mas também como responsabilidade direta da sociedade civil, seja como 

contribuição para a prática efetiva de transformação da realidade, e também como 

papel a ser desempenhado no futuro (SOUZA; RODRIGUES, 2004). O ativismo, 

segundo os autores, é importante agente modelador do espaço urbano; por meio 

deles chega-se até mesmo a elaborar propostas de planejamento e gestão, soluções 

alternativas ao planejamento oficial e tentativas de sua implementação. 

Há de se considerar ainda que estas ações, quando promovidas pelo Estado, 

nunca são neutras, pois sofrem influência de grupos sociais e econômicos, uma vez 

que o Estado é controlado pelas classes dominantes e sua prática é “[...] atividade 

política por excelência” (IDEM, p. 24). 

Porém, quando se fala em direitos, existem maneiras de a sociedade se 

organizar por meio de movimentos, participando e influenciando tomadas de 

decisão. Os ativismos sociais têm grande potencial e podem se transformar em 

importantes agentes políticos no debate sobre a cidade e na construção de 

propostas de novas formas de organizar a vida e o espaço urbanos. Um desses 

movimentos considerados como nova forma de mobilização e de organização 

popular, decorrente do ativismo social que Souza e Rodrigues (2004) descrevem, é 

o hip hop. 

O graffiti é parte deste movimento; é um de seus componentes mais 

conhecidos e praticados. Em depoimento, o grafiteiro Fhero respondeu da seguinte 

forma sobre a utilização do papel contestador do graffiti: 

 



109 

[...] tem muita gente que faz isso (usa o graffiti para contestar). [...]. O 
cara (o grafiteiro) vai tendo mais consciência do que ele está 
fazendo, consciência do meio onde ele vive, qual o papel que ele tem 
dentro daquilo que ele faz para a sociedade, entendeu? Aí, conforme 
o andamento das coisas, conforme o tempo que o cara está 
pintando, o cara vai começando a colocar mais isso (contestação), 
no trabalho dele. Os meus trabalhos hoje, autoral, todos tem um 
vínculo social assim, né? Todos, todos. [... ] os caras (grafiteiros) não 
pintam só por pintar não. Você olha assim os trabalhos dos caras 
e já vê: “Nossa, está falando alguma coisa aí”. As vezes a forma 
de falar, a forma do cara se expressar, nas escritas e tal, não 
deixa tão claro assim. Mas até isso, até isso, é uma forma de 
protesto. [...] o cara dificulta o entendimento um pouco, pra pessoa 
que entender, ela já está trabalhando o pensamento dela pra outras 
coisas. [...] Eu acho que poderia ser mais (o graffiti com mais 
mensagens dirigidas). Sempre acho que poderia ser mais. Mas como 
eu já falei; o graffiti, inconscientemente, o cara está tendo um ato 
político ali. Inconsciente. Ele não sabe. Muitas vezes ele não sabe, 
que está fazendo um ato político ali. Um ato político social 
mesmo, assim. De mudar o meio mesmo, mudar, o lugar onde 

você mora. (DEPOIMENTO FHERO, 2017, grifo do autor). 

 

O grafiteiro Fhero mostra aqui sua leitura de que a mensagem subliminar está 

inserida no graffiti, e que o ato de grafitar é dirigido à mudança, que é a força do 

ativismo social. 

Cultura vista como política e política levando-se em consideração a cultura, 

segundo Souza e Rodrigues (2004, p. 96), são relações ainda tensas que se pode 

estabeler entre a administração pública e os movimentos da periferia. O movimento 

do graffitti, do qual o hip hop é a expressão máxima, que congrega o todo, 

estabelece com o espaço público uma relação visceral. Fonte de matéria prima para 

o exercício simbólico do protesto e da consciência política, o espaço público passa a 

ser, para o grafiteiro, a arma para o seu discurso, inalcançável em termos de 

dominio da administração pública mais direita.  

É dessa forma que pode-se pensar o graffiti no bairro Campo dos Alemães 

em São José dos Campos/SP, ou seja, como um instrumento de poder de uma área, 

processo de busca de controle que, especificamente no caso do graffiti, influencia o 

comportamento de outras pessoas. Entende-se ainda que estes espaços são, como 

ensina Milton Santos (2006), os espaços banais, os espaços da comunhão, da 

comunicação, os espaços de todos, sem exclusão, noção de totalidade dos atores 

agindo no espaço. 
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Marcelo Matheus Medeiros (2008) explica que tipos de manifestação como o 

do graffiti, que se apropria de parte do espaço, cria verdadeiros territórios 

discursivos. Medeiros explica que esses territórios são constituidos quando a 

apropriação do espaço pela escrita nos muros cria uma narrativa urbana. Os muros 

são assim, o meio pelo qual os grupos transmitem seus discursos, e convidam a 

todos a enxergar a voz e o agir daqueles que praticam o espaço e que dele se 

apropriaram. 

Compactua-se com a ideia de Souza (2004) quando, discorrendo sobre o hip 

hop, afirma que “[...] criar cultura e arte significa elaborar novas formas de 

comunicação, de significação e de interpretação do mundo” (p. 101). 

Os espaços públicos da atualidade já não possuem o mesmo status que 

tinham no passado. As redes sociais, a internet e os shopping centers, assim como 

a insegurança e o descuido da administração para com os espaços públicos, 

retiraram parte das pessoas das ruas e de seus espaços (GATTI, 2013). Ainda de 

acordo com Gatti (2013, p. 9), quando o Planejamento Urbano pensa o espaço 

público, a cidade precisa ser vista sob seus múltiplos aspectos, físicos, sociais, 

econômicos e culturais. 

Ricardo Marnoto de Oliveira Campos (2007) afirma que a condição social dos 

atores do graffiti urbano é relevante para a problematização dos processos de 

construção de identidade, de sua fragmentação e de sua criatividade na confecção 

desses modelos de cultura à margem dos padrões hegemônicos. Medeiros (2008) 

ressalta que é o uso do território que faz dele objeto de análise social e que “[...] seu 

entendimento é, pois, fundamental para afastar o risco de alienação, o risco da 

perda do sentido da existência individual e coletiva, o risco de renúncia ao futuro” 

(SANTOS, 1998, p.15). 

O grafiteiro Vespa (DEPOIMENTO VESPA, 2016), sobre a organização do 1º 

Mutirão, o de 2007, remete-nos à relação do grafiteiro com o espaço do bairro, que 

pode ser compreendido como espaço de poder, como território. Mesmo condenado 

pela administração pública, o grafitti reuniu não só um grupo de grafiteiros “da 

mesma tribo” como teve a intenção de “conscientizar” que o graffiti não era crime e 

sim “manifestação cultural”. Contrapondo-se à criminalização da prática, abre-se 

uma “brecha no sistema”, construindo o “espaço entre”, que Cristiana Nogueira 

(2009, p.3) explica como o espaço “onde é possível penetrar momentaneamente e 
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fazer alguma diferença, fazer algum sentido dentro da sociedade”. Este é o espaço 

do graffiti no Campo dos Alemães.  

Quando os grafiteiros Vespa (DEPOIMENTO VESPA, 2016) e Fhero 

(DEPOIMENTO FHERO, 2017) falam da organização do mutirão de 2007, as falas 

nos remetem à relação deles com o espaço do bairro, que pode ser compreendido 

como espaço de poder, como território: 

 
 [...] conversamos e chegamos nessa ideia de fazer um evento na 
cidade, no bairro onde morávamos, [...] a ideia eraessa de a gente 
poder mostrar para a comunidade, esse trabalho que a gente fazia 
nas ruas, o graffiti, da forma de conscientizar ..., que era uma 

manifestação cultural (Depoimento Vespa, 2016).[...] a ideia (do 

mutirão) veio do Vespa [...]. Ele (Vespa) falou: “- véio, queria fazer 
um mutirão aqui, é proibido fazer graffiti, a gente tem um 
problema muito sério com essa proibição”.  [...] E a ideia do 
Vespa, eu achei que foi muito legal até por isso, pra mostrar pros 
moradores. Que é uma luta válida. A gente está lutando por algo 
que é muito forte dentro da cidade e dentro do País 

(DEPOIMENTO FHERO, 2017). 
 

Assim, mesmo condenado pela administração pública, o grafitti reuniu no 

espaço feito território, não só um grupo de grafiteiros “da mesma tribo”, como 

também a intenção pedagógica de “conscientizar” que o graffiti não era crime, mas 

“manifestação cultural”.  

O depoimento do Vespa (2016) nos permite entender o uso que os grafiteiros 

de São José dos Campos fazem dos espaços da cidade, em específico do lugar 

onde moram, como espaços de opinião e de diálogo com a comunidade. No 

confronto com a ordem estabelecida, a prática transgressora do grafitti serve como 

linguagem e estabelece a democratização da arte, a subversão das relações 

políticas de ocupação e dominação vertical das políticas urbanistas programadas. O 

grafitti, nesse sentido, passa a ser o instrumento da fala que possibilita novas 

práticas sociais. 

Souza e Rodrigues (2004, p. 101), contribuindo para este entendimento, 

dizem: “a fonte que alimenta a criação cultural e artística dos integrantes do 

movimento (hip hop) é o lugar em que moram, são as comunidades que frequentam 

e onde estão seus amigos, é a cidade desigual e contraditória em que vivem”. 

Ressalta o autor que, nas favelas e periferias  “[...] tanto as alegrias, os sonhos, as 

amizades e os desejos que habitam esses lugares, como a violencia policial, o 
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tráfico de drogas, a pobreza e a miséria, são matérias primas para a produção 

artística” (IDEM, p. 102). 

Para entender o que aconteceu nos Mutirões, quando os muros do bairro de 

São José dos Campos foram transformados em tela pelos grafiteiros, em 

desobediência à legislação, emprestou-se de Michel Foucault (2001) o conceito por 

ele elaborado de heterotopia. O conceito nos permite compreender a importância 

das novas formas de comportamentos e significados dos espaços públicos, quando 

analisados a partir da interação de seus atores sociais, de objetos espaciais e de 

seus significados. 

Michiel Dehaene e Lieven De Cauter (2008) explicam que: 

[...] heterotopia, que significa literalmente "outros lugares", é um 
conceito rico do Planejamento Urbano que descreve um mundo 
descentrado em relação aos espaços normais ou cotidianos, que 
possui significados múltiplos, fragmentados ou mesmo incompatíveis. 

 

E que (idem, p. 76): 

[...] no mundo moderno, Foucault identificou "heterotopias de desvio" 
como a nova classe de "outros espaços". Na maioria dos seus 
exemplos, a principal característica é que esses espaços são 
atribuídos (ou marcados pela presença de) indivíduos e grupos 
sociais que não se encaixam na ordem social moderna de maneira 
muito mais permanente do que nas heterotopias pré-modernas. 

 

Foucault conjectura (2001) que o mundo, no século XIX, anterior ao que foi 

escrito o texto, encontrou, coerentemente, explicação no segundo princípio da 

termodinâmica para seus problemas advindos da industrialização. Sabe-se que o 

segundo princípio da termodinâmica tem aplicação no funcionamento, construção e 

rendimento de máquinas térmicas. Por outro lado, o século XX, viveria a época do 

espaço. Assim, os anos do século XX, nas palavras do autor, estariam na época do 

simultâneo, na época da justaposição, do próximo e do longínquo, do lado a lado, do 

disperso. 

Foucault (2009) explica também que esse espaço, que era na Idade Média, 

um conjunto hierarquizado de lugares, era o que se poderia chamar de espaço de 

localização, iniciado por Galileu e que a partir do século XVII dá lugar à extensão. 
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No século XX, essa extensão foi substituída pelo posicionamento, que é definido 

pelas relações de vizinhança entre pontos ou elementos. 

Assim, o conceito de heterotopia desenvolvido por Foucault confere uma 

interpretação múltipla (plural) da sociedade, levando-se em conta atores e 

fenômenos e, sobretudo, a compreensão do espaço do diferente, da transgressão e 

da contestação. 

Foucault acredita que a ansiedade da nossa época tem mais a ver com o 

espaço do que com o tempo. Apesar das técnicas de apropriação do espaço, dos 

instrumentos que nos permitem delimitá-lo e formalizá-lo, “o espaço contemporâneo 

ainda não foi totalmente dessacralizado” (FOUCAULT, 2001, p. 413). Por 

dessacralização Foucault se refere às regras que sustentam “dicotomias, as quais 

nossas instituições ainda não tiveram coragem de dissipar” (IDEM). São justamente 

as redes de relações invertidas, espelhadas e refletidas e, sobretudo, os espaços 

que contradizem todos os outros.  

Foucault se utiliza do conceito de utopia e de heteroropia para tratar desse 

último. O primeiro tem como projeção invertida do espaço real da sociedade; são 

espaços fundamentalmente irreais. Já a heterotopia lida com espaços reais, mas 

que são contestados e invertidos. São, na verdade, os outros espaços, os espaços 

da transgressão, do contraste, da contestação. Na verdade, esclarece Foucault, 

“não há nenhuma cultura no mundo que não deixe de criar as suas heterotopias” 

(FOUCAULT, 2001, p. 415). 

Pode-se pensar nos mutirões de graffiti no Campo dos Alemães como ações 

que produziram espaços de experimentação, como lugares de contravenção; 

lugares invertidos, pela lógica da ordem e dos lugares aceitos, que Rodrigo R. H. F. 

Valverde (2009, p. 8, 9) também explica: 

O espaço de Foucault foi relacionado ao dinamismo social, às 
mudanças, aos confrontos de ideias e à eminência de novas 
representações. O tempo, por sua vez, estaria atrelado à 
consolidação de significados e de narrativas, ganhando valor com a 
estabilidade, com a permanência dos arranjos de poder, com a 
associação a uma identidade dominante. 

 

Na cidade, como representação espacial da sociedade, do ponto de vista 

cultural, pode-se considerar o movimento dos grafiteiros nos Mutirões como espaço 

organizado. 
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Sobre o espaço de fora, ou o espaço em que se vive, para fora de nós 

mesmos, Foucault esclarece (2001) que é um espaço heterogêneo que contém um 

conjunto de relações que definem posicionamentos “irredutíveis uns aos outros e 

absolutamente impossíveis de ser sobrepostos”. Para Foucault, “o espaço (em que 

vivemos) se oferece a nós sob a forma de relações de posicionamentos” (2001, p. 

413). 

Entende-se que os Mutirões de graffiti, antes da descriminalização sejam 

espaços de heterotopias. Valverde (2009) explica que, para Foucault, “existiriam 

certos espaços que, devido à concentração de atores e de significados, seriam 

caracterizados pela inversão, suspensão ou neutralização da ordem oficial” (p. 10). 

Foucault ressalta o que diz: 

[...] o que me interessa são, entre todos esses posicionamentos, 
alguns dentre eles que têm a curiosa propriedade de estar em 
relação com todos os outros posicionamentos, mas de um tal modo 
que eles suspendem; neutralizam ou invertem o conjunto de relações 
que se encontram por eles designadas, refletidas ou pensadas 
(VALVERDE, 2009, p. 414). 

 

Para Pallamin (2000), a arte urbana pode ser tratada como prática social por 

permitir “[...] a apreensão de relações e modos diferenciais de apropriação do 

espaço urbano, envolvendo em seus propósitos estéticos o trato com significados 

sociais que as rodeiam, seus modos de tematização cultural e política” (p. 23 – 24) e 

ainda, que “o relevo dos significados das obras de arte urbana e sua concretização 

no domínio público dão-se em meio a espaços permeados de interdições, 

contradições e conflitos” (p. 24). 

Trata-se de olhar o espaço do graffiti como uma prática inicialmente 

contraventora, que ocupa, com singular expressividade, os muros daquele bairro, de 

adversas condições sociais, permeado pela problemática da violência. Note-se ainda 

que o bairro se constitui quase que como o único espaço urbano na cidade 

metropolitana de São José dos Campos onde essa arte acontece com tal expressão. 

Como pensar a cidade, garantindo a realidade urbana como experiência 

humana, individual e coletiva? Sobretudo, como pensar essas experiências em São 

José dos Campos, com tendências de um desenvolvimento baseado no sistema de 

gestão e administração “maquinal” ou “megamáquina moderna”, a partir da metáfora 

de Lewis Mumford (MUMFORD Apud RELPH, 1990, p. 120-121). Maria Margarida 

Cavalcanti Limena (2001, p. 38) explica: 
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Lewis Mumford construiu a metáfora da cidade como “megamáquina 
moderna” para expressar suas preocupações sobre as tendências 
observadas em cidades baseadas no desenvolvimento de um 
sistema de gestão e administração “maquinal”: “é uma máquina 
enorme e irracional que ordena, organiza e controla tudo o que pode 
a megamáquina é insensível à informação, [...] especialmente a 
informação da qualidade, que não é compatível com o seu sistema e 
atrai especialistas, poder e dinheiro para fins que ultrapassam os 
limites da razão humana. Só tem uma velocidade de funcionamento 
– mais rápido; só um destino atrativo – mais longe; só um tamanho 
desejável – maior; só um objetivo racional – mais” (MUMFORD apud 
RELPH, 1990:120-121). 

 

Como pensar as experiências individuais e coletivas dentro de condições que 

priorizem as características dos lugares e dos moradores? Em outros termos, é 

possível pensar a cidade promovendo diálogo com a sensibilidade artística e a 

racionalidade técnica? As possibilidades são amplas e variadas e “[...] cada opção 

pode nos parecer como um espelho de nossas esperanças e desejos de ambientes 

mais humanizados” (LIMENA, 2001, p. 37). 

Um espaço, colorido pelo grafitti, apresenta-se mais claramente na sua 

acepção ativa, uma instância da sociedade, um espaço cuja essência, como afirma 

Santos (2014) é social. Nogueira (2009) nos ajuda a entender que, 

[...] o que vemos hoje em dia pelas ruas transita entre questões 
sócio-políticas não só de afirmação como também de protesto. 
Afirmação no sentido de consolidar aquele espaço como seu, como 
uma brecha no sistema, quase um espaço-entre, onde é possível 
penetrar momentaneamente e fazer alguma diferença, fazer algum 
sentido dentro da sociedade (p. 3). 

 

 Um muro grafitado adquire características próprias e confere, ao entorno em 

que se situa, uma experiência espacial particular. Vespa, que hoje reside distante do 

bairro, em seu depoimento (2016), deixa claro que o porta consigo, é seu território, 

demarcado com graffiti, uma fronteira fluida de spray que se espraiava no entorno, 

possibilitando à comunidade outras percepções e vivências espaciais, atraindo 

outros jovens, construindo redes. Vespa caracteriza o bairro que o projetou pela arte 

do grafitti: 

[...] era aonde a gente morava. E ..., e por ser um bairro afastado ..., 
até hoje ainda rola essa visão de ..., comunidade, favela, de 
bairro perigoso, até hoje ainda tem essa ..., visão sobre esses 
bairros. (...) Eu cresci ali, eu vivi ali, e faz três anos que eu saí de lá. 
Então a gente procurava pintar sempre por ali. Graffiti é isso, é 
demarcar território, né? e a gente pintava onde a gente mora, 
onde a gente vive, compartilhar um pouco disso com a 
comunidade. Até mesmo a galera que morava em outros bairros, 
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de classe um pouco melhor que a nossa, vinham pro nosso 
bairro pintar por lá porque era mais tranquilo de pintar, né? 
devido a ter pouco policiamento, assim. Então a galera pintava 
mais por ali (DEPOIMENTO VESPA, 2016). 
 

 

Percebe-se, na fala de Vespa, o envolvimento com o lugar, a existência de 

laços emocionais que conectam pessoa e lugar, o lugar refletido na pessoa.  

A programação do 3º Mutirão incluiu a apresentação de grupos de rap e 

break, além da pintura do graffiti, reforçando a relação com o hip hop, caracterizando 

a cultura de rua como forma de arte e, também, de atitude. Sabe-se da ligação do 

hip hop como estilo de vida, com a afirmação do sujeito social, com a demarcação 

de território, a valorização da identidade cultural e a ocupação de espaços públicos.  

O sujeito envolvido com o graffiti ocupa um espaço determinado, no caso o 

bairro em questão, território físico e subjetivo, carregado de condições culturais e 

valores, num processo recíproco de formação de identidade e de construção de 

lugar, na tríade proposta por Carlos (1996). Vespa usa com frequência, 

espontaneamente, os termos território, demarcação, atitude, expressão, liberdade: 

“[…] o acrílico7 é mais essa atitude de você pintar na rua (...), ele surgiu dessa forma 

ilegal, né? De demarcar território, de poder pintar na rua, se expressar livremente, 

sem interferência, sem ter de pedir autorização” (DEPOIMENTO VESPA, 2016). 

Sobre essa questão, Campos (2007, p. 12) diz que 

[...] o graffiti é, basicamente, uma expressão das culturas juvenis 
urbanas. Daí que tenhamos de pensar, igualmente, as nossas 
cidades, o espaço urbano enquanto território edificado habitado por 
pessoas com lugares e destinos distintos. São essas pessoas que 
estabelecem vínculos sociais, afetivos, simbólicos, usando diversos 
recursos para exprimir algo sobre a sua condição. O território e tudo 
aquilo que este comporta é, desde tempos imemoriais, empregue 
para comunicar, sendo apropriado por indivíduos e grupos que lhe 
emprestam um determinado significado. Daí que uma cidade seja 
constituída por signos variados, possua uma memória que não é 
apenas física mas igualmente simbólica. Os jovens que fazem graffiti 
são exploradores da sua cidade, buscam nas superfícies conhecidas 
as melhores telas e materiais para nos dizerem algo sobre si e sobre 
o mundo que os rodeia. 
 
 

Ainda como definição de território, Haesbaert (2004) ressalta: ‘[…] para 

aqueles que têm o privilégio de usufrui-lo, o território inspira a identificação (positiva) 

                                            

7 Material das tintas utilizadas para se fazer o graffiti, por ser resistente a intempéries e de secagem rápida. 
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e a efetiva “apropriação”’ (p. 1). Entende-se que o graffiti no Campo dos Alemães, 

para Vespa (2016), permitiu esse usufruto físico e simbólico de um espaço antes 

estigmatizado pela arte, mais do que identificado, o território foi apropriado.  

Nas palavras de Vespa (2016), o alcance social da arte aparece explicitado: 

“[...] esse é um dos poderes que o hip hop tem, de conseguir ..., seria o lado social 

da cultura, né? Do hip hop”. Mas o grafitti é também possibilidade, libertação, 

ampliação de fronteiras, como Vespa comenta sobre os efeitos do graffiti na pessoa 

e no espaço: 

[...] oficina de graffiti, que é onde ensina, conta a história, ensina a 
criançada a manusear a tinta spray, o porquê que ..., como que 
surgiu essa nossa cultura do graffiti, e ..., encaminha, né? Pro lado 
bom da situação, resgata as pessoas das favelas, das 
comunidades precárias assim, e mostra um caminho diferente, 
que é possível seguir pelo lado certo, né? Através do graffiti, a 
transformação que o graffiti nos traz. Até mesmo comigo, foi uma 
das coisas que me resgatou assim, que me fez pensar de uma 
outra forma, me levou para outros lugares, nunca imaginei sair 
fora da cidade, naquela época. 

 

Esta arte é considerada por Vespa como uma possibilidade de resgate de 

uma condição pré-estabelecida que a imposição hegemônica reserva a 

determinados grupos. Ele mesmo foi um dos que, por meio de sua dedicação e 

talento, foi conduzido a lugares que nunca imaginou. 

Na cidade de São José dos Campos, simbolicamente representada pelo 

dinamismo econômico da indústria aeronáutica e do setor de telecomunicações, a 

pobreza e os índices de violência do Campo dos Alemães projetam, nos indivíduos, 

outra territorialidade. Como Hall (2015) afirma sobre a identidade contemporânea, 

“[...] o nosso processo de identificação tornou-se mais provisório, variável e 

problemático” (p. 12). 

A possibilidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas, nas ações de 

planejamento e gestão, deve considerar as ferramentas que estiverem disponíveis, 

como a arte, apoiando intervenções que contribuam para o desenvolvimento das 

cidades. E nesse sentido, é importante uma política cultural mais inclusiva e 

democrática, que ouça a periferia no que ela tem a dizer. Ouvir a periferia e entende-

la, buscando não só o tracejado das suas ruas, mas sobretudo as relações que a 

sustenta, inclusive os suportes culturais e simbólicos, é dever daqueles que querem 

estudar o espaço não só para compreendê-lo, mas também para nele atuar. 
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Para conhecer um lugar é preciso caminhar por ele, de preferencia o 

caminhar sem pressa, o caminhar do conhecimento, do deleite com as descobertas, 

do ouvir o que ele tem a dizer. Foi o que se ensaiou fazer na seção a seguir. 
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6 NUMA VISÃO DE MAIS PERTO: UM FLÂNEUR CAMINHA PELO CAMPO DOS 

ALEMÃES 

 

 

6.1 O flâneur de Paris 

 

Quando Sergio Paulo Rouanet (1992) pergunta, referindo-se à obra “Trabalho 

das passagens” de Walter Benjamin (2009): é a cidade que habita os homens ou 

são eles que moram nela, o alvo da pergunta é o flâneur. Afinal, a cidade está sob 

sua jurisdição e, seu mundo, explica Rouanet, é o das fantasmagorias urbanas. Por 

Fantasmagorias urbanas Benjamin entende o impacto da urbanização sobre a 

experiência visual da vida cotidiana, concebida no olhar do flâneur, o espectador do 

espaço urbano, aquele que se fundamenta na observação contemplativa. Walter 

Benjamin (2009, p. 462) explica que foram os próprios parisienses que fizeram de 

Paris a terra prometida do flâneur e que, para ele, a cidade, de fato, se transforma 

em paisagem, abre-se em paisagem e cinde-se em seus polos dialéticos. 

Fabrício Silveira (2012), sobre o graffiti urbano em espaços abandonados 

acrescenta que as fantasmagorias urbanas são formas de interpretações de 

fenômenos específicos que se referem a aspectos dos imaginários urbanos e aquilo 

que pode ser entendido como sendo sua dimensão mítica ou mágica. 

Pode-se conjecturar as fantasmagorias urbanas de um populoso bairro 

periférico de uma cidade metropolitana paulista? A paisagem do bairro Campo dos 

Alemães é permeada de graffiti, que se mistura a inúmeras outras características e 

particularidades que só esse bairro tem. 

Silveira (2012), em seu trabalho, que já no título revela o tema dos “galpões 

abandonados”, pois fala do “Graffiti Palace”, que era um destes espaços deixados 

vazios e que os grafiteiros aproveitaram para expor seus desenhos, mostra os 

espaços que servirão um dia aos processos de revitalização, dos quais Paris 

também se aproveitou, quando se remodelou. Assim, Silveira, mostrando o interesse 

por esses galpões abandonados, diz que, Paris, a capital do século XIX, era, para 

Benjamin, um emblema da época, a síntese do esplendor urbano, da fascinação. 

Com “[...] a modernidade que ali se inaugurava, (Paris se apresentava) repleta de 

promessas, novas técnicas, novas mercadorias e, sobretudo, novas imagens” 

(SILVEIRA, 2012; p. 47). Imagens, outra época, outros tempos! Mas as mesmas 
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imagens dos galpões abandonados de Silveira também podem ser vistas nos 

arredores do Campo dos Alemães, sobretudo em seus muros. 

O Campo dos Alemães não tem as passagens de Benjamin que Rouanet 

(1992) descreve “[...] a passagem resume a Paris do século XIX (p. 65), (...) as 

passagens são caminhos que olham para si mesmos” (p. 66). Definitivamente, o 

Campo dos Alemães não tem passagens, e sabe-se, sobretudo, que é muito 

diferente de Paris. Mas não tem como não notar na sua paisagem, cores que 

denunciam as formas do graffiti e, sobretudo, das particularidades que cobrem o 

bairro. 

 

 

6.2 Flanagem pelo Campo dos Alemães em busca dos graffiti 

 

Que pensamentos e emoções os desenhos dos mutirões de graffiti - muitos já 

deteriorados, outros quase ou completamente apagados - trazem ao flâneur e a 

quem passa pelas ruas do Campos dos Alemães todos os dias? 

Para entender melhor o flâneur, Benjamin (2009, p. 497) explica a 
flanerie, dizendo que esta se baseia, “[...] entre outras coisas, no 
pressuposto de que o fruto do ócio é mais precioso que o do 
trabalho. Como se sabe, o flâneur realiza estudos”. O Larousse, 
Grand Dictionnaire Universel de 1872, diz o seguinte, sobre o verbete 
flaneur:  

Seu olho aberto e seu ouvido atento procuram coisa diferente daquilo 
que a multidão vem ver. Uma palavra lançada ao acaso lhe revela 
um desses traços de caráter que não podem ser inventados e que é 
preciso captar ao vivo; essa fisionomias tão ingenuamente atentas 
vão fornecer ao pintor uma expressão com a qual ele sonhava; um 
ruído, insignificante para qualquer outro ouvido, vai tocar o do músico 
e lhe dar a ideia de uma combinação harmônica; mesmo ao 
pensador, ao filósofo perdido em seu devaneio, essa agitação 
exterior é proveitosa: ela mistura e sacode suas ideias, como a 
tempestade mistura as ondas do mar... Os homens de gênio, em sua 
maioria, foram grandes flâneurs; mas flâneurs laboriosos e 
fecundos... Muitas vezes, é na hora em que o artista e o poeta 
parecem menos ocupados com sua obra que eles estão mais 
profundamente imersos nela. Nos primeiros anos deste século, via-
se todo dia um homem dar a volta nas fortificações na cidade de 
Viena, não importando o tempo que fizesse, neve ou sol: era 
Beethoven que flanando, repetia em sua cabeça suas admiráveis 
sinfonias antes de lançá-las no papel; para ele o mundo não existia 
mais; em vão o cumprimentavam respeitosamente em sua 
caminhada - ele não percebia: seu espírito estava em outro lugar 
(LAROUSSE, Apud BENJAMIN, 2009, p. 436). 
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Nas ruas do Campo dos Alemães, os graffiti estão por toda parte. Vendo-os e, 

ao mesmo tempo pensando na relação intensa que o mundo tem hoje com a 

imagem, lembramos Sérgio de Lima Saraiva Júnior (2012, p. 30) quando diz que 

considerações sobre a imagem continuam a provocar debates e controvérsias e 

pergunta: por que provocam tanta agitação e despertam reações apaixonadas e 

violentas? Afinal é tão comum sua influência no cotidiano! 

As imagens do Campo dos Alemães despertam reações apaixonadas e 

violentas? Quem sabe! 

O flâneur chega no Campo dos Alemães num ônibus e desce no início de 

uma avenida onde disseram a ele que estariam os graffiti. Mas, “[...] não é somente 

o espaço da cidade que está à disposição do flâneur, é também sua história”, conta 

Rouanet (1992; p. 50). Pois logo ao chegar, desembarcando no início da avenida, 

bastou girar o corpo e ver o que estava as suas costas: o Pinheirinho, um espaço 

repleto de memórias.  

Pela proximidade, procurou-se neste trabalho entender a ligação do bairro do 

Campo dos Alemães com o episódio de remoção dos moradores do Pinheirinho, 

bairro vizinho. Hoje o Pinheirinho é uma área vazia, ao lado do Campo dos Alemães 

que, segundo Pedro Henrique Faria Machado (2014), sofreu grande influência deste 

bairro. 

Sabe-se que o Pinheirinho foi uma ocupação urbana em uma propriedade 

privada que ocorreu entre os anos de 2004 e 2012 na cidade de São José dos 

Campos – SP (MACHADO, 2014). Essa comunidade ocupou esse espaço até 

janeiro de 2012, quando foi retirada do local por uma ação de reintegração de posse, 

de acordo com Inácio Dias de Andrade (2013). No dia 22 de janeiro de 2012, num 

domingo, por volta das seis horas da manhã, mais de 1.500 policiais se dirigiram 

para a antiga Estrada do Imperador para a desocupação do Pinheirinho. Em 2012, a 

população do terreno era de quase 10 mil pessoas, que morava em condições 

precárias, de acordo com as lideranças do movimento de ocupação. Pelo aspecto 

jurídico, o terreno era de propriedade da prefeitura, mas acabou sendo vendido para 

a empresa Selecta do empresário Naji Nahas, que promoveu a desocupação. 

Atrás de muros que ainda existem no lugar, no passado, fatos terríveis 

aconteceram ali. O flâneur sabe do ocorrido e muitos ainda guardam essa história na 

memória. Afinal, o flâneur, “[...] despreza a história convencional, que o afasta do 
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concreto, mas fareja na história a cidade e a cidade na história” (ROUANET;1992, p. 

50). Sabe também o flâneur que nesse episódio não houve os ‘[...] “silêncios da 

história”, conforme definiu Michelle Perrot (2005) ao identificar a ausência das 

mulheres no discurso histórico como se estivessem fora do tempo ou, ao menos, 

fora do acontecimento’ (APUD BRITTO, 2013; p. 114). O flâneur sabe que elas 

estiveram lá. Mas ele está aqui pelos graffiti do Campo dos Alemães e aquela é uma 

outra história. A avenida os contém, e que tem em suas ramificações as ruas dos 

graffiti, esta é uma via larga, espaçosa e ventilada.  

O flâneur de Paris, saindo do Museu Grévin (ROUANET, 1992), evita entrar a 

sua direita no Boulevard Hausmann, afinal, o nome Hausmann lhe dá um certo mal-

estar; por ter sido o iconoclasta que destruiu e reconstruiu Paris, com sua larga 

perspectiva das avenidas, monumentos do poder da burguesia, temporal e espiritual. 

Mas, a realidade do Campo dos Alemães, que também tem suas avenidas largas, é 

bem outra.  

Rouanet conta ainda que o “embellissement strategique” de Paris e o 

consequente encarecimento dos aluguéis expulsou dali os proletários. No Campo 

dos Alemães, criado em 1980 sem a preocupação do “embellissement”, certamente 

o processo foi o inverso. Rosa Filho (2002) diz que, em São José dos Campos, 

trabalhadores sem qualificação, que já habitavam sub moradias no centro da cidade, 

foram removidos para o Campo dos Alemães. 

Nesse bairro, como em toda cidade, também se vê, inscritos, seu passado e 

seu presente. Dessa forma, esse espaço urbano pode ser visto e pensado como um 

texto, como ensina Valéria Zanetti (2012), pois “[...] neste espaço estão contidas as 

marcas e características dos que nele passaram ou viveram” (p. 155). “[...] É 

necessário instrumentalizar o olhar para perceber e reconhecer os inúmeros signos 

impressos” (2012; p. 156). É neste espaço que o flâneur faz sua caminhada. Ele 

está no início da Avenida dos Evangélicos e, como o flâneur de Paris, pronto para 

mergulhar no Campo dos Alemães como quem mergulha no mar, mesmo que este 

não tenha os encantos do outro. Mas isso ele vai descobrir, pois foi para isto que ele 

veio. 

Seguindo pela Avenida dos Evangélicos, o flâneur ainda não teve contato 

com nenhum desenho do Mutirão, nem na primeira travessa, na segunda ou 

terceira. Somente na quarta rua à esquerda, ele vê um desenho quase apagado, 

parecendo esquecido no meio da vegetação crescida e mal cuidada (Figura 38). 
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Figura 38: Av. dos Evangélicos, esquina com Rua Aurora Guimarães Segolin/ Campo dos 
Alemães/SJC. 

 
Fonte: Google Street View, 2011. 

 

As figuras dos muros, da maneira como são pintadas, poderiam lembrar os 

“panoramas” de Paris. Rouanet (1992) conta que a cidade inteira, num certo 

momento, foi enfeitiçada por estas ilusões de ótica, produzidas por estes “aparelhos 

de fantasmagorias”, como os dioramas, os diafanoramas, os novaloromas, os 

pleoramas. O panorama é um dos mais difundidos, e é explicado pelo autor, quando 

diz que “[...] a cidade se transforma em paisagem através do panorama”. Elaine 

Abreu também comenta: 

Na cidade de Paris, o modo panorâmico de observar a imagem do 
mundo e da natureza dentro de uma caixa, na qual o espectador era 
envolvido pelo espetáculo de grandes pinturas e efeitos de luz, 
consistiu em uma das perspectivas que alteraram a relação desse 
espectador com a paisagem, em época de mutações do espaço 
urbano (ABREU, 2009, p. 1). 

 

E ainda: “[...] Os panoramas, provenientes da técnica de imitação da natureza 

pela pintura, com auxílio de recursos luminosos e ruídos, foram um entretenimento 

que tornou enfático o efeito ilusório no espectador” (Idem, p. 2). Benjamin (2009, p. 

42) confirma isso quando diz que “[...] foi incansável o esforço de tornar os 

panoramas, por meio de artifícios técnicos, locais de uma imitação perfeita da 
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natureza. Procurava-se reproduzir na paisagem as mudanças da luz do dia, o nascer 

da lua, o murmurar das cascatas.” E também; “[...] nos panoramas, a cidade amplia-

se, transformando-se em paisagem, como ela o fará mais tarde e de maneira mais 

sutil para o flaneur”. 

Benjamin afirma ainda que “[...] é maravilhoso que na própria Paris se possa 

andar como se fosse no campo” (2009, p. 466) e com isso toca-se em outro aspecto 

da questão, quando a cidade se abriria diante do transeunte como uma paisagem 

sem limiares”. No Campo dos Alemães, o flâneur, espectador das pinturas dos 

muros as vê, ao vivo, no espaço urbano, que foi cenário de resistência e de 

afirmação coletiva. 

Um dos poucos graffiti com inscrições (Figura 39) e que neste caso se refere 

ao tema Pinheirinho: lê-se “Resistencia ao Pinheirinho” e “Yes, I´m experienced”, 

certamente querendo se referir aos problemas recorrentes do local e que culminaria 

com a retirada dos moradores no ano seguinte. 

 

Figura 39: Av. dos Evangélicos, esquina Rua João de Oliveira e Silva/ Campo dos Alemães/ 
SJC. 

 
Fonte: Google Street View, 2011. 

 

Em Memória e identidade social, Michael Pollak (1992; p. 201) explica: 

A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo 
relativamente íntimo, próprio da pessoa. Mas Maurice Halbwachs, 
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nos anos 20 - 30, já havia sublinhado que a memória deve ser 
entendida também, ou, sobretudo, como um fenômeno coletivo e 
social, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente e 
submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes. 

 

O “caminhante” vê e interpreta a manifestação da memória coletiva na 

inscrição “Resistencia ao Pinheirinho” e “Yes, I´m experienced” do graffiti, num muro 

do Campo dos Alemães. 

Quando o flâneur de Benjamin entra na rue St. Denis em Paris ele vê duas 

coisas: lixo por toda parte e um exército de prostitutas (ROUANET. 1992). O 

trapeiro, o colecionador e a prostituta, são figuras que o fascinam, relata Rouanet, 

pois todos eles produzem, cada um a sua maneira, a mercadoria vendável. O graffiti, 

segundo a afirmação de Silva, poderia transformar grafiteiros em artistas renomados 

e bem remunerados, mas não estes dos muros do Campo dos Alemães, disso, sabe 

bem o flâneur. Quantos dos que aqui grafitaram vão conseguir reconhecimento além 

dos limites do bairro? 

O Campo dos Alemães não tem passagens como as de Paris, esse espaço é 

outro, mas este ainda lhe faz recordar o panorama. Certamente, estes homens daqui 

habitam a cidade e fazem, do graffiti, a sua marca. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O graffiti no bairro do Campo dos Alemães, bairro periférico e estigmatizado 

na cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo, tema desse estudo, 

revelou-se como forma de expressão praticada no ambiente urbano, que expressa 

um diálogo da e com a periferia. A investigação acerca dessa intervenção urbana 

possibilitou o acesso a um universo de possibilidades que essa arte, tão inserida nos 

dias atuais, oferece como explicação para o entendimento do espaço e dos sujeitos 

que o integram. Os grafiteiros do bairro do Campo dos Alemães em São José dos 

Campos utilizaram os muros como expressão e afirmação de identidade do grupo e 

como apropriação e ressignificação do território e da paisagem urbana, o que vem 

nos confirmar que a arte também é um importante instrumento de poder. 

A prática dessa intervenção urbana na cidade teve, para os artistas, 

significado de liberdade e, a relação destes com a comunidade e, sobretudo com o 

poder público, estabeleceu uma forma de resistência, um meio de dar voz às suas 

individualidades, de expressar possibilidades de vida e de demarcar território. Para o 

estudo em questão, os grafiteiros do Campo dos Alemães e suas linguagens 

gráficas ajudaram no entendimento das formas e dinâmicas de produção social do 

espaço. 

Os muros do bairro ainda preservam as imagens da “arte proibida” que, 

apesar de criminalizada por decreto federal à época de suas produções (2007, 

2011), não intimidou os artistas que fizeram, do espaço, um território de reafirmação 

de suas lutas e, sobretudo, de suas linguagens. Esses muros, na atualidade, 

também revelam os graffiti legalizados, o que nos leva a refletir sobre a ambiguidade 

implícita nessa legislação, ao estabelecer tentativas de regulamentação, 

enquadramento e até censura, da arte que se originou da “contracultura”.  

Verificou-se, neste estudo, que o ser humano agiu, em todos os períodos de 

sua história, expressando-se, deixando marcas que, na maioria das vezes, não deu 

margem a entendimentos, a exemplo das pinturas rupestres. O Império de Roma 

também produziu seus graffiti, de onde, aliás, veio sua designação. Seus suportes 

eram também os muros; embora a técnica de confecção fosse diferente e numerosa, 

as inscrições já tinham caráter popular e a finalidade de criticar e mostrar 
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posicionamentos. E seu maior mérito foi quebrar o domínio das comunicações pelas 

elites, já que a leitura das mensagens públicas é subjetiva. E pode-se considerar 

que esta característica persiste até os dias de hoje, mesmo que se mande apagar ou 

pintar de cinza, como foi feito na cidade de São Paulo recentemente. 

Passados mais alguns milhares de anos, encontra-se novamente registros de 

graffiti - desta vez semelhantes na técnica de confecção, aos de Pompeia - no 

trabalho de fotografia de famoso fotógrafo, feito em Paris a partir dos anos 1930. 

Este trabalho confirmou o pertencimento dos muros ao lugar, aos contestadores e 

aos simples. Verificou-se nele, o pertencimento desta forma de expressão às 

periferias, aos que tem de passar uma mensagem de denúncia ou de uma situação 

e evidenciou-se principalmente, a incessante produção de graffiti ao longo do tempo. 

O graffiti nasceu simples, evoluiu e se ramificou, abrindo brecha para a 

pichação, oriunda de movimentos estudantis que sacudiram a Europa dos anos de 

1960. Junto à cultura hip hop e como um dos quatro componentes desta, o graffiti se 

espalhou pelo mundo como cultura popular e, poucos anos depois de seu 

surgimento, já se ouviram notícias de perseguição à sua prática. No Brasil, o graffiti 

tornou-se atividade lícita, não passível de punição, somente a partir de 2011, 

condicionado a certas regras. Embora a liberação significasse mais liberdade para a 

prática, ela foi disciplinada por normas e esquemas de vigilância passiveis de 

punição. Isto manteve o seu caráter transgressor, conforme se viu, recentemente, 

nos embates ocorridos na cidade de São Paulo, quando o prefeito, em pleno 

domínio de seu autoritarismo, decidiu apagar os graffiti com a intenção de “torná-la 

mais bonita”.  

Contraditoriamente, o prefeito da capital paulista, com o propósito de limpar a 

cidade, acabou por apagar os graffiti que coloriam as grandes avenidas, em um 

momento em que a prática deixou de ser crime. Curiosamente, em 2007 e 2010, em 

São José dos Campos, o graffiti, a arte até então proibida, chegou a dominar as ruas 

de um bairro da cidade, sem a resistência do poder público.  

Este bairro, conhecido na cidade como violento tem, contraditoriamente, bons 

índices de infraestrutura e desenvolvimento e, ao mesmo tempo, abriga a maior 

concentração de tráfico de drogas. É instigante analisar como a violência chegou até 

ali e se instalou. Sabe-se que este é um problema recorrente na sociedade moderna 

e certamente está relacionado às políticas públicas, quando a antiga cidade 

pequena, com o processo rápido de urbanização, não deu conta de atender suas 
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demandas por habitação, oportunidades de qualificação e formação de mão-de-obra 

e empregos.  

Foi neste bairro que aconteceram os encontros de hip hop e os mutirões de 

graffiti, num momento de proibição da prática. Mesmo condenado pela 

administração pública, o grafitti reuniu no espaço feito território, não só um grupo de 

grafiteiros “da mesma tribo” como teve a intenção de “conscientizar” que o graffiti 

não era crime e sim “manifestação cultural”. Contrapondo-se à criminalização da 

prática, abre-se uma “brecha no sistema”, construindo o “espaço entre”, que 

Cristiana Nogueira (2009) explica como o espaço “onde é possível penetrar 

momentaneamente e fazer alguma diferença, fazer algum sentido dentro da 

sociedade” (2009, p. 3). Este é o espaço do graffiti no Campo dos Alemães.  

Quando os grafiteiros narram acerca da organização do mutirão de 2007, as 

falas nos remetem à relação deles com o espaço do bairro, que pode ser 

compreendido como espaço de poder, como território, cuja luta do direito pela 

manifestação do graffiti se confundia com a luta do direito ao espaço e, sobretudo, 

de ter direito à voz.  

O depoimento do Vespa (2016) nos permite entender o uso que os grafiteiros 

de São José dos Campos fazem dos espaços da cidade, em específico do lugar 

onde moram, como espaços de opinião e de diálogo com a comunidade. No 

confronto com a ordem estabelecida, a prática transgressora do grafitti serviu como 

linguagem e estabeleceu a democratização da arte, a subversão das relações 

políticas de ocupação e dominação vertical das políticas urbanistas programadas. O 

grafitti, nesse sentido, passou a ser o instrumento da fala que possibilitou novas 

práticas sociais. 

Em geral encara-se o graffiti e o hip hop como movimento, ou forma de 

ativismo social, em sociedades sabidamente dependentes da ação do Estado para 

ações de planejamento do espaço que ocupam. Este planejamento é visto como 

solução, e a responsabilidade de planejar não é consenso, sendo que, geralmente o 

Estado é apontado com esta responsabilidade. Não se pensa na atuação da 

sociedade civil, como possibilidade de contribuição  criativa e que possa indicar 

caminhos para se superar problemas. Porém, mesmo sem esse conhecimento, a 

idealização e participação dos grafiteiros e da comunidade do Campo dos Alemães 

nos mutirões de graffiti, teve esse sentido. 
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Souza e Rodrigues (2004), contribuindo para este entendimento, dizem: “a 

fonte que alimenta a criação cultural e artística dos integrantes do movimento (hip 

hop) é o lugar em que moram, são as comunidades que frequentam e onde estão 

seus amigos, é a cidade desigual e contraditória em que vivem” (SOUZA; 

RODRIGUES, 2004, p. 101). Ressalta o autor que, nas favelas e periferias “[...] tanto 

as alegrias, os sonhos, as amizades e os desejos que habitam esses lugares, como 

a violencia policial, o tráfico de drogas, a pobreza e a miséria, são matérias primas 

para a produção artística” (IDEM, p. 102). 

Analisou-se as atuações dos grafiteiros nos três mutirões e verificou-se a 

aceitação deles para com o fato das pinturas poderem estar ali ou serem apagadas 

em seguida, pelo proprietário do imóvel ou por outro motivo. Apesar da efemeridade 

da arte, o que importa, para os grafiteiros, é o direito de externarem suas ideias em 

forma de desenho. Afinal, o mais importante na prática do graffiti, mesmo que os 

grafiteiros não reconheçam ou declarem, é o ato político, de ocupar as ruas e 

imprimirem nelas suas pinturas. Os grafiteiros entrevistados tem essa consciência e 

encaram sua atividade como “uma luta válida, para mostrar para as pessoas que 

estão lutando por algo que vale a pena”. 

Na cidade de São José dos Campos, verificam-se os direitos culturais como 

direito fundamental, garantido pela constituição federal. O município tem um órgão 

central destinado a congregar as políticas públicas na área da cultura e dispõe de 

espaços localizados para atendimento à população. 

Cabe olhar o graffiti do Campo dos Alemães como uma prática contraventora, 

que ocupa, com singular expressividade, os muros daquele bairro, de adversas 

condições sociais, permeado pela problemática da violência. Note-se ainda que o 

bairro se constitui quase que como o único espaço urbano na cidade metropolitana 

de São José dos Campos onde essa arte acontece com tal expressão.  

Um espaço, colorido pelo grafitti, apresenta-se mais claramente na sua 

acepção ativa, uma instância da sociedade, um espaço cuja essência, como afirma 

Santos (2014), é social. Um muro grafitado adquire características próprias e 

confere, ao entorno em que se situa, uma experiência espacial particular. Vespa, 

que hoje reside distante do bairro, em seu depoimento (2016), deixa claro que o 

porta consigo, é seu território. Percebe-se, na fala dos grafiteiros, o envolvimento 

com o lugar, a existência de laços emocionais que conectam pessoa e lugar, o lugar 
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refletido na pessoa. Demarcado com graffiti, o bairro possui uma fronteira fluida de 

spray que se espraia no entorno.  

O sujeito envolvido com o graffiti ocupa um espaço determinado, no caso, o 

bairro em questão, território físico e subjetivo, carregado de condições culturais e 

valores, num processo recíproco de formação de identidade e de construção de 

lugar. Território, demarcação, atitude, expressão e liberdade, foram termos 

constantes nos discursos dos grafiteiros. O território inspira a identificação e a 

efetiva apropriação, permitindo o usufruto físico e simbólico de um espaço.  

O grafitti é também libertação, ampliação de fronteiras, possibilidade de 

projeção de uma condição distante da imposição hegemônica reservada a 

determinados grupos.  

Ao longo da história, intervenções e expressões artísticas urbanas foram 

condenadas, ora por seu caráter contestador e político, ora por falta de 

compreensão e conhecimento. A arte, e o graffiti em particular, devem ser vistos 

como instrumentos de linguagem cuja função é revelar a voz daqueles que deles se 

utilizam. 

Viu-se que o processo de movimentação da população, do rural para o 

urbano, pelo qual passou a cidade - o mesmo cenário ocorrido no País - teve como 

protagonista central o pobre e o mal preparado para sobreviver na urbe. Este 

contingente se instalou nas periferias e até por isso não lhes foi concedido inserção 

e todas as condições básicas de urbanidade. Vê-se diariamente nas mídias 

manifestações reclamando desta condição. E esta parcela da população das 

cidades, na maioria das vezes majoritária, se presta a serviços mal remunerados, 

tem problemas de moradia, serviços, educação, saúde e seu reclamo se faz ouvir 

quando é possível e da maneira que é possível. Por outro lado, vê-se, por parte do 

poder público, ações que insinuam ouvir essas reivindicações, mas que na maioria 

das vezes se revelam inócuas ou pouco eficazes. Faz-nos pensar de quanto é a 

parcela de responsabilidade do planejamento urbano neste processo, e de como e 

quando a gestão e o planejamento devem ouvir essa voz da periferia. Certamente é 

um desafio que o planejamento urbano tem a enfrentar, o equacionamento para que 

se tenha uma cidade mais justa, com um planejamento urbano mais inclusivo e 

participativo. Isto somente pode ser conseguido com o debate honesto, que ouça 

todas as vozes. E uma dessas vozes ouviu-se no Campo dos Alemães! 
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