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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa surgiu de inquietações sobre as relações dos grafiteiros e grafiteiras com a 

cidade, e objetiva estudar os significados da apropriação da cidade por jovens grafiteiros. Os 

atores sociais são jovens grafiteiros da cidade de Recife, de ambos os sexos, que têm entre 19 

e 29 anos. O ponto de partida foram reflexões surgidas em experiências anteriores com os 

grafiteiros, decorrentes das atividades profissionais da pesquisadora. Atualmente, percebe-se 

o aumento do interesse por parte dos órgãos públicos, da mídia, e da sociedade em geral pela 

temática do grafite, mas os estudos problematizam a naturalização de conceitos negativos por 

parte desses órgãos, ao se referirem à juventude. Elegeram-se as considerações teóricas sobre 

uso do termo “juventudes”, no plural, para que assim sejam consideradas as diferentes 

possibilidades de ser jovem, além de se evidenciar aspectos positivos sobre a juventude. O 

tema “apropriação” recebe destaque, como forma de entender os sentidos das relações dos 

grafiteiros com a cidade, uma vez que o tema se apresentava sempre nas falas dos 

entrevistados. Realizaram-se duas entrevistas com cada um dos seis grafiteiros e grafiteiras, 

observações, conversas informais, além de três encontros para videogravação de criações 

desses jovens. O procedimento utilizado para a interpretação das falas e das imagens é a 

análise das narrativas e análise visual. O aporte epistemológico é a Psicologia Cultural de 

Jerome Bruner e as referências teóricas são Castro, Groppo, Sposito, Santos e Lefébvre. Esta 

investigação favorece a compreensão das relações afetivas dos citadinos com seu lugar de 

moradia. Ainda, considera-se que, ao se ampliar o olhar para a cidade, podemos nos perceber 

nela, e também apreender, além dos espaços físicos, os sentidos presentes nas diferentes 

formas de diferentes grupos existirem na sociedade. Na busca pelos sentidos de apropriação 

da cidade, os resultados se apresentam de forma a perceber que há uma relação de afetividade 

dos jovens entrevistados com a cidade, que são os espaços urbanos locais de sociabilidade 

juvenil e que as práticas dos grafiteiros(as), pela criação e ações coletivas, atendem a 

necessidades de pertencimento à cidade e transformação social. 

 

Palavras-chaves: Apropriação; cidade, juventudes; grafite. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This study arises from concerns about the relationship of graffiti with the city. The purpose of 

this research is to examine the meanings of city appropriation by young graffiti artist. Social 

subjects were young graffiti artists in the city of Recife, ages ranging from 19 to 29 years of 

both sexes. The first reflections appeared from previous experience with the artists, due to the 

professional activities of the researcher. Nowadays we can see more interest from government 

agencies, the media, and society on the subject of graffiti, but studies have come to question 

the naturalization of negative concepts used by these agencies when they talk about the 

youth. By this reason, we chose the theoretical considerations on use of the term “youth” in 

the plural, so that different possibilities are considered to be young, and also highlights the 

positive aspects of youth. The term “appropiation” is highlighted in this research as a 

means of understanding the meaning of the relations of the city with graffiti, in the extent to 

which it was presented in the statements of the respondents. There were two interviews with 

six graffiti artists, observations, informal conversations, and three meetings for video 

recording about creations of these young people. The procedure used for the interpretations of 

words and images was the analysis of narrative and visual analysis. The theoretical 

framework used was the Cultural Psychology, represented by Bruner, Castro, Groppo, 

Sposito, Santos and Lefébvre.This research help to understand the emotional relationships of 

urban citizens with the place where they live. So, when we look with greater coverage of city 

Still, it is possible to perceive it, and also to hold, in addition to physical spaces, meanings 

present in different forms in different groups exist in society. With the objective of understand 

the meaning of city appropriation, the result showed that there is a warm relationship between 

youngsters and the city and that the urban spaces is a places of youth sociability, and the 

practice of graffiti, the creation and collective actions, give a sense of belonging to the city 

and social transformation 

Keywords: Appropriation; city; youths; graphite. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Muitas pesquisas sobre as condições dos jovens e sobre as cidades contemporâneas 

estão sendo desenvolvidas, em diferentes campos de estudos: psicologia, sociologia, 

geografia, antropologia e história, e, com essas interfaces, englobam diferentes temáticas, 

como juventudes, cidades, direitos à cidade, espaço urbano, comunidade. Na pesquisa aqui 

apresentada, o campo de estudo se refere à Subjetividade e Cidade, e nosso tema será 

Juventudes e Apropriação.  

Nosso interesse em estudar essa temática da juventude decorre de nossa experiência 

como psicóloga social em uma ONG – Instituto Vida –, que proporcionou contato direto com 

o movimento Hip Hop, na cidade de Recife, dos anos 90 até hoje. Pudemos conviver com o 

surgimento dos grupos culturais de músicos que, nessa época, iniciaram um processo de 

mudança e fortalecimento da cultura pernambucana. Esses jovens, em maioria residentes na 

comunidade do Alto José do Pinho, zona norte da cidade, foram influenciadores da 

valorização da cultura Hip Hop do estado, pela ascensão nacional da banda Faces do 

Subúrbio, que, por intermédio de seus integrantes, desenvolveu práticas educativas para a 

disseminação do rap, break e grafite nessa comunidade. Realizando oficinas de break e 

grafite, eles viabilizaram a aproximação com os ideais e propostas dessa manifestação 

cultural, disseminada no Brasil na década de 80.  

Nesse contexto, nosso problema de investigação é saber: “Como os jovens grafiteiros 

e grafiteiras se apropriam da cidade e quais são suas práticas e suas relações com a cidade?”. 

Para tal, a pesquisa tem com objetivo geral analisar os sentidos de apropriação da cidade, 

possibilitados pelas práticas dos grafiteiros e grafiteiras da cidade do Recife. Como Objetivos 

específicos, a pesquisa pretende: 

1- Circunscrever os modos de vida e de relação com a cidade dos jovens 

grafiteiros(as) do Recife, considerando aspectos facilitadores e dificultadores de 

sua existência nos espaços urbanos;  

2- Identificar como a cidade é significada, a partir da criação artística de jovens 

grafiteiros; e 

3- Mapear as ações desenvolvidas pelos jovens grafiteiros que sugerem apropriação 

da cidade, com a vinculação à arte do grafite.  

Os sujeitos da pesquisa são os grafiteiros e grafiteiras que acompanharemos em seus 

modos de se individualizar, de produzir sentidos e o que pretendem significar na cidade. São 



12 

 

seis jovens de ambos os sexos, com idades de 19 a 31 anos. A pesquisa partiu desse 

conhecimento anterior da pesquisadora, referendado pelas verbalizações freqüentes dos 

grafiteiros e grafiteiras, que afirmavam ser as práticas do grafite uma forma de eles se 

apropriarem da cidade, de sua arte ter visibilidade e de transformar a cidade. Esse termo 

provocou curiosidade e admiração, que nos fez, ao longo do processo de investigação, tanto 

teórica como da aproximação com os entrevistados, optar por um conceito de apropriação a 

ser significado pelos próprios jovens, ou seja, subvertendo o uso, inventando ou reinventando 

suas funções (Smolka, 2000).  

Adotamos uma perspectiva de subjetividade contextualizada, entendendo que as 

pessoas se desenvolvem a partir do envolvimento com seu lugar de origem, bairro, cidade, 

cultura, família, história e bens adquiridos. Esses jovens grafiteiros, por meio de sua arte, 

apropriam-se de muros, de lugares estratégicos da cidade, para manifestar suas demandas, 

seus anseios, dificuldades, desejos, desafios de viver nesse contexto. Com estilos próprios de 

vida juvenil, eles buscam apropriar-se desse espaço físico e simbólico que é a cidade 

contemporânea.  

Fomos em busca dos sentidos dessas falas e das criações, buscando também o sentido 

da apropriação da cidade e formulando perguntas que provocam a produção científica: Qual é 

o sentido que esses jovens dão a cidade? Como ela é significada pelos grafiteiros e grafiteiras? 

Qual é o sentido de apropriação do espaço urbano pelos grafiteiros e grafiteiras? Com o 

intuito de nos auxiliar na resposta a essas indagações, percorremos um caminho de referências 

bibliográficas que, pelos números, ainda pouco expressivos, revela a necessidade de 

ampliarmos os estudos sobre culturas juvenis na cidade do Recife. 

Os motivos que nos levaram à escolha de Recife como cenário/sujeito desta pesquisa 

se referem ao fato de ser a pesquisadora também uma flaneur,
1
 a qual descobriu o gosto pelo 

transitar pela cidade, e nesse deslocamento despertou-se seu interesse pelos grafites 

distribuídos por ruas, muros da cidade, pelos vínculos afetivos com Recife e por proximidade 

com os pesquisados. 

A pesquisa Os sentidos da apropriação da cidade por jovens grafiteiros/as utiliza o 

conceito da Psicologia Cultural, que tem em Jerome Bruner referência teórica central, e 

entende ser a produção de sentidos algo que emana da cultura e para ela retorna. A escolha 

desse caminho deve-se ao entendimento de que o problema pesquisado dialoga melhor com 

tais pressupostos. Os procedimentos estão pautados no sentido de investigar como se 

                                                           
¹ Flaneurs: caminhadas descompromissadas, transitando pelos espaços urbanos (Baudelaire, 1997).  
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produzem significados, sem se preocupar com verdades comprovadas, e em que a relação 

pesquisadora-participantes e o conhecimento sejam construídos em parceria, no transcorrer do 

processo. 

O tema abordado levanta questões e reflexões sobre o conceito de juventude e o 

compreende em dimensões polissêmicas, no plural. Essa escolha problematiza a visão 

negativista dos grafiteiros e grafiteiras que historicamente se desenvolveu na mídia, em 

algumas pesquisas e no poder público judiciário, à medida que interpreta negativamente o 

sentido e as intenções das práticas de grafiteiros sobre o espaço urbano. O contexto de 

complexidade das cidades contemporâneas exige dos jovens atitudes de desprendimento, de 

enfrentamento aos riscos de viver os desafios dos grandes centros urbanos. O acesso aos 

lugares mais próximos ou mais distantes de nosso cotidiano faz surgir processos pessoais de 

reflexão sobre o sentido que damos a nós mesmos, faz-nos indagar “Quem somos nesta 

cidade?”, leva-nos a experienciar com fascínio e, ao mesmo tempo, com temor as situações 

nesse contexto.  

O ritmo veloz que hoje as cidades impõem a seus habitantes, por conta da força de 

estímulos múltiplos a cada momento, traz conseqüências para a forma de existir das pessoas. 

A impressão que se tem é que, para existir, precisamos atender ao que nos é imposto, 

desenvolver respostas de prontidão com eficiência e rapidez. Os jovens têm de estar 

prontamente aptos a ações instantâneas, evitar erros e ser velozes. Ser cidadão, nesse sentido, 

implica aprender por vias ambíguas, tanto por enfraquecimento quanto por enfrentamento. 

Castro afirma que “há sempre uma tensão na recriação da cidade por seus habitantes” (2004, 

p.32).  

Os modos de viver o espaço urbano, onde os jovens se deslocam para diferentes 

lugares, encontram-se e formam grupos por identificações, fá-los presenciar situações, 

interpretá-las, inventar e reinventar possibilidades de ações. Sobre isso, Castro (2004) diz ser 

a cidade um lugar que instrui, considerando serem tais aprendizados diferentes da forma 

concebida pelos espaços institucionais de ensino. O aprender ocorre na cidade, sem haver uma 

seqüência ordenada, planejada. A transmissão de saberes no ambiente das ruas, becos, metrôs, 

túneis, praças e suas extensões segue um compartilhar de histórias em comum, que vai 

criando formas, que se tornam visíveis nos modos de interagir e se relacionar com o espaço.  

A pesquisa Os sentidos da apropriação da cidade por jovens grafiteiros/as corrobora 

a ideia de que a cidade é um lugar de concretizar desejos, de experienciar riscos e desafios, de 

confirmar necessidades, de estabelecer relações com seus pares e com diversos atores, além 

de dar visibilidade às demandas por liberdade e afirmação das diferenças individuais. Todas 
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as pessoas experimentam sentimentos de interação com a cidade, seja de identificação ou de 

estranhamento. O pertencimento, a identificação com histórias passadas e presentes ou o 

sentir-se invisível em alguns lugares estão sempre presentes nas relações que as pessoas 

desenvolvem nas cidades onde moram ou por onde transitam. Nesse sentido, a cidade é o 

espaço dessas ações, e tem relevância na construção dos significados manifestados pelos 

processos de urbanização, bem como o processo histórico e as teorias sobre a cidade, sobre os 

quais se fez necessário discorrer.  

Por outro lado, os jovens grafiteiros e grafiteiras, em sua maioria, são moradores de 

comunidades desfavorecidas economicamente e geograficamente, que freqüentam as ruas da 

cidade (geralmente em grupos) e estão inseridos no movimento Hip Hop. Assim, fez-se 

necessário – além do estudo sobre cidade, para o que elegemos a teoria do direito à cidade de 

Lefébvre (1999 e 2001) – apresentar os sentidos sobre comunidade, pelos estudos de Santos 

(2008) e Bauman (2003). Vale ainda ressaltar que, embora nossos participantes sejam de 

ambos os sexos, não abordaremos a temática relativa a gênero, embora percebamos a 

importância e a necessidade de se desenvolver esse estudo no movimento Hip Hop. 

Nesta pesquisa, apresentamos o histórico do movimento Hip Hop, desde as influências 

dos Estados Unidos e de São Paulo, até sua composição em Recife. Pautar-nos-emos, no que 

diz respeito ao processo de significação, nos conceitos da Psicologia Cultural, em especial nos 

estudos realizados pelo teórico Bruner, bem como nas investigações teóricas da juventude de 

Castro (2004), Sposito (1994), Abramo (2008) e Groppo (2000).  

A pesquisa apresenta possibilidades de contribuir para os estudos sobre a juventude, 

pode dar maior visibilidade à questão específica do ser jovem, considerando-se as diferenças 

econômicas, sociais, culturais e espaciais. Por meio desses estudos, podemos dar ênfase na 

juventude, em seus aspectos positivos da vida, diminuindo assim as perspectivas de 

naturalização da negatividade, que surgem quando se estudam ou se conceituam os jovens, 

principalmente os pobres.  

Este estudo poderá repercutir positivamente na estima social dos jovens, a partir da 

valorização de suas produções culturais, contribuindo para diminuir a discriminação do grafite 

pela arte (erudita, convencional, tradicional) e, quem sabe, estimular ações, ou a criação, ou o 

fortalecimento de projetos de lei para a descriminalização das práticas de grafite. O estudo 

pode contribuir para a elaboração de futuros projetos em políticas públicas para a juventude, 

que incluam ações efetivamente mais coerentes com as necessidades e o perfil dos jovens, 

oportunizando suas expressões, de forma a estabelecer um diálogo positivo entre eles, a 

cidade e a sociedade. Outro aspecto relevante da pesquisa é tornar visível o processo de 
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urbanização das cidades e a influência que os projetos exercem na vida e nas relações sociais 

com os espaços na cidade. 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos, como descrevemos em seguida. 

O capítulo 1 tem como tema a Cidade, no qual privilegiamos o conceito de direito à 

cidade, tendo como referência os estudos de Lefébvre. Em seguida, situamos o leitor acerca 

de teorias já estudadas sobre a cidade e os processos de urbanizações ocorridos nas cidades de 

modo geral. Continuando, apresentamos como esses processos ocorreram no Brasil. Em 

seguida, abordamos conceitos sobre comunidades e favelas. Para terminar o capítulo, 

apresentamos as características socioeconômicas e geográficas da cidade de Recife. 

O capítulo 2 iniciamos com um questionamento sobre a naturalização de conceitos 

negativos sobre a juventude, além de introduzir aspectos contextuais e situacionais para 

defini-la. Nesse capítulo, apresentamos a definição e o histórico sobre grafite e fornecemos 

esclarecimentos sobre o movimento Hip Hop, como iniciou no Brasil e em Recife, e suas 

influências socioculturais. 

O Capítulo 3 é dedicado à apresentação dos aspectos teóricos, a partir da abordagem 

em Psicologia Cultural. Aproveitamos para fazer uma retrospectiva da história da psicologia, 

trazendo como marco a Revolução Cognitiva, de 1950. O leitor poderá compreender a forma 

como foi realizada a pesquisa, a abordagem em pesquisa qualitativa e o histórico. 

Descrevemos e caracterizamos a cidade em que a pesquisa foi realizada, em seus aspectos 

socioeconômico e cultural; apresentamos um perfil dos jovens pesquisados; e justificamos a 

utilização das narrativas e os procedimentos de registro de informações, análise dos registros 

das entrevistas e das imagens.  

Capítulo 4 é dedicado à análise das entrevistas e das imagens dos grafites. As 

entrevistas são apresentadas de forma a fazer uma conexão com as narrativas visuais, 

realizadas no momento da criação dos grafites. A pesquisa apresenta uma análise dos sentidos 

da apropriação da cidade a partir dos três grafites feitos em diferentes pontos da cidade. 

Apresentamos as imagens, para que a interpretação se desenvolva à medida que elas 

produzem sentidos e que ela seja feita em conexão com as referências teóricas, fazendo um 

diálogo entre as narrativas dos grafiteiros, as falas registradas pelas entrevistas e os estudos 

realizados sobre jovens, práticas sociais e direito à cidade.  

Nas considerações finais, apresentamos de forma sintética as reflexões sobre o tema 

abordado, fazendo um link com as teorias referenciadas. Nesse momento, aproveitamos para 

nos posicionar sobre o percurso dado ao longo desta produção de conhecimento, além de 

sugerir futuros estudos nessa aérea. 
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Convidamos o leitor a uma leitura de narrativas de jovens que veem na arte uma 

possibilidade de transformação social, que, além da expressão artística, realizam práticas 

sociais que visam a uma organização coletiva para superar as dificuldades oriundas das 

desigualdades sociais e segregações: sejam culturais, de espaços ou econômicas. Os jovens 

podem estar falando de suas necessidades, seus sentimentos e atitudes, e nesta pesquisa fomos 

provocadas a buscar esses sentidos. 
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CAPÍTULO 1 

A cidade: o direito à cidade 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

Foto-Bidu Queiroz 

Figura 1a, 1b e 1c: Recife, Rua da Aurora, próximo ao semáforo da Av. Norte. Vista de 

frente para o Rio Capibaribe. Na lateral esquerda, prédio da Prefeitura e, à direita, Ponte 

Princesa Isabel. Local de lazer, encontros e diversidades: skate, grafite, pichação. 

 

Pode-se perceber, pelo registro da foto inicial deste trabalho, que na cidade habitam 

diferentes modos de vida. Portanto, são diversas as formas de ser citadino. Cada cidade tem 

sua singularidade, experiências históricas próprias e se alimenta da inventividade de seus 

moradores. Os jovens, embora com dificuldades, deslocam-se diariamente de sua 

comunidade, nos fins de tarde e principalmente aos domingos, para a Rua da Aurora, local de 

lazer, encontros e troca de experiências. As expressões pelo grafite e pichação, além dos 

jovens realizando manobras no skate, visualizadas pela foto Recife, indicam possibilidades de 

que o convívio em sociedade seja realizado de forma a considerar as diversidades de estilos, e 

que os espaços de expressão sejam visíveis e respeitados em suas diferenças. 

Nesta pesquisa, a cidade é considerada um direito. O direito à cidade, formulado pela 

teoria de Lefébvre (2001) sobre a cidade, só existe como o direito à vida urbana. Nesse 

sentido, os grafiteiros da cidade de Recife podem estar indicando, em suas práticas de 

apropriação pela arte, uma forma de conquista desses direitos, e é isso que pretendemos 

investigar. Para esse teórico, só a vida social, a práxis, pode criar as relações sociais, e, sem 

sair desse foco, ele propõe uma nova cidade, uma nova vida em sociedade urbana. É 

importante destacar que o autor inicia um debate sobre as teorias urbanísticas e faz uma crítica 

aos projetos para a cidade que incluem apenas as necessidades individuais e que favorecem 

grupos economicamente dominantes.  
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Propondo uma revisão das formas, funções e estruturas da cidade, Lefébvre (2001) 

indica que se faz importante considerar as necessidades sociais da cidade. Essas necessidades 

têm características de ser opostas e complementares, e se apresentam em dois tipos. O 

primeiro é o das necessidades mais gerais, tais como segurança e abertura; certeza e aventura; 

organização do trabalho e do jogo; previsibilidade e imprevisto; unidade e diferença; 

isolamento e encontro; independência e comunicação. O segundo inclui as necessidades mais 

específicas: atividades criadoras, simbólicas, de obra, de informação.  

Essas necessidades se apresentam na vida social, e cada grupo constrói seus sistemas 

de significação sobre elas. Ainda segundo o autor, são os sistemas de significação do 

habitante os menos influenciadores dos projetos urbanísticos, visto que são o olhar dos 

técnicos de arquitetura e os interesses dos programas de governo que imperam nas realizações 

desses projetos. Ele alerta para a necessidade da construção de um caminho para a sociedade 

urbana, do humano como obra, na direção “do homem urbano, polivalente, polissensorial, 

capaz de relações complexas e transparentes...” (2001, p.107). 

Há, nessa forma de teorizar a cidade, uma possibilidade de apropriação do espaço pela 

sociedade, reafirma Oseki (2001), ao comentar sobre Lefébvre. Porém, continua Oseki, a 

apropriação está bloqueada pela fragmentação do espaço, da teoria e das práticas industriais 

que dividiram os espaços em pedaços. Os jovens grafiteiros, ao se apropriar da cidade com 

sua arte, com encontros nas ruas e praças, ao deslocarem-se da periferia para os centros, 

atuam na direção de se incluírem nos espaços, vivenciam e denunciam as exclusões, e 

indicam as necessidades de conquista de novos espaços urbanos.  

Os jovens criticam a vida urbana, que impede que as pessoas caminhem pelas ruas, 

percebam e apreciem lugares e obras de arte. Em suas análises, Lefébvre (2001) diz que a 

cidade moderna, industrial, assume ares de objeto de consumo cultural para turistas, desejosos 

de espetáculos e do pitoresco. Ele reafirma a importância da rua como lugar de encontro, em 

detrimento da invasão dos automóveis, de sua locomoção como prioritária pela cidade: 

“Aproxima-se o dia em que será preciso limitar os direitos e poderes do automóvel, não sem 

dificuldades e destruições” (Lefébvre, 1999, p.29). 

De modo geral, Lefébvre (2001) afirma que o direito à cidade só é possível se nos 

detivermos ao modo de vida em sociedade. Ele defende o direito à vida urbana, criado a partir 

de novas bases e estruturas que priorizem a vida cotidiana do habitante, das diferentes formas 

de se viver na sociedade urbana. Segundo o autor, o urbano é o lugar de encontro, que prioriza 

o valor do uso e pressupõe uma teoria integral da cidade e da sociedade urbana: “Que a cidade 
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torne a ser o que foi: ato e obra de um pensamento complexo, quem não desejaria isto?” 

(Lefébvre, 2001, p.113). 

 

1.1 Teorias da Cidade 

 

As cidades existem em diferentes tamanhos, cada uma delas tem sua própria história, e 

elas são marcadas por diferenças: as pessoas que vivem nelas, como são distribuídas as 

atividades e a produção. Os limites entre a cidade e o campo, muitas vezes, são difusos e 

dinâmicos. As atividades exercidas pelas pessoas, a divisão do trabalho e como ela se dá vão 

definir seu dinamismo próprio. Elas se caracterizam por desenvolver atividades tipicamente 

urbanas: comércio, transformação da matéria-prima na indústria, prestação de serviços, 

transporte urbano, criação de redes de esgotos, dentre outras.  

Em alguns países, como Reino Unido, África do Sul e Brasil, os critérios de 

urbanização estão relacionados à administração por municípios. Outros usam critérios 

numéricos – França, Dinmarca, Holanda, Coreia, Japão – ou ambos os critérios – Estados 

Unidos, Canadá, Noruega, Turquia –, e outros, ainda, usam critérios econômicos – Itália. 

Segundo Sposito (1994), a cidade é o local onde, historicamente, alojou-se o grupo 

encarregado de gerenciar e consumir excedentes agrícolas – diferentemente das áreas de 

produção agrícola –, ao qual se juntaram artesões, militares e funcionários a eles ligados. 

Constituiu-se assim um núcleo populacional dependente dos alimentos produzidos na zona 

rural, e cujas atividades eram predominantemente o comércio, a indústria e os serviços.  

Por meio dos estudos de Freitag (2006) sobre as teorias da cidade, podemos apreender 

as diferentes formas de compreender e construir os espaços urbanos. A produção inter e 

multidisciplinar das escolas, que, ao longo do tempo, formou conceitos sobre cidade, 

considera os aspectos econômico, urbano, político, social e cultural. Diversas áreas das 

ciências vêm demonstrando interesse de estudar as questões urbanas, seja pelas problemáticas 

da infraestrutura, seja pela perspectiva econômica, populacional, cultural e ambiental, 

destacando-se que, por sua complexidade, faz-se necessário envolvimento com estudos da 

sociologia, geografia, psicologia, antropologia, economia.  

Choay (apud Freitag, 2006) apresenta três dimensões do urbanismo: Culturalista, em 

que vê o tempo em detrimento do espaço; Progressista, que ignora o tempo e vê a cidade em 

dimensão espacial; e, por fim, a Naturalista, que remete a olhar para a cidade, valorizando a 

natureza, em uma analogia organicista, metáfora da cidade jardins.  
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1.2 Processo de Urbanização: crescimento populacioanl e marginalidade 

 

A urbanização, segundo Santos (2008), é um fenômeno moderno, que surgiu com a 

Revolução Industrial e é crescente desde 1950. As mudanças em Recife acompanham as 

conseqüências do período pós-Segunda Guerra Mundial, ocorridas em todas as metrópoles. 

Com a Revolução, o processo de urbanização surgiu de forma acelerada, e a expansão do 

crescimento populacional tornou-se um problema. Em 1900, havia no mundo 11 cidades com 

mais de um milhão de habitantes, em 1920, eram 20 cidades, em 1940, eram 51, em 1955, 

eram 69 e, em 1961, eram 80 cidades (Santos, 2008, p.14). Fazendo uma análise do 

crescimento populacional, estudiosos como Santos (2008) afirmam que, nos países 

subdesenvolvidos, o crescimento populacional deve-se à diminuição das taxas de mortalidade, 

bem como ao processo de urbanização acelerado e desorganizado (Freitag, 2006) nas 

metrópoles.  

Nos países desenvolvidos, de 1920 a 1960, a população urbana cresceu pouco mais de 

um terço, enquanto, nos países ditos subdesenvolvidos, ela triplicou, revelando na África e 

nos países da América Latina os mais elevados ritmos de crescimentos (Santos, 2008). Surgiu 

também, segundo Maiolino e Mancebo (2005), como conseqüência do crescimento acelerado 

e desigual das grandes cidades, o fenômeno da marginalidade, do qual advêm os núcleos de 

populações recentes, nas bordas ou margens do espaço urbano. A partir dos anos 70, diversas 

formas de caracterizar a marginalidade surgiram: como situação ecológica; como fruto de 

atraso no desenvolvimento econômico; e como fenômeno psicossocial de ambivalência, por 

um sentimento de não-pertencimento ao lugar de moradia e de dependência desse lugar.  

Nos anos 80, continuam as autoras, o enfoque na marginalidade mudou para o sentido 

de cidadania limitada, do ponto de vista da dificuldade de grupos de participar da sociedade e 

ascender economicamente. Estudiosos como Milton Santos (1987) promovem debates sobre a 

pobreza, com ênfase nos direitos de cidadania e de territórios, defendendo ao mesmo tempo o 

direito ao pertencimento de lugar de origem e questionando a fixação da pobreza em 

determinados espaços. Nesse mesmo tempo, surgiu no Brasil, em São Paulo, o movimento de 

grafite, junto ao Hip Hop, que traduz a realidade dos jovens moradores desses espaços 

urbanos desprestigiados, como luta pelos direitos de acesso à cidade e contra as desigualdades 

econômicas e sociais. Os jovens tinham como princípios o direito ao deslocamento na cidade, 

a transitar das favelas para os centros urbanos, e mesmo questionar as condições de vida nas 

áreas degradadas, abandonadas pelo poder público estatal.  
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Já na década de 1990, o discurso da marginalidade foi substituído pelo de exclusão 

social, de modo a abranger as minorias: negros, mulheres, homossexuais, deficientes, além de 

desempregados, meninos de rua, sem-teto. Outro debate que permeia as questões de 

urbanização nas cidades contemporâneas se refere à estrutura polarizadora entre pobres e 

ricos, que caracteriza situação de gritante desigualdade social. Admite-se, por um lado, que há 

grande número de pessoas vivendo de trabalho informal, em péssimas condições de moradia, 

com baixa renda, e, por outro lado, há os que vivem com melhores condições de renda, com 

melhores oportunidades profissionais e boa qualidade de vida (Ribeiro, 2000a, apud Maiolino 

e Mancebo, 2005), assim, entende-se a sociedade como dividida, segregada espacialmente e 

economicamente. Alguns estudos realizados em cidades como Paris e Londres não confirmam 

essa dualidade nas estruturas sociais e espaciais, afirmam que as desigualdades e diferenças se 

reproduzem em todos os locais da cidade (Ribeiro, 2000b). 

As realidades brasileiras são diversas e distintas. As condições de locomoção de 

jovens e da população em geral não favorecem o transitar pela cidade, restringem as 

atividades aos locais próximos das moradias. Isso conseqüentemente faz com que as 

condições econômicas delimitem os acessos, o que pode favorecer uma segregação espacial. 

“No caso da cidade de Recife e de sua organização espacial, essa denominação inclui áreas 

centrais onde se apresentam favelas e palafitas, entre outros tipos de urbanidade, nas quais 

predomina a lógica da pobreza e da falta” (Costa e Menezes, 2009, p.3). As limitações de 

acesso à cidade, por parte dos grafiteiros e grafiteiras, não caracterizam impedimento para 

eles, que criam alternativas de viver e sentir a cidade, de forma a valorizarem seu lugar de 

origem, suas comunidades, reconhecendo-se neles, como já havia dito Santos (1987). 

Também observamos em Recife, assim como em outros grandes centros urbanos de nosso 

país, as condições de pobreza em distintos locais da cidade, no centro e no entorno dos bairros 

de alto poder aquisitivo.  

Faz-se necessário afirmar os estudos que possibilitam uma análise dos processos de 

exclusão e desigualdades em torno da pobreza, a partir de diferentes formas de se viver nas 

comunidades, evitando-se assim definições generalizadas, frutos do fenômeno econômico 

globalizante. 

 

1.3 O Brasil e as Influências Urbanísticas 

 

A história da urbanização demonstra as dificuldades em que se formaram as cidades. 

Desde o início da República, as cidades vêm se caracterizando pela desorganização dos 
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espaços urbanos, o que gera instabilidades e processos de exclusão social, pela divisão dos 

espaços. Surgiu assim a figura dos cidadãos pobres, vindos das casas de palafitas, cortiços e 

mocambos, que se tornaram estigmatizados desde a abolição da escravidão, por força da 

desterritorialização dos escravos e pelo crescente fenômeno de imigração para as 

aglomerações de comércio.  

No início do século XX, modernizou-se o país, com programas de reforma urbana, 

com projetos de circulação nas ruas, lazer e controle sociopolítico, como afirma Orlandi 

(2004). A formação urbanística das cidades brasileiras foi influenciada pelo modelo francês 

de idealizar e projetar suas cidades, que foi influenciado pelo arquiteto Le Courbusiê (1887-

1965), que deixou muitos seguidores urbanistas e arquitetos na década de 1930. Um deles é 

Lúcio Costa, que foi responsável por projetos no Rio de Janeiro, desde a orla até o centro, 

além do Museu de Arte Contemporânea e de ser o urbanista responsável pelo Plano Piloto de 

Brasília. Já o modelo americano introduziu formas urbanas de viver a cidade pela cultura dos 

shopping centers, do consumo, da exposição das mercadorias e dos estacionamentos seguros, 

o que transformou a orla em construções de moradias voltadas para a classe média alta.  

Com base nos projetos e planejamentos urbanos, influenciados pelas escolas francesa, 

inglesa e americana, construíram-se as cidades brasileiras ao longo do tempo. Teóricos como 

Marx e Engels influenciaram, com seus ideais de sociedade, arquitetos e urbanistas, que 

adequaram seus projetos de arquitetura às questões de invasões populares, em terras do 

governo, proteção de mananciais e reservas ecológicas, desemprego e marginalidade. Projetos 

de reforma urbana idealizados pelo engenheiro Hausmann (1809-1891), que tinham como 

ação a demolição de prédios de arquitetura colonial, construção de avenidas largas, demolição 

de morro e sua urbanização, saneamento de territórios alagados, além de reformas de 

iluminação tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, são exemplos da forte influência da 

escola francesa. A escola francesa, sem dúvida, influenciou tanto a teoria como as questões 

práticas de intervenção urbana brasileira. Vale evidenciar ainda teóricos como Touraine e 

Lefébvre (1901-1991), com destaque para a recepção no Brasil e na América Latina de seus 

pensamentos teóricos, programas habitacionais e planejamento regional, além dos estudos 

sobre as questões de violência urbana e movimentos sociais das cidades. 

 A escola inglesa deixou suas marcas no urbanismo brasileiro pelos projetos de 

instalação de rede e transportes urbanos elétricos, os bondes, nas grandes capitais do século 

XX.  

No início do século XXI, as cidades brasileiras sofreram forte influência dos projetos 

americanos de urbanismo e arquitetura, pela introdução de edifícios verticalizados, elevadores 
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e túneis. Surgiu no Brasil a preferência por projetos de construção de rodovias que favoreciam 

os carros particulares e o transporte rodoviário, na contramão da preferência europeia por 

transportes ferroviários em suas cidades. Podemos perceber a forte influência do 

planejamento urbanístico americano, que, ao priorizar estradas para a locomoção rápida dos 

carros, contribuiu para o processo de exclusão dos que não têm condições econômicas para 

adquirir transporte individual.  

Percebemos assim que a origem do movimento Hip Hop, tanto nos estados Unidos 

como em São Paulo e em Recife, trazem em si essa condição de impedimento e 

desfavorecimento das estruturas sociais e econômicas, que faz florescer uma cultura que, por 

meio das ações e da arte, denuncia desigualdades sociais, ao mesmo tempo em que eleva 

sentimentos de dignidade e autoestima nas comunidades. 

 

1.4 Favela ou Comunidade? 

 

Segundo Lícia Valladares (apud Telles, 2005), em seu livro A invenção das favelas, a 

produção intelectual nos anos 1990 construiu a representação de favela como “territórios da 

violência como lugar de todas as ilegalidades, como bolsão da pobreza e da exclusão social” 

(p.20), e nesse sentido ela faz uma análise crítica dessas representações. Primeiramente, a 

autora faz uma reflexão sobre os dogmas que foram se formando em torno das favelas, por 

elas serem lugar de irregularidades e de diversas ilegalidades; em segundo lugar, por serem 

vistas como uma categoria única, sem se considerar os aspectos múltiplos e polifônicos das 

realidades locais.  

Ao analisar os conceitos produzidos sobre as favelas ao longo dos anos 1930 a 1950, 

Valladares (Idem) destaca três momentos: um em que se refere à favela como um problema 

que gera inquietações à sociedade; um segundo momento em que esteve voltada para ser a 

favela um tema de interesse público; e um terceiro, em que a favela passa a ser da esfera 

nacional, tornando-se avaliada como índice estatístico nas primeiras pesquisas do IBGE.  

Foram necessários os embates sobre os estereótipos das imagens das favelas na década 

de 50, para que se rompesse com os dogmas globalizantes sobre esses espaços de moradia e se 

criasse uma visão mais próxima da realidade, na qual os aspectos locais fossem considerados, 

e se evidenciassem as questões próprias, o contexto socioeconômico-cultural e a 

heterogeneidade das aglomerações multifacetárias. Os estereótipos são formas depreciativas 

de caracterizar a pobreza, e que de alguma forma tendem a omitir as riquezas culturais, 



24 

 

trazidas por migrações e que se preservam como forma de resistência e superação das 

condições economicamente desfavorecidas.  

Os princípios de organização comunitária originários das populações menos 

favorecidas economicamente, por viverem em situações de desigualdades, recebem 

influências das ações da pastoral Cruzada São Sebastião, lideradas pelo bispo auxiliar no Rio 

de Janeiro, D. Helder Câmera (1955), e pelo movimento Économe Et Humanisme, com 

liderança do Pe. Joseph Lebret, e que segundo Telles (2005) fazem circular, em cidades como 

Rio de Janeiro e São Paulo, os princípios de desenvolvimento comunitário, como ações 

próprias existentes no interior das comunidades. Assim, passa-se para um novo olhar que 

contribui para a visão positiva sobre as favelas. Não apenas sendo um ambiente de disputa, 

pobreza e violência, a comunidade, segundo estudiosos como Bauman (2003), é um lugar de 

entendimento compartilhado: “é um lugar cálido, um lugar confortável e aconchegante. É 

como um teto sob o qual nos abrigamos da chuva pesada, como uma lareira diante da qual 

esquentamos as mãos num dia gelado” (Ibid., p.7). Essa concepção de comunidade reflete a 

visão imaginada de viver coletivamente, e pode-se observar que ela é algo desejado não 

apenas pelos jovens grafiteiros para quem voltamos nossos estudos, mas por todas as pessoas 

que idealizam viver com segurança e proteção.  

Para Bauman (Ibid.), a comunidade é a conquista do paraíso perdido que se tenta 

recuperar, que faz com que se crie uma comunidade imaginada em detrimento da comunidade 

real, pois, ao viver em comunidade, deparamo-nos com sentimentos que podem parecer 

antagônicos, como desejar segurança e querer liberdade, e que geram tensões entre ser 

coletivo e ser individual. Para viver em comunidade, paga-se um preço, o de não poder ser 

totalmente livre, tendo de submeter-se a regras, a prestar serviços e aceitar diferentes visões 

de mundo, para poder usufruir da proteção que o coletivo oferece. 

 

1.5 Recife: um pouco de História 

 

O nome Recife
2
 refere-se às muralhas naturais de rochedos de coral ou arrecifes, que 

correm paralelas a nossa costa, protegendo o porto da força das ondas. Segundo dados da 

Prefeitura de Recife (2010), no porto da cidade se constituiu o primeiro núcleo urbano, que 

                                                           
2
 Recife – “Ensinam os filólogos que a palavra arrecife é a forma antiga do vocabulário recife e que 

ambos procedem do árabe, arraçif, que significa calçada, caminho pavimentado, linha de escolhos, 

dique, paredão, muralha, cais, molhe. No antigo castelhano arrecife tinha o sentido de caminho, banco 

ou baixo mar” (Rezende, 2002, p.20). 
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originalmente foi formado por pequenas ilhas, resultantes dos aterros dos manguezais e 

movimentos dos rios e correntes marítimas, ao longo do século XVII, e a partir dos projetos 

urbanísticos da administração de Maurício de Nassau, na ocupação holandesa, que tornaram 

Recife uma cidade. A primeira vila surgiu em 1537, quando marinheiros, carregadores e 

pescadores construíram casas de palha, assim, constituíram o Marco Zero da cidade. 

“A cidade é na verdade a grande moradia dos homens, ponto de encontro e 

desencontros dos seus sonhos e seus desejos, cenário principal dos tempos modernos” 

(Rezende, 2002, p.18). Recife é hoje a capital de Pernambuco, localizada às margens do 

oceano Atlântico, com população urbana de 1.536.934 habitantes (IBGE, 2010). Até antes da 

invasão holandesa, Recife dependia de Olinda em sua estrutura para moradia. Em relação a 

Olinda, Recife, com planícies baixas e uma paisagem que se assemelhava às das terras 

holandesas, tornou-se o local pretendido pelos holandeses para uma ocupação e estruturação 

urbana. Recife passou a ser local de imigrantes judeus, soldados, colonos e olindenses, um 

povoado com função portuária, garantindo por meio de seu porto uma ligação com o mundo e 

com o comércio açucareiro. Foi com os holandeses, no século XVII, que Recife adquiriu suas 

primeiras características de cidade, com obras de engenharia e arquitetura, pelos aterros dos 

mangues e drenagens de alagados (Rezende, 2002).  

A intervenção holandesa foi responsável pelo direcionammento dos três eixos urbanos 

na parte central de Recife: o eixo norte, sentido Olinda; o segundo eixo, sentido rua Imperial, 

Cinco Pontas; e o terceiro eixo, à margem esquerda do Capibaribe, sentido Boa Vista. É 

importante lembrar que a construção da cidade também se tornou possível pelos aterramentos, 

construção de fortes, pelas intervenções públicas e planejadas, especialmente administradas 

por Maurício de Nassau. Nesse período, de 1637 a 1643 (Maurício de Nassau a administrou), 

Recife tornou-se uma cidade moderna, a mais cosmopolita das cidades das américas, com 

tradição de colônia rural e agrícola. Os projetos contavam com profissionais trazidos da 

Holanda, de diferentes áreas, desenhistas, pintores, arquitetos, médicos, naturalistas. 

 O bairro do Recife foi se especializando, a partir dos holandeses, como centro 

comercial, com o dinamismo da circulação de mercadorias, em função da presença do porto e 

dos judeus, comerciantes por excelência. Surgiram sobrados, com o comércio localizado no 

térreo e a moradia nos andares superiores, e, aos poucos, a população foi deixando o centro 

como lugar de moradia. Em decorrência desse comércio marítimo, o rio tinha muito poder de 

atração para a sociedade. As margens do Capibaribe eram também habitadas por banhistas 

que, por hábitos de lazer, banhavam-se no rio.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
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Por outro lado, o crescimento territorial fez surgir os bairros chamados de subúrbio, 

decorrentes das vendas das propriedades dos senhores de engenhos, tais como: Madalena, 

Poço da Panela, Caxangá, Várzea. O bairro de São José, que era habitado pela classe média na 

década de 1630 e 40, passou pela deterioração das habitações, pelo surgimento de cortiços e 

pensões e, depois, estabelecimentos comerciais. Nos outros bairros, continuou a 

predominância da função residencial, inclusive, para a população de baixa renda, e os 

mocambos se faziam presentes em toda cidade. O processo de industrialização, já no século 

XX, fez surgir o processo de urbanização em Recife, em conseqüência das mudanças do 

capitalismo concorrencial, geradas pela crise da civilização agrária, em que a cidade teve 

como principal espaço urbano seu centro, pela influência do porto, como local de transportes 

e comércios de mercadorias. Mais tarde, na década de 60, esse espaço de confluência do 

comércio, de bancos e agências de expansão do capital adquiriu abrangência para os bairros 

ao redor, como o da Boa Vista e Santo Amaro. 

A história da cidade está inscrita nas paisagens, nas construções, nos espaços físicos, 

mas essencialmente na forma como vivem as pessoas. A população de Pernambuco, desde o 

início, foi marcada por movimentos de combates, de lutas, movidos pela inquietação, 

referentes às cobranças, aos confiscos, ao corte de créditos. Desde o século XIX, as lutas e 

rebeldias foram influenciadas pelos movimentos europeus de ideias liberais, a favor da 

liberdade e igualdade, com destaque para a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Em 

1823, Recife tornou-se cidade e, em 1827 a capital de Pernambuco. A modernidade trouxe 

para Recife o modelo parisiense de urbanização: novas estradas, fornecimento de água 

potável, nomes e números para as ruas, instalação de luz pública, construção de prédios 

padronizados, à luz do modelo moderno europeu. No final do século XIX, ela era a terceira 

cidade do Brasil, com 50 mil habitantes. Já no século XX, nos anos 20, tinha importância 

regional destacada, com crescimento populacional expressivo, atingindo, em 1900, 113 mil 

habitantes e, em 1920, 239 mil habitantes. As mudanças trouxeram conflitos, provocaram 

debates no meio intelectual, e o convívio com a tradição não se deu de forma pacífica. Os 

operários realizaram greves, as ruas foram ocupadas por manifestações e passeatas.  

A cidade crescia, mas não tinha estrutura para acolher o aumento da população, 

surgida pelo êxodo rural. Segundo Santos (2008), o êxodo rural é um fenômeno de migrações 

que acarretou problemas no processo de urbanização das grandes cidades, no qual os novos 

habitantes se deslocavam para a cidade em busca de melhores condições econômicas e por 

sonho de morar na métropole. Os mocambos passaram a ser as moradias desses imigrantes, e 

as paisagens marcavam imagens de contraste entre a miséria e a sofisticação dos espaços 
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urbanos. O projeto de modernização passou a preocupar-se com questões de tráfico, 

desapropriação de prédios, abertura de novas vias e erradicação dos mocambos. “Mas a 

cidade não comportava todos os sonhos. A economia não absorvia toda essa mão de obra e 

crescia o contigente dos excluídos. Quem não tinha onde morar construía um barraco no 

subúrbio, nos morros ou nos alagados” (Rosemberg apud Rezende, 2002, p.120).  

Em 1940 a população passou de 348,4 mil habitantes para, em 1950, 542,7 mil 

habitantes. O programa de construção de vilas populares para a população que vivia em 

situação de miséria fora a solução encontrada, em que se deu a destruição dos mocambos e 

transferência da população para lugares de melhor higienização. No período de 1939 a 1945, 

13.555 mocambos foram demolidos (Rezende, 2002). Em 1939, com programas de ampliação 

dos espaços urbanos, surgiram a avenida Caxangá e a avenida Dantas Barreto, pavimentação 

das ruas e a instalação do Parque 13 de Maio, local originário dos encontros e surgimento dos 

movimentos juvenis, como o Hip Hop. A cidade hoje apresenta total de 94 bairros, 

distribuídos em seis Regiões Político-administrativas (RPAS). Um estudo do IBGE (2010) 

aponta que Recife comparado a 2000 perda posição em municipios mais populosos, saindo de 

8º para 9º cidade.
 
 

O quadro socioeconômico da cidade apresenta distintas realidades, marcadas por 

fortes diferenciações físico-territoriais. Ela se divide territorialmente em bairros e tipos de 

moradias, que refletem as condições econômicas das famílias, delimitam acessos e 

oportunidades. A convivência marca as diferenças sociais: seus habitantes estão próximos 

territorialmente e distantes socialmente, configurando-se um paradoxo. O município de Recife 

reconhece a existência de 66 Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), disseminadas pelo 

espaço urbano, e que agregam 80% das favelas, que hoje perfazem um total de 490 (Recife, 

2009). 

Apesar do desempenho da economia formal, com uma base econômica relativamente 

moderna, Recife ainda se encontra fortemente ligada à chamada economia informal. Persiste 

uma enorme rede de atividades vinculadas ao comércio e a serviços informais, que mantêm 

ocupada significativa parcela da população, gerando riqueza e conferindo à cidade uma 

especificidade. No setor informal, há expressivo número de micro e pequenas empresas 

prestadoras de serviços, que têm papel importante para a economia da cidade, em especial, 

como absorvedoras de mão de obra. 

Entre as manifestações culturais do Recife, a música vem se destacando, sobretudo 

após o resgate de sons regionais misturados com a música pop, que chamou a atenção da 

mídia nacional para o som regional ou local. Até os anos 50, Recife era a principal cidade do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE


28 

 

Nordeste e o terceiro polo cultural atuante, perdia para São Paulo e Rio de Janeiro (Teles, 

2000). Várias foram as iniciativas que fortaleceram as intensas atividades culturais, como 

rádios, gravadoras, implantação de fábrica de disco, propagação nacional do frevo. Assim, 

Recife se destacava como centro aglutinador e disseminador de novas e tradicionais 

tendências culturais (Teles, Ibid.), que em sua maioria eram expressões da juventude local, 

que mostravam a participação citadina, e também por ela eram excluídos. 

Em 1970, houve um grupo de músicos que, influenciados pela contracultura, 

admiradores da guitarra de Jimi Hendrix, intitulou-se a Turma do Udigrudi. Eram músicos 

como Lula Cortes, Zé Ramalho, Ivinho, Robertinho do Recife e Marco Polo. Teles (2000) 

destaca um dos eventos culturais importantes do estado, a I Feira de Música Experimental de 

Fazenda Nova, denominada “Woodstock nordestino”, como um marco referencial na história 

do movimento musical e de efervecência cultural de Pernambuco.  

Para o movimento cultural de Recife, os anos 1990 foram importantes, pelo 

surgimento do movimento Mangue Beat, que renovou a música pernambucana, com a 

originalidade de unir os ritmos tradicionais da cultura popular com os ritmos atuais da 

guitarra. A maleabilidade de ritmos, mescla do rock tradicional com o batuque dos maracatus, 

teve como criador e maior liderança Chico Science, que, como o movimento Mangue Beat, 

reuniu músicos de distintos estratos sociais. Os integrantes do grupo Nação Zumbi fundiam 

ritmos de côco, xote, caboclino e maracatu, e conseguiram rápido reconhecimento, tanto em 

nível nacional quanto internacional, e em três anos de carreira já haviam conquistado 

participação em importantes festivais europeus e americanos. Esse movimento foi importante, 

porque tambem fez surgir a motivação de muitos jovens para participar de grupos artísticos e 

formá-los, em música, artes plásticas, dança e teatro. Em todos os bairros de periferia, ouvia-

se a música de Chico Science, criava-se um estilo de se vestir, dançar e fazer arte, identificado 

com a cultura Mangue Beat.  

É nessa rede urbana recifense que nos debruçamos, para compreender no século XXI 

como os jovens inseridos no movimento de arte urbana olham para a cidade e buscam 

sentidos para esses olhares. Os jovens grafiteiros de que trata esta pesquisa receberam essas 

influências musicais, em especial, do movimento Mangue Beat, são de camadas periféricas da 

cidade, sua família é oriunda das migrações dos meios rurais para as grandes cidades, e 

habitam os espaços e bairros socialmente desprestigiados. Recife, como todas as cidades, em 

seu processo de urbanização, teve como ponto de partida o processo de industrialização, que 

fez surgir as transformações que deram à cidade uma característica de sociedade moderna. 
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Nesse sentido, esta pesquisa permite uma reflexão sobre o que é o espaço urbano, 

sobre os sentidos construídos desse espaço por jovens grafiteiros, interroga-os sobre suas 

práticas de inserção e sentido afetivo pela cidade. Segundo Orlandi, o espaço urbano é: “Esse 

espaço material concreto funcionando como sítio de significação que requer gestos de 

interpretação particulares” (2004, p.32). É um espaço simbólico de sujeitos que produzem 

significados para suas experiências citadinas. Mas a cidade também produz sentidos, e 

podemos perceber isso se pararmos para observar os outdoors, painéis, fachadas das casas, 

dos prédios, vendedores ambulantes, a poesia urbana, os grafites, as inscrições, as cores, o 

comércio local e as pessoas que se expressam constantemente nas ruas. São formas de 

significar metaforicamente, incluindo-se nas formas materiais do espaço urbano.  
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CAPÍTULO 2 

Juventudes & grafite 

 

 

Uma ampla literatura sobre juventude reconhece a multiplicidade de entendimentos 

sobre o que é ser jovem. Nos últimos 30 anos, os jovens têm sido atores centrais de 

mobilização coletiva, e a temática da juventude tem despertado interesse, tanto da mídia como 

dos órgãos públicos. No Brasil, a década de 90 foi marcada por grandes acontecimentos 

referentes a resoluções, em função de medidas e ações que consideram a criança e o 

adolescente como sujeito de direito. Em junho de 1990, foi aprovado pelo Congresso 

Nacional o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
3
 de cujo conteúdo não faremos 

análise profunda, mas evidenciamos sua importância, no que se refere ao destaque dado pelo 

ECA à necessidades de proteção, pela família, sociedade e o Estado, a crianças e 

adolescentes, bem como à visão destes como sujeitos de direito.  

O estatuto deu início a uma mudança de visão e atitude frente a crianças e 

adolescentes vítimas da ineficiência de projetos e políticas. Aquelas iniciativas legais somam-

se a intensa mobilização e ações em torno da temática da juventude. A partir do governo do 

Presidente Lula, em 2003, foram realizados fóruns de discussões em todos os estados sobre os 

problemas sociais e necessidades da juventude. Em 2004, o governou Lula criou o Conselho 

Nacional da Juventude e a Secretária da Juventude, e surgiram de Secretarias Estaduais da 

Juventude, em alguns estados brasileiros. Nesses anos, ações vêm sendo realizadas por 

agências de cooperação internacional junto à sociedade civil, pelas ONGs, além de pesquisas 

e publicações que permitem traçar de forma mais assertiva o perfil e as necessidades dos 

jovens brasileiros.  

As juventudes contemporâneas então imersas em um contexto social de mudanças 

profundas, expressam suas inquietações a partir de ações em grupos específicos. Os jovens, 

mediante uma linguagem própria, dão indícios de que essas mudanças promovem novos 

atores sociais. O destaque dado à juventude nesta pesquisa não se revela em função das 

condições de temporalidade e diferenciação biológica, parte do princípio de que a sociedade 

                                                           
3
 ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – é um conjunto de normas do ordenamento 

jurídico brasileiro, que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando 

medidas e expedindo encaminhamentos. O ECA foi instituído pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, 

que regulamenta os direitos das crianças e dos adolescentes, inspirada nas diretrizes fornecidas 

pela Constituição Federal de 1988, internalizando uma série de normativas internacionais (Wikipédia, 

2011). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordenamento_jur%C3%ADdico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordenamento_jur%C3%ADdico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordenamento_jur%C3%ADdico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adolescente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Federal_de_1988
http://www.wikipedia/
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hoje, em decorrência das mudanças estruturais de complexidade, comunicação e linguagem, 

absorve as características de incertezas, transição, mobilidade, e desloca esses atributos por 

todas as faixas de idades. Ser jovem é ter possibilidades amplas de experiências.  

Nesta pesquisa, a juventude é entendida como categoria social, como a define Groppo, 

sendo ao mesmo tempo uma representação sociocultural e uma situação social. “Concepção, 

representação ou criação simbólica, fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios 

indivíduos tidos como jovens, para significar uma série de comportamentos e atitudes a ela 

atribuídos” (Groppo, 2000, p. 8).  

Os estudos sobre juventude trazem reflexões pertinentes, que vêm questionar o critério 

etário utilizado para defini-la, especialmente, no que se refere à homogeneidade dos grupos 

juvenis, considerando-se juventude uma situação vivida em comum por certos indivíduos. 

Tais estudos afirmam também que é o sistema sociocultural e econômico que determina o 

início, a transição e o final, sendo a delimitação por idade arbitrária e estática. Nesse sentido, 

esta pesquisa sugere os aspectos de diversidade sociocultural para se compreender as questões 

da juventude, fazendo as combinações com outras situações sociais, tanto nacionais como 

locais, bem como os recortes de etnia e gênero. Essa proposta inclui a visão de diversidade de 

identidades e o uso sociológico no plural do termo juventude, sugerida por teóricos como 

Claudia Rezende (apud Groppo, 2000).  

Consideramos a multiplicidade de juventudes, identidades diferenciadas, de acordo 

com os símbolos e estilos adotados em cada grupo em particular. Luis Groppo (2000) enfatiza 

que compreender a juventude como categoria social é importante para se entender as diversas 

características das sociedades modernas. As mudanças de significados e vivências sociais das 

juventudes estão diretamente relacionadas com as mudanças da própria modernidade, nos 

aspectos culturais, de lazer, mercado de consumo, relações cotidianas e políticas não 

institucionais (Groppo, 2000). Na contemporaneidade, parece que as vivências juvenis são 

marcadas pela formação de grupos que favorecem distintas formas de ser e de distintos grupos 

afins. 

Nesse sentido, a perspectiva sobre juventude se distancia das definições 

desenvolvimentistas que a consideram um momento de transição, de apreensão, como 

passagem para a fase adulta. Pretendemos questionar a naturalização negativa dos conceitos e 

características atribuídas aos jovens, em concordância com teóricos, como Castro (2004), 

Abramo (2008), Groppo (2000), Sposito (1994) e Menezes (2009).  

Castro (2004) considera a condição de diferença e de singularidade tanto para crianças 

como para jovens. A autora questiona o princípio de incapacidade social, política e cultural 
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atribuída a esses atores sociais, e que os excluem da vida social. Ela considera toda a 

capacidade de ser jovem, a partir da valorização de suas ações. Para ela, o sujeito se 

desenvolve pelas competências no aqui e agora, e sua capacidade de ação está entendida como 

simbolização crítica do sujeito humano, não sendo roteirizada, considerando-se o 

contraditório, o contingente e o particular. Nesses termos, um sujeito somente é um sujeito de 

direito, quando sua ação a priori é considerada válida e uma manifestação singular de seu ser.  

Nesta pesquisa, a ação perpassa nossa concepção de sujeito, interessa compreender 

como ele dá sentido ao mundo e constrói as relações sociais no contexto que é a cidade, uma 

vez que: “[...] a História não é um desfilar de nomes e datas, mas território de invenção e 

aventura que tem, na cidade, um espaço privilegiado para a fabricação de um cenário onde os 

personagens não se sintam como fantoches, mas como produtores de seu próprio texto” 

(Rezende, 2002, p.139). 

O problema apresentado por teóricos como Abramo (2008), Castro (2004), Sposito 

(1994) e Groppo (2000), em relação à análise da juventude como fases sucessivas de 

desenvolvimento, é que essa análise não considera os aspectos situacionais em que vivem os 

jovens, nem suas representações ou criações socioculturais. Nesse sentido, alerta Dayrell 

(2003) que as investigações a respeito da juventude em uma perspectiva etária podem 

interferir em uma compreensão mais totalizadora do ser jovem. Faz ele uma crítica à 

construção de imagens juvenis, a partir de modelos socialmente construídos, como: visão de 

transitoriedade, visão romântica, visão reducionista do jovem pelo campo da cultura e visão 

da juventude como momento de crise. 

 

2.1 Naturalização da Negatividade 

 

Como conseqüência da ideia de que a juventude é um tempo de transição e de 

preparação para o futuro, postergam-se os aspectos positivos atuais, acreditando-se que as 

aptidões ideais de responsabilidade só são adquiridas quando se é adulto, portanto, não são 

atributos juvenis. No início da década de 20 do século XX, questões sobre a juventude 

estiveram relacionadas à problemática da violência e criminalidade nos centros urbanos, 

afirma Zaluar (2003), tendo como conseqüência a propagação pela mídia, e absorvida no 

senso comum, de opiniões e conceitos estereotipados, levando a uma naturalização negativa 

do ser jovem. Por esse princípio, a existência de um grupo juvenil só era reconhecida quando 

de sua patologia, atribuindo-se-lhes denominações de gangues e, segundo Furter, de ser “um 
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grupo social em que predominam atividades marginais, subterrâneas e mesmo subversivas às 

vezes” (1967, p.203).  

Estudos sistemáticos sobre as gangues em Chicago e as teorias comparativas 

(Thrasher, 1927; Wirth, 1928) entre centros urbanos nos Estados Unidos e na Europa afirmam 

que as organizações juvenis se constituíram a partir das estruturas sociais em que as questões 

de miséria, etnia e exacerbação da nacionalidade ecoaram de forma pessimista. Uma das 

principais teorias defendidas nos Estados Unidos, já na década de 60 pela escola de Chicago, 

aponta a desorganização social como fator de violência entre jovens. As razões que levariam a 

essa desorganização, segundo Park (1965 apud Zaluar, 2003), estariam relacionadas ao 

fenômeno de imigração das famílias, atraídas para os grandes centros urbanos. Nesse 

contexto, as questões sociais vêm acompanhadas de uma crise da moralidade, dos laços 

familiares e de vizinhança, acarretadas pela inadequação dos costumes e tradições. 

 Ao longo da História, uma segunda teoria surgiu, afirmando não ser a desorganização 

social o fator principal de desajustes, mencionados a partir de uma visão funcionalista e, 

portanto, consensual de ordem e de hegemonia da organização. A Teoria da Frustração a vê 

como conseqüência das desigualdades no acesso às oportunidades, sofridas por uma parcela 

da sociedade, pois poucos conseguem ascender socialmente. Nessa teoria, Merton (1967 apud 

Zaluar, 2003), seu principal defensor, explica que o consumismo faz com que os jovens 

queiram adquirir bens e ascensão social, e a frustração é provocada pelo desequilíbrio entre as 

aspirações pessoais e o enriquecimento gerado pelo sistema e pelas oportunidades reais 

acessíveis a poucos. 

Por outro lado, segundo Dayrell, nos anos de 1960, também se cristalizou uma ideia 

romântica da juventude como um tempo de prazer, de liberdade e de expressão de 

comportamentos exóticos. “A essa idéia se alia a noção de moratória, como um tempo para 

ensaio e erro, para experimentações, um período marcado pelo hedonismo e pela 

irresponsabilidade” (2003, p.41).  

Uma terceira teoria, surgida no início dos anos 70, tenta explicar os fenômenos juvenis 

urbanos pelo rótulo – é a Teoria do Rótulo. Essa teoria refere-se à estigmatização da 

delinqüência criada por parte das autoridades governamentais, judiciárias e policiais. Matza 

(1969 apud Zaluar, 2003), por meio dessa teoria, lembra que as organizações juvenis não 

existem isoladas da sociedade e que a estigmatização torna as instâncias de poder da 

sociedade ausentes do processo de inserção social do indivíduo como cidadão. 

Mais recentemente, essas imagens que passaram a representar modelos socialmente 

construídos para analisar os jovens tendem a percebê-los como reduzidos ao campo da cultura 
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ou como em um momento de crise, dominados por conflitos ora geracionais, ora em relação à 

sociedade, assim sugere Foracchi (apud Groppo, 2000). 

Segundo Zaluar (2003), todas essas teorias foram, em maior ou menor escala, 

criticadas por seu compromisso com o positivismo, que transformava as pessoas em objeto, e 

seu comportamento, em fatalidade, dificultando o entendimento delas como sujeitos que 

participam de forma ativa de suas escolhas e ações.  

A oscilação entre as idades, que caracterizaram a juventude, passa pelo modelo 

clássico da Grécia, que a identificava como dos 22 aos 44 anos, e hoje se referencia pelos 

organismos internacionais como da faixa etária de 15 a 24 anos (Novaes e Vannuchi, 2004). 

Muitos dos estudos sobre adolescência e juventude consideram mais as questões que 

separavam os jovens dos adultos e menos o estudo da autonomia como característica desse 

período. Dessa forma, são muitas as imagens construídas sobre o ser jovem: juventude 

perigosa, a esperança do futuro melhor, período de prazer e liberdade. 

Atualmente, os estudos sobre juventude ganharam novos conteúdos, que estão 

necessariamente relacionados a conceitos que descrevem a juventude com o olhar para a 

sociabilidade, considerando serem importantes os grupos afins, o estudo sobre a autonomia 

juvenil e os vínculos de amizade. Furter descreve a adolescência como “tempo que se passa 

de sociabilidade reduzida – freqüentemente primária e estreitamente familiar – a uma 

sociabilidade altamente diferenciada” (1967, p.204). Por meio dos estudos sobre o 

desenvolvimento juvenil, constata-se que as diferenças, as particularidades entre eles, são 

muitas, maiores do que mesmo as diferenças por gênero, porém, as diferenças só têm 

significação quando os jovens estão inseridos nos grupos afins. Para a psicologia clássica, 

segundo Furter (1967), a independência é adquirida no processo de autoconhecimento, sendo 

assim, a integração social do jovem é vivida de forma solitária.  

Em decorrência das mudanças da sociedade, do aparecimento de novos atores sociais, 

a conquista da autonomia acontece quando o jovem, em seu desenvolvimento, começa a se 

distinguir dos outros, e, nesse sentido, o encontro com o outro ganha significação na 

intersubjetividade. Os estudiosos apontam ser importante a inserção e convivência em grupos 

de pares, considerando-se que se trata de um processo próprio da juventude, na tentativa de 

encarar o mundo de forma mais ampla, à medida que os jovens se distanciam da família e da 

escola. Ainda, apoiando-se nos diferentes grupos, eles se reconhecem e são reconhecidos, 

além de adquirir status necessário à construção da valorização pessoal. Segundo Furter: “o 

grupo é uma forma social normal de uma tomada de consciência do seu próprio status” (1967, 

p.212). 
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2.2 O Grupo Juvenil e sua Dinâmica 

 

Um dos aspectos relevantes que pudemos observar na experiência com os jovens desta 

pesquisa é a disposição para desvendar as particularidades dos modos de viver em grupo. 

Sempre que conversávamos e durante as entrevistas e a criação artística, havia algo que não 

era revelado, e nos forçava a recuar um pouco nas perguntas, muitas vezes, desistir delas. Os 

jovens apresentavam disponibilidade para relatar os projetos, os sentidos de ser grafiteiro, os 

questionamentos sobre a cidade, mas a vida social aparecia pouco a pouco, ocultando saberes 

mais particulares, mediados pela progressividade da confiança e do entendimento sobre os 

interesses da pesquisa.  

Furter (1967) afirma existir na dinâmica dos grupos tendência ao gosto pelo secreto, 

evidenciado de diversas formas, seja em uma perspectiva positiva ou mesmo negativa. Por um 

lado, esse gosto pelo secreto assegura as distinções com os adultos, por meio das formas de se 

vestir, da linguagem, de preferências e nos locais de encontros, é também uma forma de 

flexibilizar relações conflituosas, de possibilitar autonomia social e promover coesão dos 

pares. Nessa coesão, é criada uma moral própria a cada grupo que, dependendo da estrutura 

grupal, pode vir a promover ações de confronto com os valores estabelecidos pela sociedade. 

É pela experiência em grupo que os valores e habilidades pessoais vão se formando, pelas 

comparações com o outro, pela aceitação mútua, na aproximação pelos gostos, e a dinâmica 

nas relações se dá pelas necessidades afins.  

Por outro lado, a coesão dos grupos pode se dar em uma estrutura estática, em que os 

jovens tendem a conformismo social e rigidez de ações e ideais de vida, transformando-os em 

grupos patológicos, em que a violência e as disputas aparecem como norteadoras do convívio 

em grupo. Segundo Furter (1967), a função primordial do grupo juvenil é criar uma sociedade 

a partir das situações e condições específicas da juventude, para que os grupos juvenis se 

percebem inclusos e pertencentes ao todo, à cidade, à sociedade.  

 

2.3 Jovens: situação no Brasil e no Nordeste 

 

Os dados de IBGE de 2010 afirmam que o Brasil tem em sua pirâmide etária um 

percentual de 4,518% de jovens com faixa etária de 20 a 24 anos, e 4,479% entre 25 á 29 

anos. Segundo Longhi, “pesquisa da UNESCO mostra que 29,1% do total de jovens vivem na 

região Nordeste” (2008, p.65), sendo essa a segunda região do país com maior número de 
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jovens, e os de classe menos favorecida são maioria. A partir da análise de Longhi sobre a 

pesquisa da Unesco (2004), fizemos um recorte para destacar: o grau de instrução; 

analfabetismo digital; e a renda dos jovens no Brasil e no Nordeste. Assim, situamos o perfil 

dos jovens entrevistados nesta pesquisa.  

Em análise dos dados, Longhi afirma que “22,9% dos jovens a nível nacional cursam 

ou cursaram até a 4ª. série; 34% estudam ou estudaram da 5ª. à 8ª. série; 35,8% estudam ou já 

concluíram o ensino médio e 7,2% estão cursando ou já terminaram o ensino superior” (2008, 

p.66). Os jovens grafiteiros entrevistados estão inseridos nesses 35,8%, por terem concluído o 

Ensino Médio. Com relação ao analfabetismo digital, no Nordeste, 74,6% afirmam não saber 

usar computador e 15,9% dizem saber o básico. Segundo a pesquisa Jovens na cidade, de 

Longhi (2002), em Recife, os cursos de computação são realizados em péssimas condições de 

infraestrutura: os computadores estão obsoletos; há mais alunos do que computadores na sala 

de aula; é raro o acesso à Internet; e há burocracia para permissão do uso dos computadores. 

Vale salientar que esses dados correspondem à realidade em 2002, ano de realização da 

pesquisa, sendo alguns desses dados, hoje, questionáveis.  

Outro fator que prejudica o aprendizado é que a maioria dos jovens não têm 

computador em casa, e isso dificulta o aprofundamento da prática. Com relação à renda, 

segundo Longhi (2008), 51,6% dos jovens do Nordeste vivem exclusivamente da renda de 

terceiros; 14,4% vivem de sua própria renda e 19,3% vivem principalmente da renda de 

outros, apesar de colaborarem. Em relação à realidade dos jovens entrevistados, 50% estão 

incluídos nos 14,4% que vivem de sua própria renda, os quais coincidentemente são os 

grafiteiros; e 50% estão incluídos nos 19,3% – são as grafiteiras. Esses jovens, com 

inventividade, driblam as dificuldades de acesso à Internet, por meio de terceiros, projetos das 

ONGs de democratização da informática ou nas lan houses.  

As pesquisas apontam grande desigualdade entre as condições de vida dos jovens 

moradores das regiões Norte e Nordeste do Brasil, em relação aos jovens do Sul e Sudeste. 

No Nordeste, a maioria dos jovens integra as classes menos favorecidas, por desvantagens 

econômicas e sociais. Segundo Araújo e Costa, os jovens residentes nas periferias de Recife 

enfrentam dificuldades em distintos aspectos: “fazem parte do seu cotidiano a violência 

policial, a discriminação, a dificuldade de acesso a bens e serviços, a restrição a mobilidade 

na cidade” (2009, p.202). 

Os jovens inseridos nesta pesquisa expõem essas adversidades, e em suas falas 

confirmam as necessidades: de segurança, de melhoria na infraestrutura de suas comunidades 

e melhores condições de vida. Por outro lado, eles apontam alternativas para reverter as 
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dificuldades, pois afirmam ser a arte um instrumento de transformação, bem como realizam 

práticas coletivas para valorização e pertencimento à cidade. 

 

2.4 Grafite: conceito, história e inserções 

 

Se acompanharmos a história da arte e da humanidade, perceberemos que a 

necessidade de expressão pela arte visual esteve presente desde os tempos mais remotos. Em 

termos de produção artística, os desenhos nas paredes das cavernas são as manifestações mais 

antigas feitas pelo homem, que apresentavam uma linguagem simbólica particular. Segundo 

Gitahy, grafitar significa: “riscar, documentar de forma consciente ou não, fatos e situações ao 

longo do tempo”(1999, p.12). Trata-se de uma necessidade humana natural, que demonstra a 

necessidade de liberdade de expressão.  

Em relação ao sentido etimológico da palavra, grafite ou grafito (do italiano graffiti, 

plural de graffito) é o nome dado às inscrições feitas em paredes, desde o Império Romano. 

De graffiti vem o nome em português, grafite: “considerando-se a partir de seu étimo grego 

grapho, que traduz significados como arranhar, gravar, pintar, desenhar, escrever, compor, 

inscrever, registrar, pode-se estender essa designação para o conjunto de atividades que 

incluem não só o desenho, mas também a mensagem verbal” (Queiroz, 2002, p. 28).  

Muitos estudos optam pela escrita graffitti, para referendar o termo original da palavra, 

antes citado. Nesta pesquisa, inicialmente pensamos em optar pela originalidade da palavra, 

usando graffitti, mas, no transcorrer das entrevistas e conforme fazíamos as leituras sobre o 

tema, decidimos pelo uso em português, grafite, com o intuito de reforçar a originalidade 

cultural da criação, aceitando que a arte se atualiza e se relaciona com as pessoas, em seus 

contextos e em um tempo particular. 

O grafite sugere a atividade de interferir na cidade, e, por conta dessas ações, provoca 

opiniões polêmicas e atitudes de rejeição e aceitação pela sociedade, na qual pode ser 

entendido como prática marginal ou manifestação de arte. Reconhecidamente, pelos estudos 

em história das artes visuais, o grafite é considerado um estilo de street art ou arte urbana, que 

tem como principal necessidade a visibilidade, tornar os espaços uma galeria de arte ao ar 

livre, conseguindo atingir o maior número possível de pessoas com sua criação. É uma arte 

interativa, em cujo processo de realização o artista mantém contato direto com as pessoas, faz 

um diálogo com a cidade, provoca as situações e é provocado por elas, ao ponto que a criação 

pode receber interferência antes de sua concretização e durante sua construção. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
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Os grafites contemporâneos surgiram na Europa, no momento de efervescência dos 

movimentos estudantis, em 1960. Eram frases lúdicas, feitas com spray, com mensagens 

libertárias. Essas escritas impressas nos espaços abertos das cidades tinham caráter ousado, 

contestador, e demarcavam uma posição contra a política de dominação. 

Nos Estados Unidos, o grafite se difundiu na década de 1970, derivando-se de diversos 

estilos, e utilizava elementos da indústria cultural. Desenhos coloridos que se inscreveram na 

cidade de Nova York marcaram diferenças dos que se realizavam na Europa, pelas formas 

mais agressivas de expressão e incisivos questionamentos sobre a organização e estrutura das 

cidades, além de deixar impressas suas marcas e autoria. De forma geral, os grafites 

demarcam espaços, compõem subculturas que se diferenciam pelos códigos utilizados, cores, 

desenhos e lugares em que atuam.  

No Brasil, a partir do final da década de 70 e início da década de 80, começaram a 

aparecer na cidade de São Paulo as primeiras impressões no grafite, cuja maior influência 

foram os grafites de Nova York. Os primeiros estilos, segundo Poato (2006), apareceram em 

forma de poesia, com elementos figurativos que dialogavam com as pichações poéticas, tendo 

seus grafites imagens do universo das histórias em quadrinho, máscaras vazadas e carimbos 

de publicidades, feitas pelo grafiteiro Alex Vallauri, de São Paulo. Os primeiros inscritos 

tinham a preocupação de deixar mensagens de protesto, imprimir o nome e a referência do 

local ou o número da casa onde morava o artista. Em 1980, surgiu no Brasil, especialmente 

em São Paulo, o estilo americano de grafitar, que refletia as influências do movimento Hip 

Hop, com letras distorcidas, confusas, entrelaçadas e com códigos específicos, difíceis de ser 

compreendidos por quem não estivesse inserido no movimento. Vale salientar que o 

surgimento do grafite veio acompanhado pelas diferentes linguagens do Hip Hop, como 

música e dança. 

O grafite, além de ser uma expressão de arte, por meio de desenhos, letras e formas 

criativas, inclui práticas coletivas de manifestações no espaço urbano, que denunciam as 

desigualdades sociais, vividas por grupos ou pessoas em condições de exclusão social, 

econômica, espacial e cultural, e que tornam alguns espaços da cidade pontos de 

convergências e divergências de grupos juvenis. São diversos os estilos de grafite, em que os 

grupos imprimem suas marcas, demarcam territórios nas cidades e, em suas produções, 

questionam a utilização dos espaços urbanos e propõem reflexões sobre a vida nas cidades: “o 

grafite é uma produção efêmera que reinventa cada gesto, encontrando caminhos que podem 

revelar outros significados do espaço, descobrindo, explorando e experimentando” (Nandrea 

apud Furtado, 2000, p. 14). 
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2.5 O Grafite e a Pichação 

 

Não se podem definir com precisão datas e acontecimentos que deram origem ao 

grafite em Recife, mesmo porque se faz necessária a realização desse registro. Por meio das 

entrevistas com os grafiteiros e grafiteiras, registramos que a maioria assegura essa origem no 

ano de 1984, com a exibição do filme Beat-street, um longa-metragem americano que 

apresenta a cultura Hip Hop de Nova York, descreve as manifestações do grafite e da 

pichação e as disputas dos grupos de dança, provocando identificações. Esse filme marcou a 

vida de muitos grafiteiros no Brasil e no mundo, e trouxe uma consciência coletiva importante 

ao movimento Hip Hop, segundo os grafiteiros. 

Para falar do surgimento do grafite, temos de necessariamente nos referir ao 

surgimento da pichação nos centros urbanos. Ambos são manifestações e expressões de 

protesto, que revelam necessidade de reconhecimento pela sociedade. Os protestos contra o 

Regime Militar foram a primeira motivação de pichações que surgiram na cidade, e 

originaram-se do movimento Punk. Embora haja diferenças estéticas e de contextos, pichação 

e grafite são expressões de rua e que têm a intenção de transgredir o que é estabelecido pela 

sociedade.  

Alguns grafiteiros/as não consideram ser necessário fazer distinção entre eles, pois em 

origem ambos têm motivações e técnica semelhantes: visam à conquista dos espaços públicos, 

demandam agilidade e utilização do spray e são manifestações de rua. Tanto os grafiteiros 

como os pichadores buscam liberdade, protesto e transgressão, embora, como afirme o 

grafiteiro Gitahy (1999), se possam perceber posturas diferentes, bem como o resultado 

plástico é distinto. Segundo Pereira (2002), o surgimento da pichação faz com que os órgãos 

governamentais, a mídia e autoridades tenham maior tolerância ao grafite, pelo fato de que as 

distinções possibilitam a ascensão do grafite e a marginalização da pichação. Embora haja 

dificuldade de classificá-la, a pichação tornou-se manifestação marginal, e o grafite, 

expressão artística potencialmente aceita pela sociedade. Parece-nos ser problemático definir 

arte no mundo da contemporaneidade.  

Atualmente, existem projetos na Câmara dos Deputados (Magela, 2009) com o intuito 

de descriminalizar o grafite, privilegiando-o em detrimento da pichação, que continua sendo 

considerada crime ambiental. Essas demarcações entre o que é arte ou não, sobre a pichação e 

o grafite, vale alertar, trazem conseqüências gravíssimas nas relações entre esses grupos. 

Embora já se saiba que as inscrições tanto do grafite como da pichação geram disputas por 
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espaços de visibilidade na cidade, onde grupos imprimem suas marcas, ou pichos, ou grafites 

sobre outras, conhecidos por eles como “atropelamentos”. Esse projeto de lei pode acentuar os 

acirramentos, visto que discrimina os pichadores e talvez reforce conceitos de exclusão: das 

minorias nas minorias, em vez de assegurar práticas de liberdade de expressão. De acordo 

com a educadora e psicanalista Maria Augusta Spiller (2009, p.1), “pichar pode ser 

interpretado não como vontade de destruir, mas como reconhecimento de identificação, numa 

sociedade que só produz anonimatos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2a: Lampião (Derlon, 2008).  Figura 2d.  

R. Alfredo Lisboa, Recife  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2b: Grafite (Arbos).   Figura 2c e 2d: Sanfoneiros (Derlon). 

R. Marques de Barros, Centro, Recife R. Gervásio Pires, 2008. 

 

2.6 O grafite em Recife 

 

De acordo com a revista Continente (2009), em Recife, desde 1980, outras formas de 

arte clandestina acontecem nas ruas: são os mutirões artísticos cooperativos, como a Brigada 

Portinari. Os primeiros grafites realizados nos muros da cidade foram de autoria de Olho, 

Guerreiro, Wlad e Russo, surgiram em paralelo a outras linguagens artísticas, como o Rap, a 

música Planet Rock, o DJ África Bambaataa, e, assim como o Break, fizeram ascender o 
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movimento de grafite em Recife. Puderam-se assim ser vistas as primeiras inscrições de 

pichadores, como “Recifede” e “ET was here”, em que não havia preocupação com a autoria. 

A partir dos trabalhos do grupo denominado Subgraf, o grafite começou a ter destaque, 

ganhando espaço em eventos da prefeitura e do governo do estado, bem como em outros 

eventos culturais: Mercado Pop e Acorda Povo. O grafiteiro Moa (um dos integrantes do 

Subgraf) diz: “O grafite me fez descobrir o espaço urbano como suporte artístico” (Revista 

Continente, 2009, p.16).  

Um novo debate acontece no mundo do grafite atualmente, que diz respeito a ser ou 

não o grafite inserido no movimento Hip Hop, bem como a aceitação do grafite comercial. 

Não há dúvidas entre os grafiteiros de que a sociedade vem aceitando e inserindo o grafite nos 

projetos tanto públicos quantos privados. Esses jovens são convidados pelas autoridades a 

realizar grafites comerciais, para divulgação de produtos, que, conseqüentemente, favorecem 

ganhos financeiros para eles.  

Nesse sentido, há quem acredite que o grafite perde sua originalidade quando passa a 

ser comercial, e deixa de ser grafite, mas há os que acreditam que tudo é grafite e que jamais o 

grafite deixará de ter a essência de rua e de manifestação libertária. Outro aspecto atual é que 

o grafite não é essencialmente oriundo do Hip Hop, há grafiteiros que fazem arte na rua, 

como, por exemplo, um grafite gospel ou arte mural, não participam do movimento e sua 

estética é diferenciada: “O Recife hoje tem grafiteiros muito bons, mas a grande maioria ainda 

está ligada ao movimento Hip Hop. Isso provoca gap, certo atraso em relação ao que ocorre 

no resto do mundo” (Moa, apud Revista Continente, 2009, p.16). 

Em 2002, segundo a revista Continente, a realização do 45º. Salão de Artes Plásticas 

de Pernambuco, na Fábrica da Tacaruna, com curadoria de Paulo Bruschy, deu maior 

legitimidade ao grafite. Outro acontecimento importante no movimento do grafite foi, em 

2004, a 1ª. Exposição de Grafite no Teatro do Park, coordenada pelo grafiteiro Galo, e a 

amostra dos alunos de sua oficina, com curadoria e produção do Instituto Vida. O MAM 

realizou um evento denominado a Estética da Favela, em 2006, com apresentação de Regina 

Casé, no qual se fizeram nas paredes do museu os grafites de grafiteiros como Derlon, Daniel 

e Galo. Podem-se ainda elencar: o programa de exposições Lado B; Arrudeia, do Museu 

Murilo La Grega; Festival de Inverno de Garanhuns, na Galeria Galpão; Projeto SPA das 

Artes, pelo MAM; A Infraero, que produziu a realização de um grande muro ao lado do 

Aeroporto Internacional Gilberto Freyre.  

Muitas são as iniciativas que consolidam o grafite no Recife. Vale salientar as oficinas 

de arte realizadas nos projetos sociais pelas ONGs, que contribuíram para o fortalecimento 
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dessas práticas juvenis, em complementação ao ensino formal. Os espaços em Recife onde 

melhor podemos encontrar essas expressões são: a Boa Vista, Rua da Aurora, Rua da Moeda, 

Av. Caxangá, Pátio de São Pedro, armazéns do Porto do Recife, Imbiribeira e Av. Norte. 

A história do grafite, além de ser escrita nos muros, faz surgir intercâmbio entre esses 

jovens, haja vista as ações de grafiteiros de outros estados em eventos e criações no Recife. 

Jovens da França, de Goiás, de São Paulo, Brasília, Florianópolis e Alemanha são convidados 

a participar de mutirões de grafite na cidade. Essas práticas são em essência as formas de 

sociabilidade juvenil presentes nos movimentos de grafite, que tornam as ruas e praças locais 

de aglomeração, para a troca de experiência e fortalecimento do aprendizado pela arte.  

Os jovens tomam consciência da importância da arte como transformação social, e 

nesses encontros eles a promulgam. São também continuamente realizadas ações para 

conscientização dos direitos e da cidadania, nas quais esses jovens buscam uma organização 

para a luta contra a discriminação e o direito de ser reconhecidos em suas diferenças e 

situações socioculturais. Eles estão inseridos em um movimento que permite ampla 

comunicação, e formam redes de conexão pela tecnologia da computação, o que demonstra 

seu poder de organização.  

De forma ampla, o grafite nos faz imersos em um labirinto de signos, não apenas 

aqueles que nos são atirados diariamente pela publicidade, mas também aqueles que nos 

chegam e nos confrontam, simplesmente por estarem no meio do caminho. São signos de uma 

comunicação essencialmente urbana, mas que tem suas origens nas cavernas, como já 

havíamos mencionado antes, na ocasião em que aquele primeiro homem ou mulher sentiu 

uma necessidade, teve a vontade de inscrever nas paredes desenhos de animais, objetos de uso 

pessoal etc.  

Assim sendo, o grafite deixa sua marca como registro de uma forma de viver e 

produzir cultura, que influenciou e criou seguidores, os quais imprimem suas mensagens, suas 

marcas, ideias e anseios. Talvez por isto, ser ao ar livre, em espaço público, em comunicação 

direta, sem mediações, muitas vezes, sem autorizações, sem adequar-se a uma dimensão mais 

ou menos normalizada das relações sociais, as pichações e os grafites ainda causem 

estranheza. Talvez nem tanto mais assim, pois o grafite está nas roupas, outdoors, cadernos, 

aberturas de novelas, cenários de peças teatrais, propagandas, produções científicas, galerias e 

museus. Em cada cidade, esses artistas expressam seus cotidianos, necessidades e formam um 

estilo próprio de grafitar. Segundo uma das grafiteiras entrevistadas: “Nosso estilo é regional, 

um estilo free style, que diz da fauna, flora, do que vemos na natureza e na nossa cultura” 

(Nk, 23 anos).  
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2.7 Movimento Hip Hop 

 

No decorrer dos anos 1960 para os anos 70, foi registrado um movimento de 

imigração em massa, que levou muitas pessoas de países pobres aos EUA, à procura de uma 

vida melhor. Nova York nasceu em uma vastidão de terras desocupadas, e sua geometria se 

constitui em grandes quarteirões, com uniformidade de lotes em tamanho e preço (Sennett, 

2008). Na história de planejamento urbano da cidade, em um período de 60 anos, foram sendo 

destruídas e construídas, com a mesma regularidade, as construções. Foram construídos 

edifícios, chamados de arranha-céus, que tornaram a cidade “um tecido camaleônico”, 

parafraseando-se Sennett (2008).  

Em conseqüência dessas metamorfoses espaciais, a cidade assumiu a característica de 

comportar grandes aglomerados de imigrantes de diferentes nacionalidades. A 

multiculturalidade se expressava pela imigração de negros caribenhos, latino-americanos, 

hispânicos que, interagindo culturas, nesses subúrbios de Nova York tornaram suas origens 

vivas e em diversidades. Por outro lado, esses povos se deparavam com todo tipo de 

dificuldade, dentre as quais podemos destacar: ilegalidade, desemprego, falta de moradia e 

aculturação. A luta pela subsistência segundo Sennett (2008), fez surgir bairros periféricos, 

com concentração desses imigrantes pobres, o que, por um lado, tornava o convívio motivo de 

rivalidade e competição pela sobrevivência, mas, por outro, favorecia a criação e a troca de 

diversas expressões de linguagens artísticas.  

Assim, tornaram-se as rivalidades motivo de produção cultural, por meio da arte e do 

conhecimento, ampliando-se possibilidades de inserção econômico-social. A competição de 

forma violenta deu lugar à rivalidade artística, com o recém-criado movimento Hip Hop. As 

modalidades rivais eram o break dance, misto de dança, mímica e acrobacias, criado por 

jovens porto-riquenhos, e o rap, repente recitado sobre base musical eletrônica, evoluído do 

toast jamaicano.  

Em todas as literaturas e entrevistas pesquisadas, se reconhece o Dj Afrika Bambaataa 

como idealizador do termo, em inglês, Hip Hop, que significa uma forma popular de dançar, 

que faz referência ao movimento de quadris, como também, de forma mais ampla, pode ser 

definido como “cultura urbana associada à comunidade graffitti, música, rap e break dance” 

(Poato, 2006). Segundo Lodi, Jobim e Souza, “Bambaataa tinha como proposta atuar na 

diminuição das conflagrações nas comunidades pobres dos afro-descendentes e imigrantes, 
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pois percebeu que as atividades culturais e de lazer eram importantes canais de expressão, de 

socialização, de conscientização dos jovens dessa região” (2005, p.141).  

Desde quando emergiu primeiramente no South Bronx, bairro nova-iorquino, a cultura 

Hip Hop tinha como princípios a luta contra as desigualdades sociais, estimular a consciência 

dos valores culturais e promover a disseminação dos ideais por todo o mundo. Fazemos aqui 

um parêntese para recuperar um pouco da história de estigmatização desse subúrbio, berço do 

hip hop. Por conseqüência do programa de reestruturação urbana, os subúrbios de Nova York 

tornaram-se locais sem valor imobiliário e totalmente devastados. Quanto ao Bronx, 

propagou-se uma imagem negativa do local, com fachadas decadentes e incendiadas, em que 

restaram apenas as populações negras de imigrantes pobres. Nova York voltou a crescer após 

a Segunda Guerra Mundial, em uma política de reordenamento urbanístico, em que se 

priorizou a construção de autoestradas, beneficiando-se a locomoção dos automóveis.  

O movimento Hip Hop traz para o cenário musical aspectos inovadores, que o fazem 

original nos seguintes aspectos: batidas rítmicas pausadas com ênfase nas repetições – 

denominadas sampling –; técnica vocal diferente acompanhada de disc-jóqueis; e por fim 

pelas formas improvisadas de criação poética e dança, denominadas respectivamente rap e 

break. Apresenta assim cinco elementos de expressão artística: break, como modalidade de 

dança; o rap, construção poética pela rima; o DJ pelo discurso sonoro; o grafite, modalidade 

plástica visual; e a consciência política, social e identitária. Em cada uma dessas linguagens, 

expressas por meio da poesia, música, dança e artes visuais, observam-se práticas com ideais 

coletivos, de organização juvenil, de promoção do autoconhecimento e valorização do negro. 

Essas manifestações artísticas juvenis encontram motivações para a criação, nas experiências 

do cotidiano, nos locais de moradia, no olhar a cidade, em situações de injustiça e de luta pela 

cidadania.  

O rap foi inicialmente um dos elementos que mais promulgaram o Hip Hop no Brasil, 

com poesias que desvendavam as injustiças sociais, a violência nas comunidades, a falta de 

proteção da polícia aos pobres, o preconceito contra o negro e a discriminação social. 

Segundo a pesquisa de Barreto (2004), com hip-hopers de Recife, para os jovens 

entrevistados, a força do Hip Hop aconteceu a partir da “febre do break”, vinda dos Estados 

Unidos, pelos filmes com temáticas de violência e disputas entre gangues, dentre os quais 

podemos citar, além do Beat-street (que traduz a “Loucura do ritmo”), Breaking I e II e Wild 

style. O Hip Hop é uma manifestação cultural que se propagou em todo o mundo, e leva as 

referências artísticas da cultura negra norte-americana, mas, em cada cultura, faz uma fusão 

com os estilos locais e encontra motivações específicas para as criações. 
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No Brasil, nos fins do século XIX, começou a surgir em são Paulo o fenômeno de 

imigração. Segundo Scandiucci: “As periferias começam, então, a surgir nesse processo de 

disputa pelo solo urbano; vai nascendo a cidade dual: uma legal e outra ilegal” (2006, p.72). 

Os imigrantes vindos do Nordeste do Brasil, das regiões rurais, criam estratégias de 

preservação de suas origens culturais e modos de vida.  

Traduzido em forma de resistência, nasceu o movimento Hip Hop nos anos 1980, em 

São Paulo, unindo expressões artísticas e consciência crítica. Souza vê distinções no Hip Hop 

brasileiro, assim relatadas: “No caso brasileiro, talvez uma versão mais – „branda(ca)‟ – do 

Hip Hop americano, a periferia apareça como um reconhecimento positivo, no sentido de uma 

valorização dos periféricos vitimados por um sistema de desigualdades sociais que é 

intocável” (2005, p.89). 

Os pioneiros do movimento brasileiro, que inicialmente dançavam break, foram: 

Nelson Triunfo, Thaíde & DJ Hum, MC/DJ Jack, Os Metralhas, Racionais MC‟s, Os 

Jabaquara Breakers, Os Gêmeos, e outros. Eles dançavam na Rua 24 de Maio, em São Paulo, 

mas, por serem perseguidos por lojistas e policiais, deslocaram seus encontros para a Rua São 

Bento, e lá se fixaram. O sucesso da música negra americana, soul music, que desde os anos 

70 propagou-se no Brasil, por meio dos músicos, em especial, James Browmn, foi importante 

para a consolidação do movimento Hip Hop no Brasil, que alerta para os direitos e a 

valorização do negro na sociedade (Barreto, 2004). 

Em Recife, o movimento Hip Hop surgiu das rodas de break realizadas em praças no 

centro da cidade e nos bailes funks, nas periferias. Em 1990, fortalecido pelo momento 

histórico cultural da cidade, o Hip Hop conquistou projeção nacional pela atuação do grupo 

Faces do Subúrbio, propagando o cotidiano dos moradores da comunidade do Alto José do 

Pinho. As letras, em forma de desafios de embolada, apoiadas na percussão em pandeiros, 

deram ao rap do Faces um sotaque brasileiro, com influência de estilos poéticos nordestinos. 

No mesmo ano, o baterista da banda, Garnizé, foi tema, junto com o matador Helinho, 

do documentário de longa-metragem O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas, que 

aborda os dois caminhos opostos trilhados pelo músico e pelo assassino, ambos vindos do 

mesmo bairro. Os integrantes do Faces do Subúrbio sempre estiveram engajados em projetos 

sociais, e costumavam dar aulas de dança e música para crianças carentes, confirmando-se as 

tendências do movimento Hip Hop para a propagação da consciência crítica e valorização 

étnica. 

É importante considerar a relevância do movimento Mangue Beat para a valorização 

da cultural local, que permitiu a consolidação das diferentes expressões artísticas. Foram 



46 

 

registrados o surgimento de diversos grupos de break, em destaque: Nação Break, Aliados 

Cp, KBSSA +Um da Silva, Recife City Break, Revolução das Ruas, Força do Gueto, Fator 

Real (Instituto Vida, 2003 e Barreto, 2004).  

Em 2004, foi criada a Associação Metropolitana de Hip Hop em Pernambuco, por um 

grupo de bboys, djs, grafiteiros e rappers, quando da realização do I Seminário de Formação 

Política do Movimento Hip Hop. Por outro lado e afirmando os princípios de autonomia e 

liberdade do movimento Hip Hop, a criação da Associação fez surgir discussões em torno da 

autonomia e da heteronomia das práticas juvenis desses grupos. Sabe-se que, por essência, o 

movimento Hip Hop vem da cultura da libertação, do protesto, e propaga independência das 

estruturas governamentais. Os distintos elementos inseridos no movimento buscam criar 

condições de produção artística independente, realizando ações na comunidade, dificultando 

acesso à mídia, haja vista grupos como os Racionais, que se negam a dar entrevista aos meios 

de comunicação dominantes. 

O movimento Hip Hop preocupa-se com evitar que os jovens sejam influenciados 

pelas ideologias de dominação econômica, étnica e social. Transgride os valores de 

submissão, fortalece a autonomia das comunidades pobres de oportunidades econômicas e 

tenta promover, pela arte, a integração dessas minorias sociais. 

 

2.8 Abordagens em Redes: atuação coletiva no Hip Hop 

 

  O movimento Hip Hop traz, nas suas práticas, novas formas de interação interna, 

observadas nas iniciativas de organização coletiva e de intercâmbios entre grupos diversos. As 

manifestações se dão com o intuito de agregar jovens, bem exemplificadas pelas “rodas de 

break”, que congregaram dançarinos de diferentes comunidades, realizadas em espaços livres 

da cidade, e que atraem jovens interessados em lazer e trocas de experiência. Como pudemos 

evidenciar nas falas dos grafiteiros, em destaque: “Uns pintando, outros também, os encontros 

tão fortalecendo, e não é só um encontro de grafite, é um encontro que o bboy vai lá para 

dançar. Tá tendo um cara que vai lá para cantar no Pátio de São Pedro, por exemplo, que tem 

um MC. A coisa do Hip Hop tá ficando forte”. A força de interação do Hip Hop advém de 

uma série de ações locais, nos bairros, ruas, praças, com grau de autonomia e informalidade 

em que a coordenação se desloca a cada evento. 

O enfoque contemporâneo sobre a juventude, que se distancia das concepções 

funcionalistas, do estigma da delinqüência e do paradigma das subculturas, vem pontuá-la em 

sociabilidade de grupos mais ou menos coesos, em que os jovens experimentam o sentido de 
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pertencimento, e assim se comprometem com diferentes graus de exigência e poder do grupo. 

Os movimentos juvenis, ecológicos, feministas, étnico-raciais, dentre outros pós-industriais, 

têm alertado para a inadequação das formas tradicionais de representação política, e 

evidenciam novas formas de mobilização coletiva.  

Estudiosos em formas organizativas de participação social têm identificado, nos 

fenômenos de mobilização, um movimento com estrutura segmentada (por unidades 

autônomas), reticular, pois atuam em forma de redes policéfalas, tendo em vista seu caráter de 

afirmação de líderes transitórios (Melucci, 2001). As redes sociais se diferenciam das formas 

tradicionais, pois permitem maior conexão com o mundo externo, e as distâncias físicas, de 

localidade, não são obstáculo para a comunicação e atuação. Analisando os estudos de 

Wellman sobre a abordagem em redes, Barreto (2004, p.110) entende que “um grupo seria 

apenas um tipo especial de rede social, um tipo na qual todos ou a maior parte dos 

participantes têm relações diretas uns com outros, sentem-se fortemente ligados, e em cuja 

relação confiam para a obtenção de vários tipos de suporte caso necessitem”. 

Essas redes de submersão de grupos caracterizam as transformações nas formas de 

ação coletiva das sociedades complexas, em que cada “célula” é autônoma, mesmo mantendo 

relação por meio dos circuitos de informações e das pessoas (Melucci, 2001). A força das 

relações em redes apresenta-se na mobilização solidária, na flexibilidade e no imediatismo, 

bem como em fornecer canais de expressão direta. A abordagem em redes trata a participação 

e as fronteiras entre as pessoas de forma aberta, sem padrões apriorísticos – é o que pudemos 

entender dos estudos de Melucci. O sentimento de solidariedade, comum aos movimentos 

juvenis, não separa as ações coletivas da busca pessoal, nem das necessidades afetivas e de 

comunicação de seus membros.  

Por outro lado, a estrutura de segmentação, como característica de grupos, apresenta 

desvantagens: pelos riscos constantes de fragmentação a que está submetida, e na dificuldade 

de manter objetivos em longo prazo. Podemos pensar que as freqüentes disputas, práticas 

existentes no movimento Hip Hop, pode estar relacionada a essas características próprias do 

fenômeno contemporâneo, em que as fragmentações favorecem rupturas nas relações, mesmo 

com o forte alcance das comunicações estabelecidas pelas redes.  

Por outro lado, em uma perspectiva positiva, as ações do movimento Hip Hop fazem 

jus aos motivos de mobilização surgidos nas sociedades contemporâneas, sobre o quais, vale 

reforçar, pelo que afirma Melucci: “A agregação tem caráter cultural e se situa no terreno da 

produção simbólica na vida quotidiana” (2001, p.97). As agregações informais de jovens 

ligados ao movimento são denominadas por eles de posses. As posses formam-se por 
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afinidades com a cultura do Hip Hop, por vínculos de amizade e por proximidade de 

localidade. No Recife, segundo os entrevistados da pesquisa, essas denominações são menos 

usadas, há preferência pelo termo grupo, “meu grupo”. 

Pudemos perceber, pelas falas dos jovens, que a manutenção dos grupos se dá pela 

consolidação dos elos de amizade, que tornam o convívio uma oportunidade de balizar as 

necessidades afetivas, muitas vezes, não vivenciadas no convívio familiar. Essas posses ou 

grupos passam a ser um referencial de família, promovem atitudes de solidariedade e ajuda 

mútua. São comunicações que se expandem para a participação e comunicação com outros 

pela Internet, formam redes cada vez maiores, tanto no próprio estado como nacionalmente e 

internacionalmente.  

Por intermédio das redes virtuais, os grupos divulgam eventos, promovem encontros, 

campanhas, batalhas e mutirões. Em Recife, vale salientar que, por meio do grafite, os jovens 

realizam mutirões, que são encontros mensais para a criação de grafite coletivo. Nesses 

encontros, eles se aproximam de outros jovens, reafirmam as antigas amizades e divulgam o 

grafite nas comunidades. São iniciativas que unem os grupos locais e possibilitam sua 

interação com grupos de outras cidades e bairros, com diferentes expressões artísticas, tanto 

do Hip Hop como de outras manifestações. 

Dentre as ações coletivas, queremos mencionar a Rede de Resistência em Recife, uma 

ação dos jovens, que surgiu da necessidade de grafiteiros divulgarem sua arte nas 

comunidades. Os jovens se encontram para criar estratégias para as realizações dos mutirões, 

agregar os cinco elementos do Hip Hop, decidir os locais e os responsáveis por cada mutirão. 

Esses eventos são mensais, ocorrem no último fim de semana do mês e já existem há mais de 

cinco anos.  
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MUTIRÕES: CRIAÇÕES COLETIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Grafite na comunidade Bongi, Recife   Figura 3a: Grafite na comunidade Lagoa do               

Araçá. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3b: A Marujada. Grafite na comunidade Mangabeira, Recife. 
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CAPÍTULO 3 

Aspectos epistemológicos e metodológicos 

Psicologia Cultural 

 

A pesquisa na qual nos debruçamos pretende compreender os sentidos da apropriação 

da cidade, nas ações e nas criações dos grafiteiros de Recife. Partimos do pressuposto de que 

a ação humana é rica em conteúdos semióticos e que a relação do ser humano com a realidade 

não se constitui de forma direta, pois é mediada por signos e símbolos (Vygotsky apud Leão, 

2008). 

Antes de adentrar os fundamentos da Psicologia Cultural, que é uma das teorias eleitas 

para interpretar e fundamentar nossas investigações, é necessário voltar um pouco na História 

da Psicologia, para melhor compreensão da produção de significados, no entendimento das 

ações humanas. 

 

3.1 A Revolução Cognitiva e as Críticas ao Behaviorismo 

 

Nos anos 1950, surgiu um movimento intelectual, liderado por estudiosos que 

elaboraram fortes críticas às teorias behavioristas de teóricos como Séchenov, Pavlov e 

Becheterew. Chamada de Revolução Cognitiva, essa nova teoria irrompeu com o conceito de 

reflexos condicionados para o comportamento e propôs a retomada dos conceitos 

interpretativos da cognição, que até então eram desconsiderados nos estudos sobre o 

comportamento e a experimentação objetiva do objeto da psicologia, que assegurava a mente 

como fundamento central de tais estudos: a “finalidade [desse novo movimento] era inserir de 

novo a “mente” nas ciências humanas, após um longo e frio inverno de objetivismo” (Bruner, 

1997, p.15).  

Para os behavioristas, cada um com suas especificidades e nuances, os fenômenos 

mentais são apenas padrões de comportamento, os eventos mentais não são mensuráveis e 

analisáveis, por conseguinte, não são de relevância para o estudo da psicologia. Eles também 

afirmavam ser o sistema nervoso central, em especial, o cérebro, responsável pela vida 

psíquica. Pavlov deu ênfase às experiências objetivas, utilizou uma metodologia experimental 

com animais para estudar os estímulos condicionados. A reflexologia recebeu posição de 

destaque nas pesquisas soviéticas após a Revolução Russa, em 1917, consubstanciada de 

ideias do sujeito único, íntegro, determinado pela história.  



51 

 

Uma das críticas mais comuns ao Behaviorismo e também importante a nossos estudos 

refere-se à afirmação de que o comportamento não precisa ser necessariamente conseqüência 

de um estímulo, ele depende da história de vida, embora nem todas as correntes 

desconsiderem esses aspectos do comportamento. Como precursor da psicologia cognitiva 

Jerome Bruner inseri os aspectos socioculturais para entender o homem, que considera as 

interferências sociais e elege a cultura como fundamental na constituição da mente humana. 

Seus estudos sobre a construção social da mente propôs a substituição dos estudos 

Behavioristas pôr ter o :”Objetivo de descobrir e descrever formalmente os significados que 

os seres humanos criam a partir das suas relações com o mundo” (Bruner, 1997, p.16). O 

movimento Cognitivo pretende substituir as ideias objetivas da mente por conceito de 

significado, interessa-se por processos pelos quais os significados são criados e negociados na 

comunidade, além de não se preocupar com o comportamento, e sim com as ações situadas e 

com a interação mútua dos estados intencionais das pessoas. 

Para Bruner (1997) – e assim já ressaltando a importância de seus conceitos para nossa 

pesquisa –, só é possível o entendimento da vida humana e a compreensão de nossa 

autobiografia em nossas mentes, se considerarmos os estados intencionais e como eles 

moldam nossas experiências, entendendo que eles só se realizam pela participação dos 

sistemas simbólicos da cultura. Contrapondo-se à concepção de que a herança biológica 

molda nossas ações, segundo a perspectiva cognitiva, é a cultura que lhes dá significado, situa 

os estados intencionais como crenças, desejos, em sistemas interpretativos.  

Por outro lado, a I Revolução Cognitiva, mesmo dando prioridade às relações 

ontológicas entre mente e cérebro, tendo ampliado as pesquisas sobre os fenômenos mentais, 

com destaque para uma visão mais holística da cognição, e considerado a interface com os 

fenômenos culturais, não conseguiu na prática assegurar os princípios originais dos estudos 

sobre a mente. Esses princípios foram fracionados, tecnificados, e a ênfase deslocou-se da 

construção de significados para processamento de informações. A metáfora da computação 

passou a ser o modelo teórico, e nele a informação é pré-codificada, entende-se a mente como 

máquina inteligível. Diante desses acontecimentos, surgiram novas inquietações nos 

intelectuais, no sentido de propor o retorno aos estudos cognitivistas de inserção da mente nos 

processos sociais.  

Nesse segundo momento, as ideias de Bruner (1997) estimularam debates, 

fortaleceram e fizeram surgir uma nova forma de explicar os processos cognitivos, em 

alternativa ao modelo conexionista, o qual descreve os padrões de funcionamento mental por 

meio de uma rede ampla de conexões.  
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3.2 Jerome Bruner: conhecendo o autor 

 

Bruner nasceu em Nova York e mais tarde estudou na Universidade de Duke e 

Harvard (na qual ele foi premiado com um doutoramento, em 1947). Durante a Segunda 

Guerra Mundial, Bruner trabalhou como psicólogo social. Após obter seu doutorado, ele se 

tornou membro do corpo docente, em Harvard, atuando como professor de Psicologia, e foi 

cofundador e diretor do Centro de Estudos Cognitivos, naquela universidade. Ele tem sido 

considerado o pai da Psicologia Cognitiva. Embora Bruner seja psicólogo por formação e 

tenha dedicado grande parte de suas obras ao estudo da psicologia, ele ganhou grande 

notoriedade no mundo da educação, graças a sua participação no movimento de Reforma 

Curricular, ocorrido, nos EUA, na década de 1960.  

Um aspecto relevante de sua teoria é que, segundo ela, o aprendizado é um processo 

ativo, no qual aprendizes constroem novas ideias ou conceitos, baseados em seus 

conhecimentos passados e atuais. Bruner sugere que a capacidade intelectual desenvolvida em 

etapas promove mudanças na forma como a mente é usada, e os processos cognitivos, 

segundo ele, dão-se a partir do conceito de mente em relação com o social. Seus estudos 

tornaram-se referência na Psicologia Cognitiva, e ele faz críticas às abordagens cognitivas que 

não consideram o contexto social para explicar os processos mentais de construção da 

realidade.  

No início dos anos 1970, Bruner deixou Harvard para lecionar, durante vários anos, na 

Universidade de Oxford. Lá, ele continuou suas pesquisas e começou uma série de 

investigações sobre a linguagem em crianças. Seus estudos contribuíram para inserir na 

psicologia o conceito de significados, a partir do conhecimento interpretativo da realidade. A 

visão interpretativa preocupava-se com compreender os sentidos dados pelas pessoas ao 

construírem seus mundos, bem como introduzir novos conceitos e sentidos na linguagem, não 

sendo linguagem meros códigos comunicáveis, mas produção de significados. A proposta de 

Bruner para a psicologia cognitiva era construir o conceito de significado para a ciência da 

mente, destacando os processos pelos quais se negociam e se criam significados. 

 

3.3 Por uma Psicologia Popular 

 

Em seus estudos, Bruner propõe uma psicologia popular, por entender que ela reflete 

as ideias e as aspirações de uma cultura: “as teorias populares de uma cultura administram a 
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justiça, educam suas crianças, ajudam necessitados e até mesmo conduzem suas relações 

interpessoais – todas elas, questões com conseqüências profundas” (Bruner, 2001, p.154). 

Mesmo antes disso, em 1997, Bruner, por meio de seus escritos, deu ênfase em uma 

psicologia popular, constituída em todas as culturas, interessada em desejos, crenças e 

intenções do sujeito.  

Ele elaborou, assim, algumas premissas que identificam a psicologia popular: 1- as 

pessoas têm crenças e desejos e que as relacionam com o tempo e as concebem de forma 

particular; 2- essas crenças se tornam organizadas e coerentes, transformadas nos estilos de 

vida de cada pessoa; e 3- existe um mundo fora de nós que contextualiza nossos atos e 

modifica a expressão das crenças e dos desejos. 

Ao longo da História da Psicologia, foram evidentes as tensões entre as perspectivas 

naturalistas e culturais, quando se tentava torná-las independentes e dualísticas. Para Bruner 

(2001), destacar a Psicologia Popular não é negar que somos uma espécie biológica natural, 

mas sim afirmar que esse conhecimento sobre o comportamento humano é parcial e indireto, 

sendo necessário fazer referência a sua cultura. Ele sugere que a psicologia do futuro deve 

atentar para o biológico e o cultural e suas interações com as situações locais, pois, para 

Bruner (Ibid.), esses fatores operam localmente, mesmo que seus princípios sejam amplos. 

Continua ele dizendo ser impossível estudar os processos mentais humanos isoladamente. Ele 

explica esses processos mentais a partir dos fenômenos culturais, e cria a Psicologia Cultural. 

Suas principais ideias, seus argumentos e reflexões referem-se à constituição social da mente 

e às conseqüências que ela trouxe para a pesquisa, para a educação e para a própria 

psicologia. 

 

3.4 Psicologia Cultural: pressupostos 

 

Estudos sobre psicologia cultural enfatizam a relação entre cultura, cognição e 

sociedade, afirmam que o conhecimento armazenado com informações e prescrições de como 

pensar passa a moldar a mente, e esta cria cultura, e a cultura cria a mente. Bruner (2001) 

defende que a cultura impõe restrições ao funcionamento da mente e influencia os tipos de 

problemas que o indivíduo é capaz de resolver. No estudo sobre o self, sobre o si-mesmo, a 

psicologia cultural dá ênfase aos significados e propõe que o si-mesmo esteja em sintonia com 

as práticas que lhe dão significados. Bruner defende essa psicologia, pois acredita na 

produção de significados na relação do homem com o mundo, para o que construiu os 

seguintes argumentos, segundo os quais essa participação se dá: 1- pela participação do 
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homem na cultura e na realização das funções mentais por meio dela; 2- pelo fato de que os 

modos de vida são orientados pela cultura e dependem dos significados e do discurso 

compartilhados; e 3- porque há um conhecimento do senso comum, por meio de crenças e 

desejos manifestos pelas pessoas. 

Outro aspecto importante é o caráter situacional da ação, que considera o contexto em 

que se desenvolvem os fatos, bem como o que os sujeitos dizem e fazem. Para Bruner, para se 

entender um pensamento, um ato, uma atividade, é necessário perceber a situação: “Da 

mesma forma que não se pode entender plenamente a ação humana sem se levar em 

consideração suas raízes biológicas evolutivas [...], não se pode entendê-la plenamente sem 

saber como e onde ela está situada” (2001, p.158). 

A psicologia cultural possibilita pensar a cultura na própria mente, não sendo esta vista 

como algo natural, que torna a cultura secundária ou complementar. Como já foi explicitado, 

a cultura ocupa lugar central na compreensão das ações humanas, é por meio dela que o 

homem cria suas representações simbólicas de seus encontros com o mundo. Existe um 

processo de aculturação da mente, que se explica pelo fenômeno de descontinuidade da 

evolução biológica e que, para Bruner (Ibid.), refere-se à mudança do funcionamento dos 

primatas para o funcionamento simbólico humano. Essas mudanças, segundo ele, ocorrem de 

forma individual, correspondem “à capacidade humana de compreender relações 

„representativas‟ simbólicas por meio de um código simbólico arbitrário”, e de forma 

transacional, que compreende a forma como as pessoas aprendem a ler pensamentos, 

intenções, crenças, uns dos outros, da mesma cultura. 

Para nossa pesquisa, também se torna importante descrever as considerações da 

psicologia cultural, no que se refere ao sentido que ela dá à linguagem, visto que, para essa 

abordagem, ela não tem só a função de transmitir, ela cria realidades, fornece novos meios à 

cognição para processar, planejar e explicar o mundo. Para a psicologia cognitiva, a narrativa 

é o princípio organizador da experiência humana, e é por intermédio dela que temos acesso 

aos dados da cultura e podemos interpretá-los. Segundo Bruner (1997), a narrativa tem 

relação com o significado que a pessoa dá às coisas, envolve negociações entre as pessoas e 

os significados e revela o material da ação e da intencionalidade humana. Bruner foi um dos 

autores que, já naquela época, 1950, chamava atenção para a fragmentação da psicologia, no 

que se refere à exclusão da mente na vida psíquica. 
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3.5 Repercussões da Psicologia Cultural no Delineamento Metodológico da Pesquisa 

 

A pesquisa de título Os sentidos da apropriação da cidade por jovens grafiteiros/as 

pode ser definida como qualitativa, tendo em vista que seus procedimentos são pautados na 

investigação da realidade, sem haver a preocupação de comprovar verdades, além do fato de o 

pesquisador não precisar assumir postura de neutralidade e objetividade com relação ao 

registro de informações e aos participantes. Percebe-se o surgimento de estudos em pesquisa 

qualitativa, a partir do final do século XIX e início do século XX, e podem-se agrupar em 

distintas fases as orientações metodológicas em pesquisa qualitativa. 

Primeiramente, nos fins do século XIX, percebemos uma pesquisa marcada por um 

pensamento universal, com explicações limitadas. No campo metodológico, nesse período, 

predominavam as observações detalhadas, o que favorecia entrevistas e diários de registros de 

informações. As entrevistas dos estudos de Piaget foram precursoras das entrevistas 

narrativas. Ao longo do século XX, houve retrocesso epistemológico sobre pesquisa 

qualitativa, com a volta aos modelos de mensuração de resultados da ciência como 

comprovadora de verdades generalizáveis, o que tornou o aspecto qualitativo apenas uma 

etapa preliminar à construção do conhecimento, como fase exploratória.  

Em fins do século XX, 1997, surgiu, outra vez, o interesse pela abordagem qualitativa 

(Souza, Branco e Vieira, 2008). Os estudos criticavam o modelo racionalista positivista de 

compreensão e conhecimento da realidade. São pressupostos teóricos que se voltaram para o 

estudo de fenômenos do cotidiano, em temas sobre ecologia, a partir do pensamento holístico 

e sistêmico. Nesses modelos, a pesquisa traz como base o contexto social, histórico e cultural 

em que os temas estão envolvidos, mediados pelos instrumentos materiais e simbólicos da 

cultura.  

Outra característica da pesquisa é considerar a interdependência entre as etapas 

conceituais, metodológicas e empíricas da pesquisa, diferenciando-se da pesquisa linear. Um 

aspecto relevante na pesquisa qualitativa que também o é para a nossa é o interesse em 

estudar temas referentes aos grupos minoritários da sociedade, às questões populares, aos 

estudos sobre favelas e bairros de periferias, em um posicionamento crítico aos modelos 

convencionais do conhecimento e de investigação científica. Nesta pesquisa, procuramos 

manter proximidade e circularidade com os processos da pesquisa, em relação ao registro de 

informações, seleção do material empírico, análise e interpretação das informações, 

permitindo reflexão permanente sobre todo o processo de investigação.  
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Com relação aos fundamentos teóricos, seguimos a perspectiva de que sua relevância 

se dá por uma compreensão preliminar, a partir do acesso aos participantes da pesquisa, e que 

a abordagem qualitativa pode sofrer alterações e revisões, como assegura Flick (2009, p.114): 

“o que se quer é envolver-se em um mundo ou sub-culturas diferentes e, em primeiro lugar, 

compreendê-lo, ao máximo possível, a partir de dentro dele e de sua própria lógica”. Tal 

mundo não é uma representação de fatos e fenômenos, pois assume uma versão prévia da 

compreensão do objeto que estudaremos. 

A teoria tem relevância, quando leva em conta a construção da realidade no processo 

da pesquisa. Segundo Valsiner (1997 apud Bauer e Gaskell, 2008), os dados da pesquisa são 

construções semióticas, situadas em contextos históricos e específicos, o que torna o momento 

de registro de informação sobre o tema que se quer estudar um processo cíclico e dinâmico. 

Na perspectiva qualitativa, as produções empíricas e teóricas são mutuamente 

interdependentes, e há uma relação constitutiva entre os fenômenos investigados e os 

pressupostos teóricos do pesquisador.  

 

3.6 Procedimentos, as Entrevistas e a Relação com os Entrevistados 

 

Inicialmente, pensávamos dar vazão às imagens do grafite, e passamos a ir aos muros 

da cidade, aos lugares estratégicos de visibilidade, com o objetivo de fotografar e, a partir dos 

grafites, chegar aos grafiteiros e grafiteiras. No transcorrer da pesquisa, mudamos o foco para 

“a cidade e os sentidos dados a ela pelos grafiteiros e grafiteiras”, e assim procuramos 

grafiteiros que tinham expressão e atuação de destaque entre os próprios jovens. Para que a 

experiência anterior não influenciasse a seleção dos grafiteiros(as) e direcionasse o olhar da 

pesquisa, optamos por procurar os jovens na Internet. Contatamos um grafiteiro, que indicou 

os demais. Entrevistamos pessoas de ambos os sexos, três homens e três mulheres, pois, 

mesmo a pesquisa não pretendendo tratar das questões teóricas sobre gênero, este demarcou o 

posicionamento político, no sentido de reconhecer e valorizar a produção artística das jovens 

grafiteiras, que ainda enfrentam muitas dificuldades na prática da “arte de rua”. É certo que 

essas dificuldades são relativas às questões de sexo-gênero, que poderão ser abordadas em 

pesquisas futuras.
4
  

                                                           
4
 Para aprofundamento da questão,sugerimos: Weller (2004); e a pesquisa em andamento “Juventude e 

Gênero no contexto do Movimento Hip Hop da cidade de Recife”, coordenada pelas professoras 

Jaileila de Araújo e Mônica Costa, do grupo de estudo e pesquisa Poder, Cultura e Práticas Coletivas 

(GEPECOL) da UFPE. 
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É importante ressaltar que os procedimentos de registro de informações respondem 

com coerência à abordagem qualitativa, o que nos permite flexibilidade de postura diante das 

informações, bem como mais preocupação com o processo do que com métodos de obter 

verdades e resultados pré-anunciados. Nesta pesquisa, realizamos, para os registros, anotações 

em diários de campo, compreendendo a importância de recuperar os testemunhos, os eventos 

sociais e as reflexões, a partir de um olhar investigativo e sensível aos eventos do Hip Hop e 

na participação da agenda da pesquisa Arte e política, sob a coordenação das professoras 

Jaileila de Araújo e Mônica Costa (2007).  

O contato direto com os grafiteiros e grafiteiras aconteceu em dois momentos, que 

caracterizamos como duas fases: a primeira para a realização de entrevistas individuais com 

cada um dos seis grafiteiros e grafiteiras; e a segunda, para a observação participante, na 

realização do processo de criação em lócus dos grafites, em três pontos da cidade. Na primeira 

fase, as entrevistas foram gravadas e, na segunda, foram gravadas e filmadas. 

Optamos pela entrevista semi-estruturada, pois ela permite abordar de forma 

abrangente o mundo simbólico e empírico do entrevistado, uma vez que a pesquisa visa a 

estudar produção de sentidos. A entrevista semiestruturada, sendo uma abordagem qualitativa, 

tem algumas especificidades no modo de condução. Como explica Flick (2009): ela não segue 

um roteiro pré-elaborado, ocorre com menor número de perguntas, distancia-se de 

comprovações objetivas e fechadas de resultados; as perguntas são estruturadas para permitir 

que o entrevistado tenha tempo longo para refletir e responder com suas próprias palavras; e o 

pesquisador conduz a entrevista de forma a possibilitar uma relação dialógica, com o mínimo 

de interrupções, mas pode pedir esclarecimentos de pontos importantes.  

Com base nos pressupostos anteriores, foram feitos contatos por telefone, e as 

entrevistas foram marcadas em lugares indicados pelos próprios grafiteiros, tais como nas 

praças públicas: Parque 13 de maio e Praça de Casa Forte; Lagoa do Araçá; Sítio da Trindade; 

Rua da Aurora; Rua da Moeda; galeria de arte; estúdio de tatuagem; e residência. As 

entrevistas foram momentos também de redescobertas dos lugares da cidade, trouxeram 

recordações de vivências de infância, de lugares já visitados, e, nesse sentido, como 

pesquisadora, também estávamos redescobrindo a própria cidade. É a força do transitar que, 

segundo Sposito (1994) e Castro (2004), demonstra uma possibilidade de desenvolvimento e 

construção de novas identidades.  

Realizamos duas entrevistas com cada grafiteiro. A partir desses encontros, foi 

surgindo, por sugestão de um dos grafiteiros, a ideia de fazer uma grafitagem em um ponto da 

cidade. Aceitamos a ideia e introduzimos os recursos das fotografias e da filmagem na 
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pesquisa, por considerar a imagem um registro poderoso dos acontecimentos reais. Mead 

(1963) faz referência ao uso da câmera na pesquisa: “elas permitem gravações detalhadas de 

fatos, além de proporcionar uma apresentação mais abrangente e holística de estilos e 

condições de vida” (apud Flick, 2009, p.219 e 220). A decisão de utilizar na pesquisa 

filmagens e fotografias compreende a visão da pesquisadora de aceitar as interferências no 

processo investigativo, visto que foi sugestão de um dos grafiteiros entrevistados, além de 

isso ter possibilitado utilizar o método de observação participante.  

A observação participante é uma estratégia utilizada em pesquisa qualitativa, que 

assegura maior aproximação com o campo-tema que se quer investigar, e o pesquisador 

influencia e é influenciado, mediante sua participação. É uma técnica que foi inicialmente 

descrita em 1924 e muito experimentada nas pesquisas da Escola de Chicago,
5
 com o objetivo 

de buscar contato direto com o mundo do ator social. 

Esse momento em que os jovens grafitaram tinha como temática a cidade, e isso 

permitiu, por meio da análise das imagens, compreender sentidos da cidade para os 

grafiteiros. No período de 45 dias, foram realizadas grafitagens em muros, por duplas, em três 

pontos da cidade, que eles escolheram, a partir das identificações com quem gostariam de 

grafitar, como também em que lugares executariam a arte. Em seguida, realizamos encontros 

com cada dupla para preparação da lista e compra do material, confirmando data, muro e 

hora. 

Um dos grafiteiros da última dupla, em conversas, falou do interesse de estar na 

universidade, e o outro disse: “A gente está dominando as ruas, estão todos pintando, e depois 

a gente vai chegar dentro da academia, vai chegar na mídia, dentro das elites. A gente vai 

chegar em todos os espaços. Eu quero modificar a academia, o discurso da arte não tem nada 

com grafite, não tem nenhuma cadeira que fale do grafite, não tem nenhum professor 

grafiteiro, não tem nada disso” (G, 29 anos). Ele sugeriu a universidade como muro, e a 

autorização foi conseguida por minha orientadora, profa. Jaileila de Araújo. Os outros dois 

lugares localizavam-se um no centro da cidade e o outro em um subúrbio. É interessante 

destacar que as duplas se configuraram: uma dupla feminina, uma dupla mista e uma dupla 

masculina (mas, no dia marcado, apenas um dos grafiteiros compareceu para realizar o 

grafite).  

                                                           
5
 A Escola de Chicago surgiu no Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago, por 

estudos de professores a respeito de fenômenos sociais que ocorriam na parte urbana das metrópoles. 

Ela representa um conjunto de teorias, cujo principal tema eram os grandes centros urbanos, pela 

primeira vez estudados etnograficamente.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Etnografia
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Após a realização de todas as 12 entrevistas, deu-se início à criação de grafites, na 

qual a própria pesquisadora fez as filmagens e o registro de fotografias, fazendo escolhas de o 

que se pretendia investigar, preocupando-se com os detalhes, seja na escolha das cores, do 

processo anterior de criação, na criação coletiva entre eles e na relação da criação com o 

público passante. Priorizamos uma filmagem desde o chegar ao local, perceber o muro, 

arrumar o material, conversar sobre o processo de criação coletiva e deixar a câmera livre 

para a interação com as pessoas e os acontecimentos que pudessem surgir. Além de filmar, 

também registramos com fotos as imagens no muro, com o objetivo de analisá-las e 

interpretar seus sentidos. 

Não foi fácil realizar os encontros com os jovens. No desenvolvimento da pesquisa, 

ocorreram momentos de angústia por parte da pesquisadora, que teve de se adaptar às 

incertezas dos agendamentos, como mudanças bruscas na disponibilidade para os encontros.  

No que se refere aos procedimentos éticos, tivemos alguns cuidados, no sentido de 

proteger os interesses e necessidades dos participantes, apresentando os objetivos e 

finalidades da pesquisa, bem como apresentando e formalizando a autorização dos jovens, por 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 1). Nossa pesquisa segue uma 

ética que evita constrangimentos e danos, preocupa-se com respeitar os envolvidos. Seguimos 

os preceitos da teoria ética que entende serem os códigos de ética uma regulação da 

relaçãodos pesquisadores com as pessoas, e que, a partir análise de Murphy e Dingwall ( apud 

Flick,2009), evitam causar danos aos participantes, ajudam a produzir benefícios 

identificáveis e a respeitar os valores e decisões dos participantes e, por fim, a tratar 

igualmente todos os envolvidos. É importante salientar que as questões de ética foram 

enfrentadas em todas as etapas da pesquisa, estabelecendo-se uma relação de confiança entre 

pesquisadora e participantes. 

No que se refere à forma de realizar a entrevista, na visão qualitativa, parte-se do 

princípio de que o conhecimento é co-construído, cria-se um espaço interativo, dialógico. Nas 

ciências sociais, a entrevista qualitativa é “essencialmente uma técnica, ou método para 

estabelecer ou descobrir que existem perspectivas, ou pontos de vista sobre os fatos, além 

daqueles da pessoa que inicia a entrevista” (Bauer e Gaskell, 2004, p.65). O pesquisador tenta 

encorajar a espontaneidade e liberdade do entrevistado, para que este possa relatar seus pontos 

de vista e construir seu discurso, focando os contextos de produção de significados. A 

entrevista visa a compreender crenças, valores e motivações, em contextos sociais e culturais 

de forma detalhada, e dá importância aos vínculos estabelecidos entre os participantes da 

pesquisa, apresentando flexibilidade para modificar procedimentos.  
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Entendemos que a aproximação da pesquisadora com os grafiteiros e grafiteiras, em 

decorrência da experiência profissional anterior em programas sociais de apoio ao movimento 

Hip Hop, favoreceu a inserção no campo-tema. Ao perseguir um tema, a pesquisa qualitativa 

tem em mente que o pesquisador não pode assumir uma postura neutra em relação às pessoas, 

visto que o acesso às informações depende da postura apropriada com o(s) entrevistado(s), no 

processo interativo de negociação. Em uma pesquisa qualitativa, quer-se compreender ao 

máximo a outra cultura, a partir de sua própria lógica. É importante enfatizar o cuidado que 

tivemos para não anular o processo de estranhamento, e a relação com os entrevistados 

acontecer de forma a manter distanciamento relativo e necessário para bem compreender a 

realidade, adotando-se uma postura de dúvida em qualquer situação de autoevidência social. 

As entrevistas foram previamente agendadas, a partir da disponibilidade dos 

grafiteiros e grafiteiras, que demonstraram de alguma forma a necessidade de impor limites e 

determinar a relação, indicando que eles eram os condutores do processo. Como pesquisadora, 

tivemos flexibilidade no sentido de deixarmo-nos conduzir, tornando-nos disponíveis para ir 

aos lugares nos horários marcados, bem como nos submeter aos atrasos. Por outro lado, a 

relação pesquisadora-entrevistados(as) orientou a busca para melhor adquirir as informações 

necessárias ao bom andamento, na produção de conhecimento. 

 

3.7 A Cidade Pesquisada, os Jovens e a Comunidade 

 

Como já havíamos referido, Recife é uma cidade com 1.561.659 habitantes (IBGE 

2009), distribuídos em seis RPAS, sendo 410,8 mil adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos, 

o que corresponde a 29% dessa população. Tais dados caracterizam Recife como uma cidade 

que tem uma parcela significativa de jovens.  

A população juvenil, em termos absolutos e relativos, com faixa etária de 15 a 24anos 

de modo geral, no Brasil, tem diminuído desde a década de 70. Segundo o IPEA,
6
 essa 

situação deve se acentuar nas próximas décadas, por causa do aumento da expectativa de vida 

e de o controle da fecundidade no país ter aumentado, mas também há evidência do índice 

alto de violência contra jovens e pelos próprios jovens.  

A população residente no Estado de Pernambuco para o ano de 2005 foi de 8.413.601 

habitantes, segundo o censo do IBGE, e na faixa etária dos 15 aos 29 anos de idade, sem 

                                                           
6
 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) é uma fundação federal vinculada à Secretaria 

de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Realiza atividades de pesquisa que fornecem 

suporte técnico e institucional às ações governamentais. 
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distinção, para o ano de 2005, foi de 2.439.828 habitantes (IBGE, 2009). A população do 

estado nessa faixa etária é de 30% da população, e os números dessa faixa etária, para Recife, 

são 433.359. Por sua também representatividade, é de importância pensar em políticas, que de 

fato sejam realizadas, e preservem sua autonomia e considerem ações de maior expressividade 

juvenil, para que a coesão dos grupos se torne instrumento positivo de participação social. 

Passamos agora a descrever o local e o universo abrangidos por este estudo. Com 

relação ao objetivo da pesquisa, ela é constituída para conferir que sentidos os jovens 

grafiteiros dão à cidade e como atuam de forma a se apropriarem dela. Os jovens grafiteiros 

escolhidos são moradores de subúrbios da Zona Norte e da Zona Sul, e suas moradias 

refletem as dicotomias entre centro e subúrbio, marcadas pelas segregações espaciais nas 

grandes cidades. Assim, Recife apresenta os problemas comuns às metrópoles, por 

conseqüência dos processos de urbanização que se formaram a partir das migrações rurais, 

citadas por Santos (2001), de famílias que se deslocaram para os centros urbanos em busca de 

melhores condições de vida. 

São comunidades que apresentam dificuldade no acesso a serviços de saneamento 

básico e abastecimento regular de água. Em todas as comunidades, a coleta de lixo é irregular 

e precária, e isso provoca uma série de problemas de saúde para a população. Nos períodos de 

chuva, o acúmulo de lixo e a falta de estrutura para escoamento das águas causam 

deslizamento de barreiras, que deixam desabrigadas dezenas de famílias. Os principais 

problemas enfrentados por essa população são: desemprego; baixa escolaridade; ociosidade; 

insegurança alimentar e nutricional; violência; e drogas.  

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer com detalhes alguns procedimentos das 

entrevistas, bem como novas iniciativas, surgidas ao longo delas, além de caracterizar a 

comunidade e demonstrar o perfil desses jovens. 

As entrevistas com os seis grafiteiros e grafiteiras foram realizadas em três meses, de 

maio a julho de 2010, e houve algumas interrupções, devido à dificuldade nos agendamentos 

de alguns deles. Foram feitas duas entrevistas com cada grafiteiro, em um total de 12 

entrevistas. As entrevistas foram realizadas semanalmente e intercaladas com as transcrições 

delas. Só depois que terminamos a primeira entrevista com todos, iniciamos a segunda 

entrevistas. As transcrições foram feitas pela própria pesquisadora. Após as entrevistas, visto 

que a pesquisa qualitativa permite esse cuidado com o processo, estando o entrevistado 

receptivo ao suceder dos acontecimentos, tomamos a decisão incluir imagens de grafite na 

pesquisa, para ampliar o registro de informações.  



62 

 

Optamos pela análise visual, a partir das intervenções em muros da cidade, onde os 

jovens se subdividiram, por afinidade, em três muros, em lugares estratégicos, por eles 

definidos. Em agosto de 2010, realizamos três intervenções, cuja temática indicada pela 

pesquisadora era a cidade. O mês de julho foi destinado à preparação para a intervenção, e em 

encontros com a pesquisadora e os grafiteiros, puderam-se decidir os lugares e as datas, 

definir as duplas e listar-se o material. 

As entrevistas foram feitas com três grafiteiros e três grafiteiras, com idade entre 19 e 

29 anos, em conformidade com os critérios etários de juventude definidos pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), e todos concluíram o Ensino Médio. Deles: quatro moram com os 

pais, e dois têm filhos e moram com suas esposas. Dos que participaram da pesquisa, 50% 

têm o grafite como atividade profissional principal, tais como: educador em oficinas de 

escolas públicas, ONGs, órgãos públicos e o grafite comercial, que possibilita a venda da 

criação. Os outros 50% trabalham com outras atividades, como: tatuadora, auxiliar de 

enfermagem, e uma não exerce atividade remunerada.  

Os jovens grafiteiros e as jovens grafiteiras da pesquisa são pernambucanos, 

moradores de comunidades periféricas de Recife, situadas nas RPAS 2, 3,4 e 6, apenas uma 

grafiteira mora em outra cidade. Resolvemos incluí-la, pois seus argumentos eram de que, 

embora morasse em Camaragibe, toda sua vida foi em Recife (escola, cursos, lazer e amigos 

são sempre em Recife), com a qual se diz mais identificada e moradora: “Recife é minha 

cidade, eu amo Recife” (Nk, 23 anos). 

Pelas falas dos jovens, pode-se perceber que eles dão importância aos estudos, tendo 

todos concluídos o Ensino Médio, o que revela terem interesse pela cultura local, onde 

estiveram envolvidos com atividades artísticas e culturais, principalmente música e shows das 

bandas que têm familiaridade com o rap e rock. Dentro do movimento Hip Hop, eles são 

conhecidos, devido à atuação freqüente nos mutirões, eventos e muros das cidades. Alguns já 

têm uma projeção na cidade, pois desenvolvem oficinas e grafites comerciais para projetos da 

prefeitura e do governo, do estado, e dois deles já são conhecidos nacionalmente, pelos 

trabalhos realizados em outras cidades.  

Em relação a sua atuação com grafites, o grupo é bastante heterogêneo. Uma é 

grafiteira há um ano e meio, duas têm quatro e cinco anos de grafite e os outros três têm oito, 

10 e 15 anos de grafite. Ao ser questionados sobre suas perspectivas futuras com o grafite, os 

grafiteiros responderam que já vivem do grafite há pelo menos quatro anos, pretendem seguir 

sempre com ele e consideram essa sua profissão principal. Já nenhuma das grafiteiras vive 

exclusivamente do grafite. Uma faz um curso profissionalizante, outra tem a tatuagem como 
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principal meio de adquirir recursos e a outra não tem trabalho atualmente. Curioso é que elas 

acreditam que precisam de uma atividade profissionalizante, para poder realizar o grafite, 

sendo este secundário, um hobby, pois são poucas as grafiteiras que conseguem viver só do 

grafite. Elas apontam que existem apenas duas meninas em Recife que vivem do grafite e 

atribuem essa dificuldade ao fato de o grafite ainda ser um mundo masculino, onde eles 

discriminam o potencial feminino e não acreditam nele: “Estamos ainda tendo que conquistar 

nosso espaço dentro do movimento, imagina na sociedade” (Nk, 23 anos). 

Por fim, esses jovens, como moradores de comunidades desfavorecidas, gostam de 

morar onde moram. Segundo Costa e Menezes (2009, p.7) “Nos estudos sobre comunidades, 

podemos localizar uma visão positivada, que valoriza o consenso, o acordo em prol do bem 

coletivo, lugar de acolhimento e segurança dos membros deste movimento [...]”. Mostrando 

ter consciência das dificuldades, elas apontam problemas de violência e transporte coletivo, 

mas consideram ser o maior problema de suas comunidades o envolvimento de jovens com o 

tráfico de drogas e a criminalidade. É importante ressaltar que os grafiteiros entrevistados 

estão sensibilizados com essa questão dos jovens, e acreditam que o grafite e o movimento 

Hip Hop são alternativas para mudar a realidade deles. 

 

3.8 Implicações da Pesquisadora  

 

É importante mencionar alguns fatos ocorridos durante a pesquisa e que se referem à 

relação pesquisador-participante. Por um lado, como afirmamos acima, não  foi fácil realizar 

os encontros com os jovens. As incertezas dos agendamentos, mudanças bruscas, parecem 

demonstrar ser usual a forma de marcar territórios e de se fazer valorizados diante das 

instituições e da sociedade de modo geral. Por outro lado, o fato de a pesquisadora já ter 

aproximação com os grafiteiros, em projetos sociais, pode ter facilitado a aceitação e a 

disponibilidade dos jovens para participar da pesquisa. Pudemos explanar e apresentar a 

proposta da pesquisa, dizer que a estávamos realizando sob orientação da professora que eles 

já conheciam, e assim nos situar em condições de pesquisadora, e não mais de coordenadora 

de uma instituição, da qual alguns já haviam participado, e outros já a conheciam por nome.  

Pudemos perceber interesse de participar e dar ideias que ampliaram os objetivos e 

ações da pesquisa. Tomamos conhecimento de que grafiteiros não envolvidos na pesquisa 

souberam que estávamos fazendo a pesquisa e comentaram positivamente o que os outros lhes 

informavam. Uma das grafiteiras revelou que namora um skatista que falava bem da 

pesquisadora e que gostava dela, pois freqüentava a ONG do Instituto Vida.  
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Essa aceitação facilitou o processo, o encaminhamento para a realização do grafite nos 

muros e até a participação deles, que ligaram uns para os outros  e até emprestaram material 

para a pesquisadora (máquina filmadora). Por outro lado, é importante ressaltar que foi 

também fundamental manter uma atitude de estranhamento, uma atitude de distanciar-se dos 

participantes, diminuindo a freqüência dos encontros de grafite, para assegurar decisões e 

interpretações necessárias ao bom andamento da pesquisa. Consideramos que mantivemos 

uma boa relação com os jovens, pudemos ter acesso às informações, ser convidados e 

cobrados a ir aos eventos, e eles até sugeriram que organizássemos outras grafitagens.  

Constantes na trajetória desta pesquisa foram os comentários sobre a desqualificação e 

o empobrecimento do tema, por estar o grafite relacionado à pichação, e ambos serem 

considerados crimes contra o patrimônio, percebidos nas conversas com pessoas próximas, no 

ambiente acadêmico, em pessoas menos próximas. Foram muitas as situações em que parecia 

pairar um sentimento de rejeição e desqualificação da arte, da organização dos jovens, e 

desconhecimento de outros sentidos mais positivados, que poderiam estar em suas ações e 

expressões. Tornou-se evidente que, para o senso comum, atribuem-se valores negativos à 

prática tanto do grafite como da pichação.  

Hoje em dia, pudemos perceber melhor o lugar do pesquisador em uma sociedade, e 

que a ajuda a um desprendimento de valores e conceitos preestabelecidos e que o processo de 

entender o outro pertencente ou não a nossa cultura são inevitavelmente tarefas do crítico, e 

provocam reflexões e questionamentos sobre as diferentes formas de viver. Dos anos 60 em 

diante, a posição do autor é relativizada, o que fez surgir uma nova forma de perceber o 

campo da pesquisa, segundo estudos antropológicos de Geertz (1973). Na 

contemporaneidade, o que é levado em conta são as muitas vozes possíveis na pesquisa, não 

apenas a do pesquisador, ou seja, dá-se vez à polifonia, ao diálogo, aos informantes.  

 

3.9 O Porquê da Narrativa  

 

Na tentativa de justificar a decisão de utilizar a narrativa na pesquisa, procuramos criar 

argumentos, baseados em estudos anteriores em pesquisa narrativa e sua adequação ao estudo 

dos sentidos da cidade produzidos por jovens grafiteiros e pelas jovens grafiteiras de Recife.  

Novos termos em ciência foram configurados: narrativa, discurso, turnos de fala e 

diálogo. Surgiu assim, na década de 1950, um novo pensamento nas ciências, que faz 

significativa oposição ao conceito de linguagem como reflexo fiel do mundo objetivo, 

considerando-a relacional e constituída nas interações sociais. Pelos estudiosos da narrativa, 
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podemos perceber distintas abordagens para se referir e definir “narrativa”, com diferentes 

pontos de vista em relação à estrutura, ao tempo e à memória.  

O conceito de narrativa é de difícil precisão, por apresentar multiplicidade de 

perspectivas. Entre os estudiosos, é aceito que, ao se conceituar narrativa, deve-se levar em 

conta que ela se refere ao processo de construir uma história, ao esquema e ao resultado desse 

processo, afirmando ser fundamental entender que, por meio das narrativas, as pessoas 

reconstroem eventos passados, e que elas devem ser interpretadas de acordo com os objetivos 

de quem as narra.  

Afirma Catherine Riessman (1993) que as narrativas estruturam a experiência 

perceptual, organizam  a memória, segmentam e constroem eventos da vida. Faz, assim, 

sentido nossa pesquisa, quando vai em busca dos sentidos narrados por meio da imagem pelos 

jovens que criam e recriam, constroem eventos passados e reconstroem vidas. Ao se contar 

uma história ou ao se presenciar alguém contá-la, podemos nos perguntar por que uma 

determinada história foi contada de uma maneira, e não de outra. Segundo Riessman (Idem, 

p.2) “indivíduos constroem eventos passados e ações em narrativas pessoais para reivindicar 

identidades e construir vidas”. Dessa forma, a construção das narrativas está intimamente 

ligada à construção da identidade, e, segundo essa abordagem, são processos co-construídos. 

Por fim, destacamos um dos pontos considerados fundamentais por Brockmeier e 

Harré (2003) e que torna o estudo da narrativa importante: seu caráter aberto e flexível, em 

que sua estrutura adaptável permite mudanças a partir do contexto discursivo e sua função 

social e estética. As formas de narrar são orientadas, considerando-se a situação em que elas 

ocorrem: “a narrativa tem por característica essencial ser um guia destacadamente sensível à 

fluida e variável realidade humana” (Brockmeier e Harré, 2003, p.533). 

 

3.10 Procedimento de Análise dos Registros: entrevistas e imagens 

 

Ao descrever os procedimentos de análise desta pesquisa, convém esclarecer que 

entendemos que as estratégias utilizadas para tanto seguem um processo dinâmico, e não 

seqüencial, aproximando-se de uma relação dialógica, em que a interpretação é influenciada 

pelas condições sempre atuais e as perguntas e respostas são ativas e constitutivas. Criaremos 

uma linha argumentativa de interpretação, na qual a interlocução apresenta dinamismo entre o 

material produzido, nossas impressões como pesquisadora e os teóricos aqui citados.  

Na pesquisa, o processo de análise aconteceu desde o início da produção de 

conhecimentos, no olhar para a cidade à procura de grafites, na leitura dos artigos e, por fim, 
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no momento de debruçar-se sobre as transcrições das entrevistas e no olhar sobre as imagens. 

Ao mesmo tempo, deparamo-nos com sentimentos de que a investigação também nos 

investigava, e ela nos modificava, no sentido de interação pesquisador-participante. À medida 

que entrevistávamos, muitas reflexões sobre o mundo dos jovens e sua participação na 

sociedade surgiam. 

Na análise do texto escrito (entrevistas, diário de campo e observação), buscamos 

compreender os posicionamentos e sentidos em construção sobre a relação do jovem com a 

cidade, mediada pela arte do grafite, bem como a forma como eles definem o grafite, as 

atividades que praticam e o estilo de viver desses jovens. A transcrição das entrevistas foi 

realizada por nós, para facilitar a análise dos dados, pois, segundo Bauer e Gaskell (2008, 

p.251), “uma boa transcrição deve ser um registro tão detalhado quanto possível do discurso a 

ser analisado”. 

Com a finalidade de identificar regularidade e diferenciações nas entrevistas, 

agrupamos os conteúdos das narrativas, de modo a proceder a uma discussão direcionada 

pelos objetivos da pesquisa. Optamos pelo seguinte tipo de categorização das narrativas, 

conforme Spink (1999, p.81): “a categorização é tomada como construção de um duplo 

sentido: construções culturais que estão disponíveis para dar sentido a experiências; e 

construções situadas, utilizadas para a consecução de ações (persuasão, culpabilização, 

negação, refutação, acusação, etc..)”. As categorias constituem estratégias, que são utilizadas 

em pesquisa qualitativa para organizar, explicar e classificar o mundo, e que também 

consideraremos formas sociais de ação. Elas são importantes, pois possibilitam a exposição 

do posicionamento do emissor da fala e dão visibilidade às interações conseqüentes. Para 

Spink (1999, p.83), “as categorias não podem ser compreendidas de forma desvinculada do 

uso e da história de sua construção”. 

Com o objetivo de criar condições para melhor análise das narrativas, criamos uma 

tabela, da qual surgiram nove categorias. Um segundo passo importante para analisar as 

entrevistas foi relacionar as categorias aos objetivos da pesquisa, para tanto, selecionamos 

quatro categorias: 1- Transitar pela cidade e vínculos afetivos; 2- Cidade: participação, 

valorização e diferenças; 3- Apropriação: reconhecimento e visibilidade; e 4- Sociabilidade 

juvenil e redes. As categorias foram selecionadas por critérios de proximidade com os 

objetivos da pesquisa, a fim de compreender os sentidos que os jovens dão à cidade, na 

criação pelo grafite: “à medida que os dados vão sendo coletados, o pesquisador vai 

procurando tentativamente identificar termos e relações, construindo interpretações e gerando 

novas questões e/ou aperfeiçoando as anteriores” (Alves, 1991, p.60). 
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Nesta pesquisa, nosso foco de análise é compreender como os jovens grafiteiros e 

grafiteiras significam suas relações com a cidade, por meio da arte do grafite. Pretendemos 

reconhecer os temas relevantes, apreendidos pelo olhar dos jovens sobre a cidade, pelas 

relações entre os pares, os sentimentos envolvidos na relação deles com o coletivo. 

Aproximamo-nos de processos psicológicos, que dão ênfase à perspectiva histórico-cultural, 

para afirmar que “não é o que o indivíduo é, a priori, que explica seus modos de se relacionar 

com os outros, mas são as relações sociais nas quais ele está envolvido que podem explicar 

seus modos de ser, de agir, de pensar, de relacionar-se” (Smolka, 2000, p. 30). 

Em seguida, faremos uma análise visual do processo de criação dos grafiteiros e 

grafiteiras sobre a temática Cidade. Por entender ser importante o processo de criação, haja 

vista a pesquisa pretender captar os sentidos da apropriação da cidade, optamos pela análise 

da criação dos três grafites realizada pelos grafiteiros e grafiteiras, a partir da qual 

verificaremos como eles expressam seus sentimentos em relação à cidade e suas apropriações. 

Seguimos as análises visuais fazendo interlocução delas com as entrevistas.  

Para interpretar as criações nas ruas, optamos por utilizar a análise narrativa de 

imagens, fazendo uma interface dela com a análise das entrevistas. Mediante o registro por 

fotos e filmagens dos grafites, investigamos novos recortes de subjetividade dos jovens sobre 

a cidade, sendo a experiência visual novas elaborações de experiências humanas. O uso da 

narrativa visual vai além do ilustrativo, pois as imagens são interpretadas, transformam-se em 

textos, e delas emanam reflexões: Como e por que as imagens são produzidas?  

Para Riesman (1993), existem muitas semelhanças entre a análise visual e a estrutura 

de métodos baseados nas palavras. O autor acredita que as narrativas orais ou escritas, bem 

como a visuais, não falam por si, apesar de haver nelas um significado criado pelos artistas. 

Para Gilliam Rose, interpretar imagem (e narrativas textuais) é apenas isso, interpretação, não 

a descoberta de “verdades” (Rose apud Riesman, Id., p.6). Seguiremos três aspectos para a 

análise visual, sugeridos por Gilliam Rose: 

1- A  história da produção de imagem que se refere a como e quando ela foi feita, a 

identidade social do beneficiário e autor;  

2- A imagem por si, que pretende questionar a imagem, perguntar sobre a história e 

os detalhes da obra (em que não nos deteremos muito); e  

3- Como as imagens são lidas por diferentes públicos –observadores que, ao passar 

pela rua, expressam algo sobre a criação. 
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CAPÍTULO 4 

Análise das Entrevistas e Análise Visual 

 

 

4.1 Análise das Categorias 

 

4.1.1 Transitar na cidade e os vínculos afetivos 

 

A partir das respostas sobre como os grafiteiros conheceram o grafite e como se deu 

seu aprendizado,  pudemos perceber a influência do processo de sociabilidade dos jovens, por 

meio dos vínculos de amizades e motivação pelo transitar pela cidade. Os jovens da pesquisa 

disseram que foram levados por amigos a conhecer o grafite, foram apresentados a outros 

grafiteiros e ao movimento Hip Hop. Alguns relatos deixam isso claro: “Eu passava na rua e 

vi os grafites, e descobri que um amigo fazia grafite, e aí ele me levou para grafitar com ele” 

(G, 31 anos). Um segundo relato de uma grafiteira diz: “Foi quando conheci um grafiteiro, 

que hoje é meu namorado, e eu pedi a ele que quando fosse pintar me levasse, me ensinasse. 

Então tinha umas meninas lá e elas me chamaram para fazer uma oficina de grafite no Centro 

Social Urbano Afrânio Godoy. Então, eu conheci a galera do Hip Hop. Foi massa” (R, 22 

anos).  

Os amigos, os encontros e os espaços da rua se apresentam com mais eficácia como 

processo de sociabilidade juvenil, se os compararmos às instituições formais de ensino. O 

fazer artístico é realizado pelo repasse de conhecimento de um grafiteiro mais antigo, que 

convida as novas amizades a ir à rua, aos becos, aos metrôs, aos muros, para que depois a 

técnica seja aprendida. A realização da pesquisa Perfil da juventude brasileira (2008) pôde 

constatar a tendência dos jovens a dar importância às relações de amizade e à disposição a 

ajudar-se. Quando se perguntou aos jovens a respeito dos valores mais importantes para uma 

sociedade ideal, eles escolheram do primeiro ao quinto lugar, em ordem de prioridade: 55%, a 

solidariedade; 50%, respeito às diferenças; 46%, igualdade de oportunidades; 44%, temor a 

Deus; e 41%, justiça social (Singer, 2008, p. 33).  

Podemos ainda constatar a importância da construção de amizades na pesquisa 

realizada por Franch (2002) sobre o tempo livre entre jovens de uma comunidade de baixa 

renda de Recife, que aponta que, dentre os 80 jovens entrevistados, 16,7% estão engajados em 

hábitos de conversas, sendo essas atividades alimentos para os grupos de amizades. Para 
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muitos jovens, as relações de amizades, embora aconteçam em todos os lugares, segundo 

Franch (2000), acontecem com mais possibilidade de se tornarem duradouras nas 

comunidades próximas. Elas nascem de vínculos afetivos da infância, do convívio nas escolas 

do bairro, da vizinhança e de bairros próximos. Para os jovens, as amizades se constroem de 

forma progressiva, em que apresentam graduações diferentes, desde um colega a um amigo. 

Continua Franch (2000) dizendo que há diferenciações nesses sentidos de amizades, em que o 

colega tem dimensões relacionadas a atividades lúdicas, recreativas, sendo os amigos aqueles 

que atribuem maior intimidade ao relacionamento, por maior confiança e solidariedade nas 

trocas. 

Também, é nessas relações de amizades que ocorrem as frustrações, que muitas vezes 

põem em cheque todos os valores de solidariedade e sociabilidade juvenil. Cabe lembrar que 

os amigos são também a maior preocupação e motivo de conflitos entre pais e filhos, jovens e 

adultos. A preocupação da família em relação ao convívio com outros jovens se apresenta 

pelo medo das amizades erradas, e os jovens grafiteiros revelaram ter passado por 

discriminações dessa ordem. Muitos deles sofreram discriminações por parte de parentes, que 

impediam seus filhos de terem amizade com grafiteiros ou do Hip Hop, por considerá-los 

marginais e infratores. 

Na análise desta pesquisa sobre o perfil dos jovens, percebemos que eles apresentam 

motivos diferentes pelo interesse em circular pela cidade. Os grafiteiros e grafiteiras 

essencialmente estão inseridos em movimentos artísticos, seja o Hip Hop ou seja em ações 

próprias de expressar arte, e isso se dá não apenas por necessidade de lazer e entretenimento, 

como ressalta a pesquisa, é muito mais por uma prática social, de fortalecimento de 

identidades comuns. Alguns grafiteiros e grafiteiras, antes de grafitar, pensam na ideia, 

elaboram esboços no papel, mostram ao amigo. Outros imaginam possibilidades e, na hora de 

criar, deixam o desenho surgir espontaneamente, muitas vezes, mudam o tema, em 

decorrência dos acontecimentos do momento e da influência do contexto presente. 

No entanto, todos externalizaram que, no processo de criação, o deslocamento pela 

cidade, em busca dos muros, e a troca de ideias entre eles sobre o que se está elaborando são 

determinantes para a motivação e concretização dos grafites. Segundo Bruner, a prática tem 

valor importante no processo de aquisição do conhecimento, sendo este situado, que depende 

da relação da pessoa com suas experiências no mundo: “A inteligência reflete a microcultura 

da prática” (2001, p.128). 

Os processos de sociabilização juvenis contemporâneos e que corroboram o 

surgimento de atores sociais ligados a grupos culturais, artísticos e de lazer partem, assim, de 



70 

 

pressupostos teóricos que reafirmam as diversidades juvenis inseridas em grupos pelas 

mudanças das sociedades contemporâneas, reafirmando um olhar paras as categorias 

socioeconômicas, ao se estudar juventudes, como já foi exposto no capítulo sobre Juventudes. 

As teses clássicas sobre a condição juvenil afirmam ser as relações dos jovens com as 

agências socializadoras, como a escola e a família, por sua interdependência e interação, 

fundantes do processo socializador (Sposito, 2008). Estudos atuais observam nos novos atores 

sociais outras formas de convívio social, que não sejam ligadas a essas instituições. Os jovens 

passaram a transitar pela cidade e a atuar sobre ela. Provocada pelas mudanças na esfera do 

trabalho ocorridas pelo processo de modernização das sociedades, a experiência de juventude 

passou a ser vivida de forma diversificada, tornando complexa a entrada na vida adulta.  

Segundo Lodi, Jobim e Souza (2005 apud Sposito, 2008), tais formas de organização 

se dão em decorrência de práticas de deslocamento aos espaços de lazer, às escolas, 

massificação das informações, acesso ao mercado de trabalho, embora deixem prejuízos, e 

também à atuação de instituições chamadas agências juvenis: religiosas, partidárias e ONGs, e 

que, embora possibilitem encontros, aproximações e formação de grupos de pares, não 

traduzem com autenticidade os anseios e desejos dos juvenis. 

Em relação aos objetivos que fazem algumas dessas agências juvenis constituírem 

suas ações, podemos observar divergências essenciais entre o sentido atribuído a elas à rua e o 

sentido verbalizado pelos jovens grafiteiros e pelas jovens grafiteiras. As agências pautam-se 

em atividades que ajudam os jovens a se ocupar nos períodos de ociosidade escolar, portanto, 

são apoio das famílias, para que impeçam a freqüência dos jovens na rua. Assim, a rua passa a 

ser lugar de perigo, que deve ser evitado. Para os jovens, e também se recuperarmos os estilos 

de vida das cidades mais interioranas e de comunidades periféricas contemporâneas de que 

esses jovens fazem parte, é a rua o local de encontros e confirmação de amizade.  

Esses duplos e contrários sentidos nos obrigam a uma reflexão: O que o processo de 

urbanização fez com seus citadinos? Quais são os valores que deformaram os estilos de vida? 

Lefébvre responde a essas perguntas nos situando sobre a supervalorização do direito dos 

automóveis nas grandes metrópoles e sobre que os grafiteiros alertam para o ritmo veloz da 

vida na cidade, que impede o olhar a arte.  

A partir dos anos 80 do século XX, os jovens vêm apresentando um agir coletivo, 

estruturado por diferentes motivações. Afirma Sposito (1994, p.162) que: “Ruas e praças são 

ocupadas pela presença de incontáveis agrupamentos coletivos juvenis, estruturados a partir 

de galeras, bandos, gangues, grupos de orientação ética, racista, musical, religiosa, ou as 
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agressivas torcidas de futebol”. A escola não é mais referência para a construção do 

conhecimento, nem de perspectivas otimistas de realização profissional.  

Por outro lado, cria-se uma relação de tensão entre as expectativas dos pais e as reais 

experiências vividas pelos jovens, como se houvesse um desencontro de compreensão da 

realidade, sendo as aspirações e os ideais compartilhados no processo de sociabilização da 

rua, e não nos ambientes privados, da casa. Parece haver uma confirmação de processos de 

mutação na natureza da sociabilização institucional formal, que acarreta o processo de 

desinstitucionalização. Segundo Abad (2003 apud Sposito, 2008) esse processo ocorre devido 

à crise dessas instituições, que perderam sua eficácia simbólica, e ao não-cumprimento de seu 

papel socializador.  

Nesse sentido, os jovens grafiteiros e as jovens grafiteiras de Recife, ao se identificar 

com atividades artísticas e se inserirem nos movimentos juvenis, evidenciam novas formas de 

condição juvenil, oportunizando trocas de saberes e conquistas profissionais. Sobre isso, diz 

Abad (apud Sposito, p.91): “o espaço deixado pelas instituições passa a ser ocupado por um 

desdobramento da subjetividade juvenil”. Desse modo, quando os jovens grafiteiros dizem 

aprender com um amigo e fazem da rua uma galeria de arte, eles estão em busca de uma 

autonomia que cria novos saberes, a partir de ações individuais e coletivas; afirmam o 

desinteresse pelas instituições sociabilizadoras tradicionais; e, como conseqüência positiva, 

tornam essas práticas juvenis um processo de conquista do próprio sujeito (Dubet apud 

Sposito, 2008). Para os grafiteiros entrevistados, os espaços de lazer e de encontros, o ir e vir 

da comunidade para o centro, são conquistas que têm valor de estruturação na formação 

pessoal do jovem. Segundo Sposito (1994), os elementos estruturadores, na ótica geracional 

da condição juvenil, são: busca de autonomia e transitoriedade. 

Nos últimos anos, a rua não tem sido só um lugar de trabalho e moradia, ocupada por 

citadinos excluídos socialmente, ela é também um espaço que traduz diferentes formas de 

viver e de conceber as relações sociais. A cidade, por um lado, com sua diversidade, faz 

alusão a outras vidas, a outros prazeres e, por outro, traz as condições dos citadinos, em idade, 

pertencimento a grupos, estilos de vida e experiência cultural.  

Os jovens desta pesquisa, com sua prática de grafitar a cidade, apresentam um agir 

coletivo, de forma a criar um movimento de constante interação social, por meio do 

deslocamento de seus locais de moradia para os centros da cidade, da criação de eventos, de 

pontos de encontros e do fazer artístico. Percorrendo a cidade, eles encontram locais e 

motivos para a criação, situações que potencializam ou fazem surgir novas amizades, 

reforçam sentimentos de pertencimento, identificações e identidades comuns. Para Castro 
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(2004, p.71), “circular pela cidade encontra uma de suas razões ao permitir que crianças e 

jovens expandam suas possibilidades subjetivas, tendo no espaço a sua dimensão para poder 

recriar a si e ao mundo”.  

Esses jovens moradores de subúrbios, muitas vezes, não dispõem de recursos para se 

movimentar pela cidade. Aponta Ferro (2010), ao se referir ao uso de bicicletas pelos jovens, 

que os deslocamentos para ir à escola estão circunscritos aos locais próximos de suas casas, e 

restringem, por um lado, suas possibilidades de locomoção. Porém, os jovens grafiteiros 

apresentam disposição para criar meios que permitam esses deslocamentos, utilizando 

bicicletas e fazendo caminhadas em pares ou em grupos. Esses grupos juvenis rompem com 

as impossibilidades impostas pelas relações desiguais e que podem restringi-los aos espaços 

da comunidade. O transitar pela cidade passa a ser uma necessidade natural para esses jovens, 

que veem na arte ao ar livre uma possibilidade de ampliar espaços.  

Nos relatos dos jovens grafiteiros/as da pesquisa, o transitar pela cidade desperta um 

sentido pessoal de se tornar mais experiente, tem um sentido e um valor educativo, em um 

aprendizado de fortalecimento psicológico e de atitude frente ao mundo. As experiências de 

ter morado em vários bairros na cidade estão presentes neste relato: “Eu sou de Recife 

mesmo, nasci em Casa amarela, mas morei por trás da Ceasa, e aí morei em Piedade, depois 

de Piedade fui para Várzea, depois da Várzea, cansei de morar sozinho e morei em tudo que é 

lugar” (G, 29 anos). Estar viajando e conhecendo outras cidades foi enfatizado como algo 

positivo por outro jovem grafiteiro: “...estou tendo uma experiência ultimamente de três anos 

pra cá de viajar muito pro outro lugar, lugares que eu só conhecia por televisão, viajando por 

Rio de Janeiro, Salvador, Natal, Pajeú. Estou viajando muito” (Cb, 28 anos).  

Por outro lado, podemos perceber uma problematização no desejo de permanecer na 

cidade, na fala de uma grafiteira: “Eu acho Recife uma cidade próspera de se morar, gosto 

muito de lembrar da minha infância, aqui mesmo em Recife. Nunca saí daqui, nunca morei 

em outro lugar, não” (R, 22 anos), que pode estar referendada pelas conseqüências do controle 

familiar em relação ao deslocamento das meninas pelas ruas, como aponta Franch (2002), e 

que justifica a vulnerabilidade das jovens no transitar pelas cidades. Ao mesmo tempo, com 

indignação, os jovens entrevistados enfatizam a importância do transitar nos espaços da 

cidade, de conhecer novos espaços, de ir a eventos, quando indicam por conhecimento 

empírico que “a maioria, ou 50% a 70% dos jovens não conhecem o centro da cidade, porque 

nunca saem dos seus bairros” (Cj, 35 anos). 
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4.1.2 Cidade – participação, valorização e diferenças 

 

A cidade, para os grafiteiros e as grafiteiras da pesquisa, é um lugar de contrastes. Seu 

ritmo veloz impõe às pessoas uma aceleração que as impede de olhar a cidade, e de ver arte. 

Ao se referirem à velocidade da vida na cidade, os grafiteiros corroboram estudos de teóricos, 

que apontam as mudanças estruturantes ocorridas nas sociedades contemporâneas. Estamos 

vivendo no mundo em que o ambiente urbano se configura em espaços que favorecem os 

deslocamentos rápidos, sejam de pedestres ou sejam predominantemente de carros. As 

cidades foram projetadas, no início do século XX, para atender às necessidades dos 

automóveis, com a construção de ruas largas e edificações imponentes, divididas por 

hierarquização das classes sociais, que distanciam pobres e ricos, ficando o espaço restrito e 

limitado às condições econômicas.  

Os espaços urbanos nas diferentes metrópoles demarcam sua heterogeneidade e 

contradições, em conseqüência dessas segregações que, além de espaciais, são também 

simbólicas. As desigualdades sociais, para alguns analistas sociais, apresentam-se segundo a 

lógica do capital e do mercado, fortalecendo interesses dominantes. Essa segregação urbana 

se apresenta em espaços que se observa term maior infraestrutura, com imóveis altamente 

valorizados, e que são ocupados pela população de poder aquisitivo elevado. Locais de 

péssimas condições de saneamento, de acesso limitado a transportes públicos, são habitados 

por população de baixo poder aquisitivo.  

Com o advento da modernidade, segundo Castro (2004), as relações entre os citadinos 

sofreram alterações no âmbito da confiança, do distanciamento, colocou-se o outro em um 

lugar de “estranho a mim e ao meu espaço social”. Nesse espaço, a geografia urbana está 

fragmentada e é descontínua, as pessoas, os motoristas, transitam com menor atenção aos 

lugares de passagem. Eles deixam de ser atraentes e excitantes, e as imagens tornam-se 

neutras. Segundo Sennett (2008, p.17), “o viajante, o telespectador, vivencia o mundo como 

uma experiência narcótica”, continua Sennett (2008) dizendo que há uma privação dos 

sentidos, dos corpos, um desconhecimento de si, e afirma ser nas relações entre os corpos no 

espaço que se determinam reações mútuas.  

Os corpos passam a viver de forma anestesiada, confirmam os grafiteiros, estando 

aqueles impedidos de ver, de sentir, ouvir os lugares e as pessoas. Sennett traz reflexões 

sobre: “O que devolverá o corpo aos sentidos? O que poderá tornar as pessoas mais 

conscientes umas das outras, mais capacitadas a expressar fisicamente seus afetos?” (2008, 

p.15), para as quais, a partir dos relatos dos participantes, podem-se encontrar as respostas, 
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nas ações e motivações desses movimentos juvenis contemporâneos, em particular, do Hip 

Hop, em que os grafiteiros se inserem. Para os grafiteiros/as, o grafite está mudando essa 

realidade. 

Na pesquisa, ao narrar sobre a cidade de Recife, os grafiteiros reconhecem os 

problemas que existem nela, mas logo relatam haver, por parte do grafite, iniciativas 

positivas, que permeiam o sentimento de participação nas mudanças e de pertencimento ao 

lugar. Esse misto de gostar da cidade e criticá-la, de fascínio e medo, presente nas falas dos 

entrevistados, é conferido pelos estudos de Castro, quando ela afirma: “Ainda assim, a cidade 

nos chama a todos como uma luz, sua sinuosidade, seus rodeios, sua epopéia, de sonhos, de 

trocas e de saberes” (2004, p.17).  

Para os jovens entrevistados, embora tenha problemas de ordem estrutural, como 

transportes deficientes, violência contra mulher, falta de oportunidades e preconceitos, Recife 

é considerada uma cidade boa de morar e que apresenta qualidades especialmente na ordem 

da cultura e da diversidade de expressões artísticas: “Eu gosto de morar [em Recife], apesar 

da violência e do preconceito, eu gosto pela cultura de Recife” (M, 19 anos), e também: 

“Recife para mim é isso, o lado calmo e o lado agitado, é a base de tudo. Todo mundo respira 

Recife, na música, no jeito de vestir, de falar” (Nk, 23 anos). Por meio do grafite, os jovens se 

percebem construindo espaços, superpondo imagens, transgredindo valores e alterando o 

ritmo da cidade: “Eu penso nas soluções dos problemas da cidade, ta ligado? Eu acho que a 

expressão artística, assim, a arte na rua, é uma solução para a cidade” (Cj, 28 anos). 

Apresenta-se, nas falas desses jovens, o sentimento de valorização da cidade em seus 

aspectos culturais, demonstram-se os desejos e crenças referenciados pela psicologia popular, 

como fortes componentes para as identificações.  

Assim, o aprendizado com a cidade e nela conduz a superações que, na fala dos 

grafiteiros, dão-se pelo enfrentamento em grupo, pelo agir e o acreditar na arte. Eles, por meio 

da arte, qualificam-se e rebatem aquilo que os atinge, inventando soluções, em que o espaço e 

o artista se renovam, apresentando disposição para atuar e mudar a realidade. As lacunas 

deixadas pelo mundo instantâneo são assim preenchidas pelas ações, em que se produzem 

novos sentidos. Ao olhar o grafite na cidade, segundo eles, as pessoas desfrutam do belo, 

rompem com o estilo de vida mecanicista, os locais de passagem passam a ser uma grande 

“galeria de arte ao ar livre” (Cb, 28 anos). 

Outro aspecto relevante citado pelos jovens são os impedimentos que ocorrem a partir 

do cerceamento da expressão pelos órgãos públicos, em que eles sofrem perseguição de 

policiais, embora hoje isso ocorra menos. Mais um aspecto da repressão ocorre entre os 
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grupos, pela rigidez e a hierarquização interna no movimento Hip Hop. Alguns defendem que 

a participação só tem sentido se  houver liberdade de expressão, de agir: “Pessoas conseguem 

se juntar e curtir culturas diferente. É chato se for organização sem liberdade” (G, 31 

anos).Continua ele: “Tinha essa coisa também, de uma pessoa mais branca não poder fazer 

parte, porque o Hip Hop era de preto, tinha que usar tênis Adidas, tinha que fazer o desenho 

do boneco dançando break, senão não era grafite” (G, 31 anos).  

Por um lado, percebemos as iniciativas dos jovens de estar em grupos, reforçadas por 

estudos sobre juventude, que apontam ser característica própria da juventude a necessidade de 

experimentar coisas novas, de ter liberdade, de ser diferente do outro. Por outro lado, aponta-

se uma condição juvenil de desenraizamento das relações parentais, para criar novos vínculos 

e se lançar em situações que lhes surpreendam e lhes possibilitem estar inseridos em grupos 

de pares. São os amigos que dão dicas sobre a cidade, aonde ir para se divertir, transformando 

o estranho em mais próximo, o medo em desafio e, assim, compartilhando histórias comuns. 

Essa forma de viver apresentada pelos jovens faz surgir um novo questionamento sobre os 

modelos e conceitos apresentados pela mídia ou até mesmo por estudos e pesquisas 

acadêmicas. 

Ao descrever o sentimento sobre a cidade do Recife, os jovens indicam forte 

participação e também expectativa de transformação da sociedade: “Eu procuro trabalhar 

muito, fazer trabalho social, porque assim o grafite ta dentro do Hip Hop, da cultura Hip Hop. 

Não é só você pintar, dançar, cantar, também inclui trabalho social” (M, 19 anos). Suas ações 

vêm desconstruir uma leitura negativizada que muito se escuta ao se caracterizar a juventude. 

Os grafiteiros entrevistados se mostram em forte atuação na cidade, e novas concepções se 

apresentam de forma a considerar as qualidades do ser jovem e as diversificações em desejos 

e estilos de vida. Para os entrevistados, são muitas as formas de estar juntos, pelo grafite 

evangélico, pelo grafite Hip Hop, pelo grafite comercial, de ser educador social.  

Castro (2005) questiona o princípio de incapacidade social, política e cultural atribuída 

a esses atores sociais, que os exclui da vida social. A autora considera toda a capacidade de 

ser jovem, a partir da valorização de suas ações. Para ela, o sujeito se desenvolve pelas 

competências no aqui e agora e por sua capacidade de ação crítica com relação ao cotidiano, 

que não é roteirizada, considera o contraditório, o contingente e o particular. Nesses termos, 

um sujeito só é um sujeito de direito quando sua ação a priori é considerada válida e 

manifestação singular de seu ser.  
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4.1.3 Apropriação – reconhecimento e visibilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Galeria de Arte.    Figura 5: Atividade de protesto 

organizada por jovem grafiteiro. 

 

O termo “apropriação” foi freqüentemente citado pelos jovens grafiteiros, ao se 

referirem ao sentido do grafite. Para o movimento Hip Hop, os espaços urbanos são 

inspirações e locais de expressão artística, seja pela dança do break, seja pelo rap, ou seja, 

pelo grafite. A fala de uma das grafiteiras entrevistadas: “Muro branco é omissão” (Nk, 23 

anos) é exemplo do sentido de apropriação que os jovens dão a suas ações. O conceito de 

apropriação está permeado de significados e argumentos diferenciados. Segundo o dicionário 

Aurélio, é “o ato ou efeito de tomar para si”, ao modo de tornar algo seu, sendo de sua 

propriedade. Em outro sentido, a apropriação tende ao sentido de tornar-se adequado a alguma 

situação, a outros lugares.  

Como podemos observar, as práticas dos grafiteiros e grafiteiras são permeadas de 

conceitos críticos sobre a sociedade. Os jovens, quando escolhem a arte como expressão, 

buscam formas de protestar sobre suas condições de vidas, falta de oportunidades e pelas 

condições de desigualdades sofridas. Eles correm riscos ao subir nos muros e lugares 

estrategicamente mais visíveis das cidades, deparam-se com situações de confronto policial e 

discriminação com o fazer artístico.  

Sabemos que alguns dos grafiteiros entrevistados foram pichadores, outros são as duas 

coisas, e a maioria deles não discrimina a pichação, consideram-na também arte, embora 

prefiram o grafite, por uma opção de estilo e concepção estética, como se afirma nesta fala: 
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“Eu entendo os dois da mesma forma, estão fazendo protesto, sendo que o piche é um 

protesto, quase assim, como eu digo, um protesto amplo” (Nk, 23 anos).  

As práticas sociais e artísticas realizadas pelo movimento de grafite desenvolveram-se 

em diferentes variáveis, seja pelas condições de desigualdades étnicas, pelas de idade e 

classes sociais, e provocaram, segundo Ferro (2010), uma separação entre o espaço privado e 

o espaço público, que tem como conseqüência a apropriação dos espaços abandonados. A 

apropriação surge nas falas dos grafiteiros entrevistados como: “e apropria da cidade desde 

que o cara sai da sua comunidade do Totó para vir de bike até Casa Amarela e discutir com 

seus alunos, como é a história da sua comunidade [...]. Se apropria desde que ele sai da sua 

quebrada para ir grafitar na Boa Vista” (Cb, 28 anos).  

Os sentidos de apropriação pelo grafite, verbalizados pelos jovens entrevistados, 

referem-se não a uma definição de atitude adequada, mas no contexto de busca pelo direito à 

cidade, como desenvolveu Lefébvre (2001), bem como no sentido de atuar para transformar, 

como explicita Ferro (2010, p.92), ao se referir ao grafite: “As ações demonstram a existência 

de uma contracultura, pela capacidade de comunicar e o desejo de transformar o „universo 

adulto‟ por intermédio de tradução de códigos e mundos”. Nesse sentido, o grafite, bem como 

o movimento Hip Hop, que agrega diferentes categorias, cria uma forma de estar produzindo 

significados, e suas ações recebem interferências dos espaços e das pessoas, e também 

interferem neles.  

Esses jovens, quando se apropriaram de um espaço, não estão preocupados com uma 

adequação ao que é aceito, permitido ou autorizado pelos órgãos públicos. Para eles, a 

apropriação pelo grafite se justifica, pois eles dão sentido e uso aos locais que não estão sendo 

ocupados como deveriam, lugares abandonados e desapropriados pelos órgãos públicos. Eles 

sentem que estão atuando positivamente, para dar beleza à cidade. O grafite é uma forma de 

recuperar esses espaços, como reafirmam os estudos de Lefébvre, de recuperar o sentido da 

cidade como uso, como obra, e não como produto ou objeto de consumo.  

Eles tomam para si o que é próprio à sociedade, mas, nesse sentido, a criação torna-se 

própria, apropriada às circunstâncias, em especial, o uso em resistência às normas. Torna-se, 

assim, a apropriação uma categoria essencialmente relacional e cria-se uma tensão entre o que 

é próprio dos jovens e o que é pertinente à sociedade. É relevante aqui uma reflexão, que nos 

foi surgindo ao longo da pesquisa: Será que, ao condenar e ver os grafiteiros(as) ou 

pichadores e pichadoras como delinqüentes e marginais, não estamos fechando nossos 

ouvidos e olhos para uma possibilidade de repensar o urbanismo nas cidades? Será que as 

cidades não estão deixando de ficar bonitas? 
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Grafite “é uma forma de se expressar, mexe com as pessoas, dando uma vida a mais, 

age diretamente com as pessoas” (M, 19 anos). Nessa fala da grafiteira, podemos localizar as 

interdependências entre a produção de signos e sentidos, e as pessoas em suas relações do dia 

a dia. No cotidiano, as pessoas passam pelas ruas, transitam pelos lugares, pegam ônibus, 

dirigem automóveis, andam de metrô, circulam pelas praças, e quando percebem um grafite, 

segundo elas, estão sendo provocadas. Ao mesmo tempo, a criação circunscreve um 

sentimento provocado pelas pessoas e situações vividas.  

Por meio das entrevistas, foi possível perceber as diferentes ações realizadas pelos 

jovens, que configuram a apropriação como necessidade de pertencer ao lugar e um 

sentimento de afeto e de direito à cidade, que se confirma nos projetos e sentimentos otimistas 

de Lefébvre (2001, p.13): “Os violentos contrastes entre a riqueza e a pobreza, os conflitos 

entre os poderosos e os oprimidos não impedem nem o apego à Cidade, nem a contribuição 

ativa para a beleza da obra”.  

Segundo os jovens, o espaço urbano é um lugar de destaque para o movimento, e 

desse modo o grafite toma para si e torna próprios os lugares, ressignifica as práticas 

cotidianas e as faz próprias de um grupo. Os jovens elencam as seguintes ações como 

apropriação: realizar oficinas para outros grafiteiros/as; falar sobre a discriminação; ser 

referência para os jovens; fazer grafite nos muros, em locais não autorizados; dançar nos 

sinais, ficar na comunidade fazendo arte, sair da comunidade para olhar a cidade (centro); e 

fazer eventos simultâneos aos que são feitos nas galerias ou museus.  

Destacamos algumas falas que afirmam essas ações: “Alguns pontos, como no centro 

da cidade, que estão feios pra caramba, então, o cara vai, ele não faz nada ali naquele prédio, 

num pode morar, num pode construir, num pode fazer nada. Mas o prédio tá lá parado, e aí o 

que custa tu chegar lá, entrar, subir, fazer uma arte de graça?” (Cj, 28 anos); “O grafite tá 

tomando o espaço, antes era uma coisa, agora é outra” (M, 19 anos); e “...desde o momento 

que o cara sai da sua comunidade e foi para uma galeria no centro da cidade, já é uma 

apropriação, porque é uma história que você nunca imaginava, que um cara de favela vai para 

uma galeria chiquérrima, como é a galeria Plural” (Cb, 28 anos).  

Outro relato importante que relacionamos à apropriação refere-se às necessidades de 

visibilidade e reconhecimento, sentidas pelos grafiteiros e grafiteiras. Os jovens afirmam que 

as exposições nas galerias e museus, sob uma parede e uma moldura, tornam a criação 

aprisionada e a arte restrita a um grupo. Esses jovens, quando optam pelos muros das cidades, 

os espaços urbanos, fazem uma crítica às restrições às quais a arte moderna esteve 

condicionada e aos espaços fechados, que impossibilitam a apreciação da arte por um maior 
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número de pessoas. Pela arte, eles reivindicam acesso, visto que as exposições em eventos 

oficiais e o mercado cultural das artes visuais não permitem sua inclusão, devido ao 

mecanismo de controle da produção de bens simbólicos.  

Essas instâncias dificultam o reconhecimento e a visibilidade desses jovens, pois as 

produções simbólicas pelo grafite implicam liberdade e autonomia, e são antagônicas àquelas 

dominantes. Apesar disso, nas entrevistas, eles comparam o passado e reconhecem que hoje 

há uma mudança para mais positividade, há maior aceitação do grafite e o preconceito 

diminuiu ( ver Anexo 2). Por outro lado, por meio do grafite, eles podem se tornar conhecidos 

e reconhecidos pela sociedade, o que faz surgir um dilema: adaptar-se ao mundo do mercado 

e de grupos dominantes no terreno da arte “consagrada” ou realizar uma arte que tem na 

essência a luta pelo acesso democrático aos bens simbólicos?  

Os grafiteiros e as grafiteiras, ao se deslocar pela cidade, estão em busca de muros 

estratégicos, que assim possam afirmar sua visibilidade na cidade. Ao imprimir sua marca, 

realizando um grafite, eles, além de se impor, estão também transformando uma condição de 

invisibilidade, no sentido de as conseqüências do ritmo veloz e das excessividades das cidades 

grandes incidirem diretamente na forma de ser e conviver com o estranho, com muitos 

estranhos.  

Podemos assim falar de uma necessidade de ser visível, pois o artista, ao criar, sente 

necessidade de expor sua arte e de ela ser apreciada pelo público. Essa visibilidade é uma 

necessidade social e simbólica, que, para alguns autores, como Castro, reafirma o esforço 

contínuo das pessoas nas grandes metrópoles de compreender e criar estratégias para não ser 

estranhas a ela: “Tem que se ler e interpretar quem é quem na velocidade e na incerteza: tem 

que se saber e agir com o outro estranho com propriedade no átimo do segundo” (2004, p.26). 

É freqüente no movimento do grafite a disputa entre integrantes por lugares e espaços de 

maior visibilidade. Segundo um dos grafiteiros: “Um grafite no centro vale por 10 na 

comunidade” (G, 31 anos).  

 Essa questão levantada pelos jovens, sobre a importância maior dada aos grafites no 

centro da cidade, tem um valor do ponto de vista de maior visibilidade, haja vista que os 

centros urbanos são os locais de produção e controle da economia local. Os centros urbanos 

são locais para onde converge o comércio, centros culturais, instituições bancárias, 

instituições públicas e governamentais, assim, tornam-se atrativos ao mercado econômico, 

publicitário e artístico. No entanto, isso também parece colocar uma questão para seu próprio 

empenhamento crítico, porque talvez eles estejam valorizando os locais justamente que não 

são acessíveis à comunidade.  
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Além da necessidade de visibilidade, o grafite tem sua concepção originária, que 

perpetua a necessidade de lutar contra a exclusão, seja ela simbólica, visual ou de espaços. 

Pudemos perceber que, para tanto, eles utilizam a arte de rua como estratégia de inversão de 

valores, pois grafitam nos centros urbanos as realidades vividas, sofridas pelos moradores das 

periferias, com sentido de reverter os valores de invisibilidade para visibilidade: por exemplo, 

um grafite que tem como tema uma família de retirantes ou um menino magro com formas 

corporais de raquítico e desnutrido denuncia desigualdades de distribuição de alimentos e 

acesso a eles. Assim, misturam-se as imagens reais da comunidade com imagens impressas 

nos muros dos centros urbanos. Por outro lado, realizam grafites nas comunidades, em dupla, 

sozinhos e nos mutirões, como forma de valorizar a cultura local. 

Em conversas informais após as entrevistas, que foram anotadas pela pesquisadora, 

pudemos perceber o sentimento de realização dos grafiteiros/as, ao falar dos lugares mais 

altos em que eles já haviam grafitado. Os grafiteiros e as grafiteiras que conseguem realizar 

perigosos grafites nesses lugares conquistam destaque e poder, e adquirem status de liderança 

no grupo, além de projeção e visibilidade na mídia e na sociedade. Pudemos compreender que 

a necessidade de visibilidade demonstrada nas falas dos jovens confirma a forma particular de 

participação na sociedade, embora apresentem críticas: pelas péssimas condições de moradias 

de uma parcela da população, pelas dificuldades de locomoção e pelos transportes 

considerados ruins e caros, pela dificuldade de acesso a trabalho e por não realizar escolhas 

profissionais coerentes com suas reais habilidades.  

A arte é uma forma de mostrar seu trabalho e de conquista pessoal. Os jovens estão 

reivindicando, por meio da arte e da forma de viver em grupos, direitos a diferenças, por 

impor seus estilos próprios e necessidades outras, para que possam ser reconhecidos e 

respeitados pela sociedade. Vale ressaltar o que Alves constata em sua pesquisa com os 

hoppers de Caruaru: “Como pode ser observado, o hip hop procura jogar com as tensões entre 

diferenças e igualdade, entre a exigência de reconhecimento da diferença e a realização da 

igualdade social” (2005, p.172). Uma das falas de uma grafiteira revela as ações por 

necessidade de reconhecimento como sendo núcleo dos conflitos sociais: “Sabe quanto é uma 

lata de spray? É cara, poxa, o grafite ta aí, de graça para as pessoas, tornando a cidade bonita, 

e as pessoas nem dão importância ao nosso trabalho” (M, 19 anos). 

Todavia, é importante ressaltar alguns problemas verbalizados pelos jovens. Essas 

apropriações dos espaços por visibilidade geram conflitos internos, decorrentes da disputa por 

lugares mais estratégicos. Os jovens, ao adquirir prestígio na cultura Hip Hop, ao ser 

indicados para realizar projetos com órgãos públicos, prefeitura, estado e por incluírem seus 
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amigos, passam a ser alvo de disputa, criando-se grupos opostos no movimento. As atitudes 

de disputa levam os grupos, por um lado, a lutar saudavelmente por realizar grafites em 

espaços cada vez mais altos na cidade, por outro lado, as disputas podem chegar a atitudes de 

destruir grafites ou praticar violência nos bailes e encontros do movimento Hip Hop.  

Segundo os entrevistados da pesquisa, em Recife, essas disputas não são tão acirradas 

como em São Paulo, e há, assim, maior respeito pelo grafite do outro. Para Lefébvre, isso tem 

um sentido positivo: “No contexto urbano, as lutas de facções, de grupos, de classes, reforçam 

o sentimento de pertencer. [...] estes grupos rivalizam no amor pela sua cidade” (2001, p.13). 

Conforme Mattos (2006), autores como Charles Taylor, Axel Honneth e Nancy Fraser 

vêm recuperar os trabalhos de Hegel sobre a importância do reconhecimento intersubjetivo na 

autorrealização dos sujeitos e na construção da justiça social. A Teoria do Reconhecimento 

pensa os conflitos sociais como buscas interativas entre os sujeitos e a sociedade. Ela ressalta 

a construção relacional da identidade, e diz que os indivíduos lutam o tempo todo por 

reconhecimento. Não há entre eles homogeneidade, segundo a teoria do reconhecimento, pois 

cada um a seu modo tenta estabelecer uma posição crítica em relação a lutas sociais 

contemporâneas, a teorizar o lugar da cultura no capitalismo e a pensar padrões de justiça.  

Honneth sistematiza a teoria do reconhecimento, afirmando que: “são as lutas 

moralmente motivos de grupos sociais, sua tentativa coletiva de estabelecer, institucional e 

culturalmente, formas ampliadas de reconhecimento recíproco, aquilo por meio do qual vem a 

se realizar a transformação normativamente gerida das sociedades” (Mendonça, 2007 apud 

Honneth, 2003a, p. 156). 

Nesta pesquisa, não pretendemos nos aprofundar nas diferentes compreensões sobre 

reconhecimento sugeridas por esses teóricos. Esse assunto serve para novos estudos. No 

entanto, é importante sinalizar que parece haver, no movimento do grafite, aspectos comuns 

aos estudos de Axel Honnet e aos de Nancy Fraser, quando os grafiteiros verbalizam que há 

necessidade pessoal de ser reconhecidos, a necessidade pura de expressar sentimentos e, ao 

mesmo tempo, há necessidade de romper com os valores dominantes de desigualdades 

sociais, e há identificações com atitudes coletivas associados a resistências à submissão. 

 

4.1.4 Sociabilidade juvenil – redes contemporâneas 

 

As experiências vividas pelos jovens no movimento Hip Hop demonstram que as 

relações sociais entre eles sugerem um compartilhar de ações caracterizado pela solidariedade 

e pelo fortalecimento de vínculos de amizade. Eles aprendem a arte uns com os outros, como 
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já vimos, além do mais, proporcionam encontros para que o movimento se fortaleça, gerando 

atitudes de luta pela diminuição das desigualdades sociais. Esses encontros indicam como eles 

vivem e realizam ações coletivas.  

É importante perceber que o movimento Hip Hop surgiu em Recife, para identificar as 

formas de sociabilidade realizadas nas ruas, suas interações intra e intergrupos. O grafite teve 

início nos anos 80, segundo os grafiteiros, nos seguintes locais do centro da cidade: Praça 13 

de Maio, Mercado das Flores, Camelódromo, Beira Rio, nos bailes e depois nas oficinas, em 

ONGs e centros sociais urbanos. Os grafiteiros e grafiteiras elegem esses locais e os 

transformam em pontos de encontro, onde há troca de experiências, de informações sobre a 

cultura Hip Hop no Brasil e no mundo, rodas de break e disputa de ideias e opiniões. São 

atitudes que fazem surgir as aglomerações dos grupos de pares. Embora as condições 

econômicas não favoreçam o deslocamento freqüente para esses pontos de encontro, são 

muitas as iniciativas deles, como, por exemplo, ir de bicicleta ou juntar-se a outros e ir a pé, 

ou até mesmo negociar com o cobrador a passagem de um para dois ou três.  

A alternativa que nos pareceu indicadora de novas formas de sociabilidade juvenil na 

contemporaneidade são os encontros locais, realizados nas proximidades das moradias. Isso 

faz com que os subgrupos sejam também formas de interações por afinidades, nesse caso, pela 

arte do grafite. Essas formas de organização fazem com que os jovens aprendam a superar 

dificuldades, tomar iniciativa, tomar decisões, encontrar soluções objetivas, de ordem prática 

– isso os torna atuantes. Simmel (2007) afirma serem exemplo de sociabilidade as associações 

de base, em que as interações ocorrem de forma lúdica, sem outros interesses, a não ser a 

necessidade pura de interagir, e que os eventos e encontros emergem da própria interação. 

Tomando como referência os conceitos de Simmel (2007), é importante perceber que 

os jovens grafiteiros e as jovens grafiteiras da cidade são citadinos, pois transitam, deslocam-

se, ocupam os espaços e vivenciam sentimentos de proximidade e distância com outros 

lugares. Contudo, Simmel caracteriza esses citadinos como pessoas que vivem nas cidades e 

que são “reservad[as], insensíve[is], indiferente[s]” (p.15).  

 Esse sentimento de estar próximo fisicamente e estar distante socialmente é vivido de 

forma particular pelos grafiteiros. Por um lado, eles revelam se sentirem anônimos, 

indiferentes, não reconhecidos como diferentes, quando verbalizam na entrevista que as 

pessoas da cidade são preconceituosas, discriminam o grafite e rejeitam as formas de eles se 

vestirem. Nesse sentido, eles tornam-se distantes espiritualmente, parafraseando Simmel 

(2007), visto que os valores e sentimentos são contrários aos que predominam na sociedade.  
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Por outro lado, os jovens da pesquisa demonstram dar importância à saída aos locais 

onde podem encontrar outros jovens: “Ficar em casa é só quando o cara casa ou ta doente. O 

grafite é da rua, das praças, dos lugares legais, da gente encontrar a galera” (G, 31 anos). Eles 

circulam pela cidade e valorizam a troca de experiências. Segundo podemos observar, eles 

não são indiferentes: “Porque, quando você sai para pintar, mesmo assim, no centro, 

acontecem altas coisas. Você para pra conversar, alguém para pra perguntar o porquê do seu 

trabalho, e aí você mexe com todos os sentidos possíveis” (Nk, 23 anos).  

Então, eles, ao se deslocar, interagem, por interesses diversos e momentâneos, com 

diferentes pessoas e grupos, assim, constroem proximidades subjetivas e objetivas, superam 

os padrões de distância física e psicológica que a cidade contemporânea possa determinar. 

Pode parecer paradoxal que esses jovens grafiteiros, ao se deslocar, caminhem em direção a 

estabelecer círculos, formem grupos que compartilham valores estéticos e formas de viver. 

Para os grafiteiros da pesquisa, eles transitam na rua como flaneurs,como já definido, 

percebendo os muros, buscando inspiração nos espaços e pessoas, mas também proporcionam 

ações coletivas, que favorecem o conhecimento da cultural local, do grafite do outro, de poder 

estar inserido no Hip Hop, de se apropriar e lutar contra as discriminações. Segundo Alves 

(2005), os hoppers estão preocupados com realizar uma cidadania local, nesse sentido, os 

entrevistados desta pesquisa explicitam a importância que dão aos mutirões de grafite. Os 

mutirões de grafite são encontros itinerantes, mensais, realizados nas comunidades da cidade, 

com o objetivo de reunir grafiteiros e grafiteiras para grafitar coletivamente e mostrar às 

pessoas da comunidade a importância do grafite.  

É importante destacar que há uma preparação anterior para a produção desses eventos 

e que, ficando definida a comunidade onde será realizado o mutirão, são os jovens locais os 

responsáveis pelo evento. Essa forma de produção coletiva demonstra que as ações coletivas 

permitem rotatividade de lideranças, faz surgir sentimentos de pertencimento. Além de torná-

los referências na comunidade, quebra conceitos de negatividade pelo movimento. Nesses 

mutirões, a característica única é que haja a participação dos quatro elementos do Hip Hop.  

Pudemos perceber a importância verbalizada pelos grafiteiros sobre os espaços 

centrais da cidade como forma de sociabilidade, de atuar articulados em redes e que traduz as 

interações participativas e as diferentes formas de viver as ações coletivas pelos jovens 

hoppers de Recife. Segundo Frúgoli Jr, essa interação não significa necessariamente 

entendimento, mas a possibilidade de estar “com, para e contra os outros” (2007, p.9), 

conscientes de que formam uma “unidade” (Ibid., p.9). O conceito de sociabilidade nasceu na 
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sociologia com Georg Simmel (1858-1918), cujo problema maior era responder: “Como a 

sociedade é possível?” (Id., p.8).  

Ainda conforme Frúgoli Jr. (2007), Simmel percebia o citadino sempre em movimento 

de aproximação e afastamento – e nem sempre a figura do citadino coincide com a do 

cidadão. Por certo, nem sempre a cidade oportuniza aglomerações politizadas. São as ações 

realizadas pelos grafiteiros que oportunizam as ações coletivas, tais como: oficinas de grafite, 

intervenções no grafite, mutirões, eventos locais, rodas de break, vendas de camisas. 

São significativas as diferenças ocorridas, no que se refere às formas de organização 

dos jovens ao longo dos anos, apresentadas em decorrência das mudanças da sociedade pós-

industrial, em que os conflitos geraram relações peculiares. Eram comuns as passeatas, as 

reivindicações, em que os movimentos sociais se davam a partir de lutas de classes, que 

oportunizaram objetivos comuns, em que a luta atinge uma categoria em detrimento de outra, 

oposta e com interesses claramente específicos.  

A mobilização coletiva assumiu formas diferentes das tradicionais, o “movimento” 

juvenil atual não se apresenta de forma a entender os jovens pelas condições de apenas um 

grupo em oposição a outros grupos de distinta classe social. Hoje, segundo Melucci (2001, 

p.23), “a ação tem caracteres temporários, pode envolver atores diversos, pode deslocar-se em 

áreas diversas do sistema”, em que os fenômenos coletivos apresentam características de 

descontinuidade dos interesses comuns, sendo compostos por unidades diversificadas e 

autônomas, que se mantêm por meio de redes de comunicação e intercâmbio.  

Esses jovens estão corroborando os estudos de teóricos da juventude, que afirmam que 

a contemporaneidade da vida na sociedade fez surgir atores diversos – fenômenos são 

heterogêneos e fragmentados, suas ações coletivas são múltiplas e eles buscam autonomia. 

Um jovem pode estar engajado em uma ação de coletividade por diferentes motivos, em 

diferentes contextos. Por exemplo, por uma causa feminista, homossexual, religiosa e 

ambiental.  

Faz-se oportuno demonstrar as várias faces da sociabilidade juvenil expressas por 

esses grafiteiros de Recife. Como já havíamos mencionado, nem sempre essas interações se 

apresentam de forma tranqüila, pois, muitas vezes, as disputas por espaços físicos, que são 

também de poder e de ascensão financeira, causam tensões. A cultura Hip Hop, pelo que 

podemos apreender, em todos seus elementos, realiza ações que convergem em disputas, 

sejam as batalhas dos MCs, dos bboys e bgirls, ou seja, pelos grafites de maior visibilidade. 

Esses eventos permitem que os jovens assegurem condições de prestígio e status dentro do 

movimento e em seus grupos locais. Muitos dos jovens consideram essas batalhas necessárias 
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e importantes, pois despertam motivações saudáveis de competição e vitória. Sabe-se também 

que elas proporcionam divergências que podem levar à violência entre os grupos. Os jovens 

apresentam em suas falas preocupação, e relatam que é por meio de conversas e diálogos que 

se pode chegar a entendimentos e flexibilizar os embates, pois o grafite se diferencia de outros 

movimentos, justamente, pela cultura da paz, da arte como unificadora dos grupos. 

Outra característica que pudemos perceber nas ações dos grafiteiros e grafiteiras é que 

elas funcionam de forma a gerar redes e se apresentam por fortes conotações culturais e de 

expressão pela arte. Segundo estudiosos da sociologia, é possível distinguir as sociedades 

contemporâneas das tradicionais pela facilidade das conexões entre grupos e pessoas com o 

mundo exterior. Assim, a distância física não é obstáculo para as interconexões.  

Os padrões de interação dos jovens no movimento Hip Hop e no grafite ajudam a 

entender seus modos de atuação. Quando realizam suas atividades, os jovens possibilitam a 

inclusão de diferentes linguagens artísticas, e prevalece a autonomia de subgrupos, além de 

freqüentemente participarem de eventos culturais em diferentes comunidades e espaços da 

cidade em geral. Sabemos que há limites econômicos que dificultam a organização e 

comunicação desses jovens. Por outro lado, os jovens revelam saber utilizar a tecnologia em 

benefício da ampliação de suas redes e ações, transformando os instrumentos da Internet em 

instrumentos principais de comunicação.  

Ao visitar as comunidades, percebemos que hoje os locais de lan house são os 

preferidos desses jovens e que são os jovens seus maiores freqüentadores. Esse é um dado que 

demonstra terem os jovens se apropriado dos locais e vencido a limitação das distâncias 

físicas, em beneficio das conexões em redes. É pelas redes virtuais de relacionamento (Orkut, 

Facebook) que eles ficam informados dos eventos e propagam os encontros de lazer e os 

mutirões de grafite. As redes são espaços de comunicação, em que há as trocas de 

experiências e de divulgação de seus trabalhos artísticos. Ao contrário do que se passa com 

outros jovens em relação a esse tipo de comunicação, as redes sociais, no caso dos grafiteiros, 

impulsionam o circular pela cidade, promovem encontros físicos a partir das articulações 

virtuais. 

 

4.2 Análise Visual 

 

No início da pesquisa, não havia definição de como usaríamos as imagens dos grafites. 

Foi feito um registro de imagens, com fotos de grafites encontrados pela cidade, em lugares 

de circulação de pessoas e locais de grande visibilidade. Pretendíamos, por meio dos grafites, 
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localizar os grafiteiros e as grafiteiras. Embora tenha sido abandonado esse procedimento, a 

experiência tornou-se importante para nós, pois possibilitou um novo olhar sobre lugares já 

conhecidos. O transitar nas ruas produziu uma ressignificação da cidade pela própria 

pesquisadora.  

As imagens, segundo Etiene Samanai, podem “desvendar novos olhares sobre as 

coisas deste mundo” (apud Castro, 2004, p.21), e assim contribuir com o texto científico, 

conciliando a narrativa visual com a verbal. Desde o registro das fotografias, as imagens dos 

grafites foram atrativas para a produção científica, dada sua relação com o simbólico. Ao 

acompanhar os jovens para a realização do fazer artístico, pudemos perceber com mais 

proximidade os sentidos das práticas artísticas e sociais do movimento Hip Hop. As relações 

com a comunidade e com o contexto da cidade se colocaram durante a criação, estimulando-

nos a refletir sobre o que se apresentava e suscitando perguntas: Quais são os sentidos? O que 

esses jovens estão querendo dizer? O que querem expressar para a sociedade?  

A análise visual como método da pesquisa aconteceu pela sugestão de um grafiteiro 

que, após ser entrevistado, propôs que a pesquisa contemplasse o momento da grafitagem. 

Percebemos que, nesse momento, havíamos estabelecido uma relação de maior confiança com 

o grafiteiro, e que assim a pesquisa conseguia maior aceitação com os pesquisados. 

Decidimos introduzir as imagens nos registros, em busca da compreender os modos de vida 

desses jovens, o que pensam os grafiteiros e grafiteiras sobre a cidade de Recife, seus 

processos de interação com as pessoas e como eles criam realidades.  

Para tanto, fizemos um registro com fotografias e filmagens em três locais estratégicos 

da cidade, onde os jovens puderam mostrar a cidade que carregam dentro de si e compartilhar 

memórias, sentimentos e impressões. Pedimos aos grafiteiros e as grafiteiras que indicassem 

os lugares que eles gostariam de grafitar e, nesse momento, percebemos que essa decisão 

envolve estratégias para assegurar lugares e muros que se tornam preferências pessoais. 

Parece que os lugares são guardados em sigilo, e podemos fazer um paralelo disso com as 

grandes marcas: são o segredo do sucesso, o que não se revela. Eles sugeriram que 

escolhêssemos o local, mas afirmamos ser eles os que saberiam encontrar os melhores 

lugares. Por fim, as duplas indicaram cada lugar a ser grafitado, bem como a escolha dos 

parceiros, as datas e os horários.  

Os locais escolhidos foram: no centro da cidade, uma rua próxima à Rua da Moeda; 

um local no subúrbio, no bairro de Campo Grande; e um terceiro na UFPE, uma parede 

próxima à Biblioteca do Centro de Educação. A compra do material ficou a nosso encargo, 

apenas seguimos lista de cores por eles indicada. Partimos para as pinturas ao ar livre, em dia 
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de sol, em busca de imagens que constroem sentidos de realidade e permitem a interação do 

criador e da criatura, do artista e do citadino. Expressar desejos, relembrar fatos e imprimir 

uma marca foram tarefas dos artistas pesquisados, cabendo a nós um olhar de flaneur para 

adentrar as imagens e transitar pelos desejos e sentimentos, que pouco a pouco se 

apresentavam. 

 

4.2.1 Primeiro dia de criação: GRAFITE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6a: Grafite 1 – Cidade alta e cidade pequena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6b: Grafite 1 – A borboleta e a árvore. 
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Figura 6c: Grafite 1 – Apropriação pela criação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6d: Grafite 1 – A marca (tag). 

 

Duas grafiteiras 

 

Este grafite foi realizado por duas grafiteiras, que logo se dispuseram a criar as 

condições favoráveis para produzi-lo. Nos encontros de preparação para a grafitagem, chamou 

atenção a atitude de profissionalismo e de organização delas, quando definiram o local, a lista 

do material e o valor a ser pago. É importante destacar que sentimos ser adequado perguntar o 

quanto teríamos de pagar a elas pela criação e que o valor foi estabelecido a partir de critérios 

que valorizam o trabalho e consideram a importância da pesquisa. Foi acordado o mesmo 

valor com todos os grafiteiros e grafiteiras.  
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Iniciamos o primeiro grafite com a chegada de apenas uma grafiteira que, sem esperar 

pela outra, preparou o local na calçada para dispor as tintas e experimentar a textura do muro. 

O muro escolhido está localizado no centro da cidade, o imóvel é antigo, de propriedade do 

governo do estado, e tem aparência de abandonado, visto que a fachada está necessitando de 

reforma e o interior, desabitado. A existência de um grafite no muro despertou nossa 

curiosidade, que nos fez perguntar a ela: “Vocês vão grafitar por cima do grafite?”, ela 

respondeu: “É, já faz muito tempo este grafite, ele já está pedindo outro, a gente vai renovar. 

Ele precisa se renovado” (Nk, 23 anos). Essa resposta denota o sentido efêmero do grafite. 

Por estar exposto, por estar ao ar livre, ele se deteriora com rapidez, pois as obras não estão 

submetidas a cuidados e em locais devidamente acondicionados, como os quadros expostos 

nos museus e galerias. Há nos jovens atitudes de disputa e também de respeito a outros 

grafites, pois percebemos ser comum a substituição de um grafite por outro, quando o tempo 

de exposição comprometeu a obra.  

Ao iniciar a primeira mão de tinta no muro, um homem saiu de dentro da sala, e a 

postura tranqüila da grafiteira de continuar pintando sem interrupção deu a entender que a 

interlocução com a rua já lhe era comum. O local escolhido era o centro, onde havia um 

comércio, fluxo de pessoas passando, de restaurantes, com o entorno repleto de prédios e 

anexos das secretárias do governo, sedes de jornais e agências bancárias próximas. As 

grafiteiras não se preocuparam com pedir autorização formal para pintar o muro, 

demonstravam saber que isso não era necessário para aquele local, pois havia conhecimento 

da permissividade, pela freqüência com que realizavam os grafites lá.  

No entanto, na saída de um funcionário, fomos em direção a ele, para informar que 

renovaríamos (palavra usada pela grafiteira ao ser interrogada) o muro com o grafite, com a 

preocupação de comunicar o fato e na esperança de não ter problemas futuros. Nessa conversa 

com o homem, obtivemos informações sobre o espaço, inteiramo-nos de que era público, 

pertencia à Secretaria de Infraestrutura do governo, e destinava-se a guardar móveis usados 

das demais secretarias. A descrição do local indica ser esse grafite um tipo tradicional de 

apropriação do espaço público. Durante o grafite, uma das grafiteiras afirmou: “Num é..., esse 

espaço é do governo? Está aí quase caído, e a gente vai deixar ele bonito, sem eles gastarem 

um centavo” (M, 19 anos). Nesse comentário, a grafiteira reafirma o que Ferro (2010) 

justifica ser o motivo da apropriação dos espaços abandonados: a separação entre o espaço 

privado e o público. 

Os funcionários demonstraram não se incomodar com o grafite. À medida que elas 

realizavam o desenho, eles apareciam e, ao entrar e sair, paravam, olhavam e emitiam opinião 
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positiva. Desde o início, elas interagiram com os funcionários, ao pedir ajuda para abrir a lata, 

desde então, foi se criando uma aproximação. 

Era um prédio com térreo e primeiro andar, localizado em uma esquina erma, que 

exalava cheiro forte de urina. Segundo as grafiteiras, no local se realizavam percussão e roda 

de break na calçada. É comum nesse local denominado Rua da Moeda haver eventos do 

movimento Hip Hop, o qual se caracteriza como ponto de confluência de diferentes 

expressões artísticas juvenis, ao ponto que adquiriu status de local de referência da cultura 

Mangue Beat. Na esquina próxima, foi criada uma escultura em homenagem a Chico Science, 

músico e idealizador desse movimento. Nesse sentido, a escolha desse local para a realização 

do grafite fez suscitar a forte inserção das referências desse movimento nas criações desses 

jovens grafiteiros e grafiteiras da cidade de Recife. 

A câmera conseguiu registrar os efeitos do grafite, que gerou movimento de pessoas 

curiosas, que olhavam e acompanhavam o processo da criação. No prédio da frente, os 

funcionários deixaram a recepção e se encostaram à parede para observar a situação e, nas 

esquinas, trabalhadores da construção pararam para olhar e comentar.  

As interações com o público da rua foram freqüentes durante essa produção, pois as 

pessoas, ao passar, comentavam algo, referiam-se à criação de forma positiva e também 

revelavam seus incômodos. Destacamos um episódio que ocorreu, referente ao dono do carro 

que estava estacionado em frente ao muro. Ele chegou e, referindo-se a nós, que estávamos 

filmando, perguntou: “Esse material não vai sujar o meu carro?”. Respondemos que não, pois 

a distância não permitiria, e que também o carro dele já estava sujo. Pretendemos, com a 

resposta, impedir qualquer tipo de discriminação e julgamento de valor, pois percebemos 

rejeição e discordância do dono do carro em relação ao que estava presenciando. O diálogo 

com o homem gerou em nós um sentimento de indignação e uma atitude de proteção às 

grafiteiras, confirmando nosso envolvimento com o tema e  com os sujeitos da pesquisa. Em 

poucos segundos, o homem entregou a chave ao flanelinha, para retirar o carro daquele lugar.  

 Por outro lado, outro episódio merece destaque. Refere-se a um policial, pois estava 

de farda, que caminhava em frente ao grafite e, sem parar, disse em voz alta: “Antigamente 

isso era caso para o xilindró, hoje em dia, isso é arte” (J, agente de polícia). Percebemos, 

fazendo uma interface disso com as entrevistas, que o grafite tem transformado a visão 

negativa das pessoas sobre ele, e que, por lhe atribuírem sentido de arte, tem-se ampliado o 

entendimento sobre as condições e realidade dos artistas e do grafite, bem como há menos 

discriminação ou preconceito sobre suas práticas.  
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Há, na atualidade, grande discussão na forma de se conceituar o grafite, no sentido de 

cada vez mais considerá-lo uma forma de expressão estética do que expressão marginal, no 

sentido negativo. Para Furtado (2007), o grafite é uma manifestação urbana e expressão 

estética. Em termos legais, no Brasil, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei para 

se tirar da ilegalidade o grafite, para que não se precise autuar a pessoa em exercício de 

criação, nos muros ou espaços públicos.  

Nesse sentido, as intervenções se apresentam de forma a positivar o que se estava 

fazendo, aceitando-se o grafite como arte, percebendo-se a importância de novos usos e 

emitindo comentários de valorização às grafiteiras. O grafite não se fazia indiferente às 

pessoas que circulavam, por ser o local de grande visibilidade, além de provocar curiosidade e 

admiração, salvo o dono do carro que, em atitude de inconformismo, pediu que o flanelinha 

tirasse o carro do local, já que não conseguiu intimidar a pesquisadora nem as grafiteiras. Elas 

se mantiveram indiferentes à situação, continuaram com determinação e concentração a 

impressão de suas marcas no muro. Todas essas intervenções confirmam os relatos das 

entrevistas dos grafiteiros, que afirmam ser o ato da criação um momento dinâmico, de 

oportunidade de conhecer pessoas e de se fazer conhecido, no qual eles se realizam, por poder 

apresentar seu talento e seus valores pessoais. 

Nesse grafite, a cidade geográfica, com seus prédios altos, apresenta-se por desenhos 

de fundo do muro, que se sobrepõem a imagens, que parecem estar falando da cidade 

imaginada, identificada por esses artistas em particular. Segundo Furtado (2007, p.176): “o 

graffitti provoca a leitura e a vivência de outra cidade, expõe suas contradições e reividica 

novas coletividades, protagonismos e posturas”. É significativo o uso das cores. Ambas as 

grafiteiras expressaram com precisão e desenvoltura os desenhos, demonstraram ter 

experiência com a prática de estar na rua e de interagir com os acontecimentos.  

A psicologia cultural considera os estados intencionais no processo de construir e 

reconstruir realidades e que são eles que moldam as experiências, a partir da significação 

(Bruner, 2001). Nesse caso, os símbolos, tão bem expressos pelas jovens, imprimem 

singularidades, desejos e intenções de uma cidade. Percebemos que o processo de produção 

das grafiteiras se deu de forma bem dialogada, acordando os espaços e as ideias surgidas, 

caracterizando uma relação mais igualitária. 

Outro aspecto observado é que, ao longo da criação, houve um compartilhar de 

conversas íntimas, em que elas trocavam vivências de lazer e de fatos pessoais. A situação de 

grafitagem pode ser caracterizada como momento de encontro e troca de vivências entre as 

grafiteiras e também com um amigo, que elas receberam quase ao término da criação. 
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Segundo Franch (2002, p.122): “[...] a conversa cotidiana permite aos jovens elaborar visão 

de mundo compartilhados, negociarem significados e criarem as cumplicidades que 

alimentam a existência dos diversos grupos de amigos”. Afirma, na pesquisa sobre o tempo 

livre (2002), que há uma tendência dos jovens a estar juntos e de criar oportunidades de 

compartilhar lembranças e projetos futuros.  

De forma ampla, esse primeiro grafite revela a capacidade criativa de apropriar-se de 

um espaço abandonado e o poder de realização em coletividade. O sentido dado à cidade 

expôs um desejo, por parte de uma das grafiteiras, de que a arte esteja em posição de 

centralidade na sociedade, visto que, para essa arte, os prédios aparecem na parte superior, por 

trás da borboleta, quase sem ser vistos. Por outro lado, a outra grafiteira desenhou os prédios 

em proporções pequenas, localizados na parte inferior do muro, permeados pelas raízes da 

árvore, inscrição que a singulariza. 

Sendo assim, as imagens personalizadas por cada uma delas atingem maiores 

dimensões e afirmam mais força do que a cidade de pedras. Essas imagens trazem uma 

relação peculiar das grafiteiras com os espaços urbanos. Uma delas desenha em corte lateral 

uma borboleta colorida, que está voando sobre o espaço, e a outra, uma árvore frondosa com 

troncos e raízes fortes, também coloridas e com muita claridade. O desenho do coração, da 

borboleta e o da árvore nos remeteu aos contos de fadas dos desenhos infantis, por isso, 

fazem-nos inferir que há um espírito romântico no grafite (e no sentido bucólico da cidade 

idealizada). Nesse contexto, o grafite sugere uma cidade fortalecida, de um ambiente de 

natureza ingênua, com perspectivas de liberdade e leveza, evidenciando, talvez, a busca do 

paraíso perdido, que é preciso reconquistar.  

A psicologia popular, segundo Bruner (2001), interessada nas crenças e nos desejos 

das pessoas, afirma que elas interagem com o tempo, tornam-se  organizadas e capazes de 

transformar os estilos de vida. 
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4.2.2 Segundo dia da criação: GRAFITE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7a: Grafite 2 – Cidade suspensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7b: Grafite 2 – O nome. 
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Figura 7c: Grafite 2 – A frase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7d: Grafite 2 – O caramujo. 

 

Um grafiteiro e uma grafiteira 

 

Esse grafite foi realizado em um subúrbio da cidade. Na rua, não havia grande fluxo 

de pessoas, nem de carros, sendo o local sem muita visibilidade, pois era uma rua estreita e 

transversal à avenida principal, a Estrada de Belém. O muro já estava pronto para ser 

grafitado, ou seja, com pintura recente, o que sugere permissão anteriormente acordada entre 

o grafiteiro e o proprietário do espaço. Percebemos que era um espaço onde se realizam aulas 

de capoeira. Havia vizinhos na calçada. O muro tem proximidade com a rua, pois tanto a 
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calçada como a rua são estreitas, o que permite maior aproximação com a circulação de 

pessoas na calçada e na rua, bem como com  tráfego de motos e carros.  

 Nesse sentido, a escolha de um lugar que não caracteriza o critério de visibilidade 

comumente utilizado pelos jovens para a realização do grafite traz novas reflexões para esta 

pesquisa. Sugere que essa escolha tinha como propósito uma troca de serviços: grafite por 

aula de capoeira, e assim reforça a dinâmica das ações em redes solidárias, tão comum ao 

movimento Hip Hop, que leva a conexões de acesso a bens e oportunidades. Nesse sentido, 

podemos problematizar a questão dessas trocas materiais como iniciativas juvenis de criar 

uma rede solidária empreendedora, em que se mantêm um círculo e um fluxo de gerar renda e 

adquirir bens mediante os vínculos. Os jovens afirmam um empreendedorismo não nos 

moldes do sistema neoliberal, como questionam Araújo e Costa (2009), mas como ações de 

independência dos programas políticos e governamentais, em que se fazem circular bens 

materiais, a partir de iniciativas coletivas e produções locais. Os vínculos conseqüentemente 

fortalecem os grupos de pares e as comunidades. Segundo um dos grafiteiros “A comunidade 

não é carente, é uma força presente” (G, 31 anos).  

Eles começaram a criação do grafite pela organização do material: puseram-no na 

calçada, testaram os sprays, os bicos, calçaram luva na mão direita e iniciaram o grafite. 

Percebemos uma atitude por parte do grafiteiro de conduzir a criação: ele definiu no muro o 

que seria feito na parte superior, dividiu os espaços, indicando onde cada um produziria. Ao 

mesmo tempo, deu a entender que não queria interagir durante a grafitagem. Essa atitude nos 

causou estranheza, pela forma comunicativa, participativa e disponível que ele havia 

demonstrado nos contatos anteriores: nas entrevistas e por telefone. A tentativa de colher 

informações sobre o processo de criação, quando perguntamos se eles tinham pensado juntos 

a criação, se a planejaram dias antes ou se a construiriam na hora, foi frustrada, pois nenhum 

dos dois respondeu, e desviaram o assunto.  

O grafiteiro, sem responder a nosso questionamento, pediu para colocar um cartaz na 

UFPE de divulgação de uma oficina que ele estava realizando. Embora, como pesquisadora, 

não criamos expectativa em relação ao que poderia acontecer, a atitude pouco interativa 

desses grafiteiros se contrapôs aos relatos das entrevistas, em que eles afirmam ser a arte de 

rua essencialmente estimulada e estimuladora das interações com os transeuntes, durante a 

criação. Por compreender a pesquisa como construção situacional e relacional, destacamos 

esse momento como provocativo na relação pesquisador-participante, expressando nosso 

sentimento diante da falta de respostas: há momentos como esse que remetem muito mais às 
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criações de artistas em seus ateliês, concentrados em seus motivos e intuitos imaginativos, do 

que à arte de rua, ao ar livre. 

A produção desse grafite sinalizava a delimitação de territórios, em que cada um tinha 

espaço para iniciar e terminar sua criação. A relação entre eles subentendia que um conduzia, 

no caso, o grafiteiro, e ela aceitava as orientações, sem questionamentos. Nesse sentido, 

embora esta pesquisa não se propusesse a aprofundar-se na temática, as relações de gênero 

ficaram evidenciadas, caracterizadas em condições de dominação. 

O grafiteiro iniciou as primeiras imagens, que sugiram na parte superior do muro, 

ocupando todo o espaço da esquerda até o outro lado direito, com desenhos de edifícios e 

prédios, que refletem as construções das metrópoles, onde se revelam as cidades de 

edificações altas e de concreto. Nas imagens, os prédios se apresentam de forma suspensa, 

não vão ao sentido descendente, até o final do muro, diferentemente de o que se pode analisar 

das cidades reais, que apresentam as forças do concreto, dos grandes arranha-céus, assentados 

sobre bases fortes nos solos. As grandes metrópoles foram se constituindo por projetos 

urbanísticos que, por referências e tendências, demonstram o sentido dado aos espaços 

públicos. Em Recife, a tendência nos últimos 30 anos, segundo Rezende (2002), tem sido a 

realização de projetos urbanísticos que valorizam os avanços da tecnologia, o estilo de 

modernização que favorece a especulação imobiliária, além de os programas esconderem as 

contradições sociais. Confirma Rezende que “o espaço de uma cidade revela conflitos entre o 

antigo, o moderno e as relações de poder que o compõem” (2002, p.138).  

É importante salientar que, nesse processo inicial, a criação se deu com alternância de 

grafiteiros. Primeiro, um começou e o outro ficou olhando, depois, o outro começou. Cada um 

apresentou diferenças no ato de criação: um desenhou sem papel, já a grafiteira havia feito o 

desenho no caderno e passou-o para o muro. Segundo os jovens, a arte do grafite não obedece 

às estruturas de ensino e aprendizagem formais, pode acontecer de diferentes formas, mas 

essencialmente são as vivências do cotidiano, as interações com as pessoas e com a rua as 

fontes e os motivos de inspiração para a criação. Nas entrevistas, alguns disseram que fazem 

antes o desenho no papel, mas, na hora, devido à situação, como por exemplo aparecer um 

policial, ou haver uma discriminação, ou em função de um sentimento mais forte, mudam a 

criação. 

O proceder na criação dessa dupla se apresentou de forma particular, eles não 

interagiram. Diferentemente da primeira dupla, não houve conversas, cada um, isoladamente, 

debruçou-se no muro. A rua, com seus sons, buzinas de automóveis e pessoas passando 

apertadamente na calçada, não pareceu interferir ou atrapalhá-los. São características da 
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dupla: ambos trabalharem em silêncio, se afastarem para olhar a obra, conversar algo muito 

rapidamente e depois voltar ao desenho. 

Um segundo desenho começou a surgir, e se sobrepôs aos prédios. Nesse momento, a 

criação se deu simultaneamente. Os desenhos assumiram estilos particulares: o da grafiteira, 

por só trabalhar com letras, é definido como wildstyle,
7
 e o outro é chamado de estilo artístico 

ou de livre figuração,
8
 e preencheram o lado esquerdo e o direito do muro, respectivamente. 

Nesse momento, percebemos que há, nos desenhos, algo de pessoal, cada grafiteiro imprime 

sua marca no muro: a criação identifica o criador.  

Nessa grafitagem, houve interrupções, pois o grafiteiro foi buscar dois amigos para ver 

o grafite. Um dos amigos também era grafiteiro e o outro era DJ, os quais, ao chegar, 

interagiram com o local e a criação. Eles perguntaram sobre o espaço, de quem era, e, 

especialmente nesse grafite, contribuíram com a criação, quando um deles, o grafiteiro, disse: 

“É a cidade em câmera lenta, é a cidade do caramujo”. Ficaram presentes por um momento e 

depois foram embora, combinando novos encontros.  

Esse momento fez lembrar as falas das entrevistas, em que eles afirmam ser a criação 

momentos de trocas e encontros desses jovens. Todos os grafiteiros, só para lembrar, 

confirmam ser os amigos os responsáveis pela iniciação no grafite e que, ao grafitar, sempre 

recebem outros. Essas visitas reafirmam as ações das ruas como práticas de sociabilidade 

juvenil, acentuadas nos estudos de Castro (2004), Sposito (1994) e Magnani (1992). Os 

jovens, ao transitar pelos lugares, sejam subúrbios ou centros urbanos, nesse caso, motivados 

pela expressão artística, reconstroem suas experiências individuais, tornam o que é próprio 

um domínio coletivo compartilhado, como assegura Castro (2004). A presença de visitantes 

no processo de criação reafirma os encontros como prática comum ao movimento Hip Hop, 

além de possibilitar aprimoramento da criação artística, visto que o comentário exposto por 

um dos visitantes corroborou a ideia em criação, e foi acrescentada à imagem no muro. 

Outro aspecto a ser evidenciado são as constantes interações com a vizinhança do 

local, que vieram até a calçada e, além de apreciar, comunicaram sua opinião sobre a obra, 

situando que moravam aqui há muito tempo e conheciam o pessoal da casa. Um homem saía 

da casa da frente, com seu filho, e dirigindo-se a nós, que estávamos filmando, iniciou uma 

                                                           
7
 Wild style: “grafite caracterizado por uma forte estilização das letras, tornando-o praticamente 

ilegível” (Poato, 2006, p.47). 
8
 Livre figuração: estilo que possibilita qualquer tipo de expressão: caricaturas, personagens de 

histórias em quadrinho, figurações realistas e também elementos abstratos (Poato, 2006). 
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conversa, falou de si, informou que é colecionador de armas, que tem um ateliê em casa, 

convidou-nos para conhecê-lo e disse que estava indo levar o filho para aula de caratê.  

É importante lembrar que esse grafite, diferentemente dos outros desta pesquisa, foi 

realizado em um subúrbio predominantemente residencial. Assim, essas situações parecem 

suscitar um modo de viver, em que as conversas nas calçadas são práticas comuns às pessoas 

que vivem em cidades pequenas, longe das grandes metrópoles, mas ainda pode ser prática 

possível na cidade de Recife. Para Lefébvre (2001, p.111), “O sistema de significações do 

habitante diz das suas passividades e das suas atividades; é recebido, porém modificado pela 

prática”.  

As pessoas que a apreciaram essa arte tinham, em suas primeiras falas, citações que 

asseguram convívio entre moradores, eram pessoas conhecidas, que assim nos fizeram 

destacar uma caracterização: a aceitação do grafite a partir de considerações dos vínculos 

existentes. O grafiteiro e a grafiteira não demonstraram interesse pelo assunto da conversa 

com o morador, e não interromperam em nenhum momento seus desenhos, embora 

pudéssemos sentir que haviam registrado a presença daquele homem.  

Em seguida, o senhor olhou para o grafite e disse, afirmando e depois perguntando, ao 

grafiteiro: “É um caramujo, né?”, então, o grafiteiro disse: “O senhor é quem diz o que é”. 

Essa resposta condiz com o sentido da apreciação da arte, considerando-se que a interpretação 

revela nossa interação com a obra, e a criação se relaciona com quem a vê e com quem a cria. 

Em um momento das entrevistas, um grafiteiro disse que, quando faz um grafite, ele olha o 

muro, e este se comunica com ele, depois as pessoas olham o muro e se comunicam com ele, 

e assim acham que estão se comunicando com ele, o grafiteiro.  

Nesse momento, o grafiteiro não quis definir sua obra, preferiu que quem a olhasse 

fosse atingido pela criação e construísse e desvendasse percepções. Em seguida, o homem 

disse: “Na minha ótica, estou vendo uns quadros, digamos assim, uma favela, e esse é um 

transmissor de germes, como é mesmo? Um caracol”. O grafiteiro olhou para a câmera, para o 

homem a nosso lado, e voltou o olhar para o muro, parecia ter ignorado o comentário. A 

grafiteira continuava a desenhar, parecendo estar sem conexão com aqueles comentários. 

Consideramos que o artista pode estar suscetível a intempéries da vida, a ponto de reagir de 

forma a expressar suas emoções presentes, ou seja, indignações, revoltas e indiferenças. Tais 

sentimentos são próprios dos jovens que veem na arte uma forma de contestação, juventude 

dos hoppers e grafiteiros. O homem se despediu e disse que “A arte é boa”. Ao se dirigir ao 

grafiteiro, disse conhecer o pessoal que ensinava capoeira ali e que gostava também da 

capoeira. 
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Em nossa vida diária, estamos rodeados de imagens que muitas vezes têm caráter de 

imposição dos valores de dominação pela mídia e forças econômicas. Outras imagens podem 

nos permitir boas oportunidades e bons aprendizados. Segundo Mae (1998), a educação 

deveria prestar atenção no discurso visual, ensinar a compreender e avaliar todo tipo de 

imagem pela apreciação da arte. As artes visuais, tendo a imagem como matéria-prima, 

possibilitam que visualizemos quem somos, onde estamos e como nos sentimos, confirma 

Mae (Ibid.). A apreciação permite que, ao olhar a criação, entremos em contato com nossas 

emoções, eduquemos os sentidos, e assim possamos ampliar a qualidade estética para a 

experiência. Essa experiência indica, segundo ela, que estamos refletindo sobre nossas 

próprias percepções.  

Outra senhora que passava na calçada, era moradora da casa ao lado, fez um 

comentário valorativo, no qual distinguiu a pichação e o grafite, afirmando que desse tipo de 

arte ela gosta, que é bonito, e que é contra a pichação. Todas intervenções demonstram o 

caráter relacional do grafite, comentado nas falas dos jovens durante as entrevistas. Os 

grafiteiros são interrogados, são observados e são muitas vezes repreendidos no fazer 

artístico. Eles mostram diferentes formas de interagir com o que se apresenta na rua, que, por 

vezes, aproveitam e incorporam ou ignoram, não se deixando afetar. Nos espaços ao ar livre, 

onde produzem suas artes, conseguem se distanciar do mundo ao redor. Pode parecer 

contraditório esse movimento de se debruçar sobre a criação e de se distanciar (ou não dela), 

no contato com os transeuntes. A grafitagem, por ser pública, permite um diálogo direto do 

artista com as pessoas, das pessoas com a obra, que não passa despercebida aos olhos, 

diferentemente das obras que se encontram nos museus e galerias, e estão geralmente 

inacessíveis aos transeuntes da cidade. 

“A cidade evolui igual a mim” (Cj, 35 anos) é a frase que o grafiteiro inseriu em seu 

grafite inspirado, segundo relatou na hora em que a escrevemos. Percebemos que essa frase 

faz referência a uma condição própria, ele parece estar dizendo algo de si mesmo, e isso 

confirma os sentidos de ser a narrativa um instrumento com o qual se constroem os processos 

identitários. Segundo Riessman (apud Santos, 1998, p.2), “as narrativas pessoais são 

construídas para reivindicar identidades e construir vidas”. As imagens estão narrando uma 

experiência, e essas, segundo Mae (1998), podem ser definidas a partir do conceito de Dewel 

(1991) sobre experiência, que diz ser ela “a interação da criatura viva com as condições que a 

rodeiam” (apud Mae, 1998, p. 21). O pensamento de Jonh Dewel sobre arte e experiência 

perpassa toda sua obra. Nesse sentido, o jovem expressa na arte uma qualidade estética, que 

segundo Dewel (apud Mae, 1998) é unificadora da experiência pela reflexão e emoção, é a 
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culminação de um processo, haja vista que o grafiteiro quase conclui a criação com a frase, 

que aparece no final da produção.  

Por outro lado, o tema sobre a cidade e as relações com os citadinos têm despertado 

interesses de pesquisadores. Bonfim (2009) reafirma a importância do diálogo: subjetividade 

e objetividade, na perspectiva da afetividade, nos espaços urbanos e rurais. O jovem, ao 

grafitar a frase, refere-se à evolução, assegurando transformações pessoais e da sociedade. 

Para Santos (1998), as mudanças sociais só são possíveis se considerarmos o conceito de 

cidadania. Por meio das imagens, ele sinaliza a necessidade de mudança, que, para Bonfim 

(2009, p.171): “Somente devolvendo a voz ao cidadão, então, seria possível, devolver um 

caminho para o desenvolvimento de uma ética na cidade”.  

Nessa imagem, na frase acima citada, o jovem pretende alertar para uma crítica à 

evolução, que nos faz perceber, e ainda é reforçada pelas entrevistas anteriores e pelo 

comentário do grafiteiro (“a cidade é lenta igual ao caramujo”), que há um posicionamento 

crítico dos grafiteiros em relação às grandes cidades, à imposição de um ritmo veloz de vida, 

e que esses deslocamentos não possibilitam olhar a cidade de forma apreciativa. O grafite 

sugere uma forma de viver que se opõe a esses modelos, substituindo o estresse pela 

tranqüilidade, o tempo de produção capitalista, os valores da sociedade de consumo pelos 

valores de uma sociedade mais solidária. Os jovens, a todo o momento, relatam ser o grafite 

uma arte que muda as formas de perceber a vida, de olhar o entorno, as pessoas e a arte.  

Faz-se necessário adentrar os significados e estilos desses dois grafiteiros. Ela opta 

pela estilização das letras, caracteriza traços, contornos, cores e preenchimentos, um grafite 

que não deixa claro o conteúdo da palavra e que tivemos dificuldade de decifrar. Suas letras 

designam seu nome próprio, faz, assim, referência direta à autora-criadora. O desenho sugere 

desejo de modificar sua própria postura frente ao mundo, de conquistar uma identidade forte, 

visto que, no processo de criação, a grafiteira revelou atitudes de inibição e submissão, na 

relação com o outro grafiteiro. Talvez seja justamente uma fuga ao anonimato a que todos 

estamos submetidos nas grandes cidades.  

Poder ser visível na cidade! Imprimir seu nome nos muros que são livros de histórias 

dessa cidade, talvez seja esse seu desejo emergente. O desenho do nome nos faz remeter aos 

textos autobiográficos na literatura, em que o escritor fala de si mesmo, e assim expressa seu 

posicionamento. Por outro lado, a imagem das letras provoca no espectador uma nova forma 

de estabelecer relação com a imagem. Ela não precisa ser entendida pelo que está escrito, e 

sim nos obriga a dar a ela um novo sentido, fazer uma leitura da imagem, do movimento das 

letras.  
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O grafite do caramujo feito pelo grafiteiro revela também uma marca, pois ele repete 

esse desenho em outros pontos da cidade, com o intuito de trazer uma afirmação pelo traço e 

pela imagem. Pelos estudos sobre narrativas, como pesquisadora, compreendemos que os 

símbolos expressam nossos desejos de narrar sentimentos e emoções, e quando o grafiteiro Cj 

realizava o desenho, passamos a nos perguntar: O que ele está querendo dizer com isso? Qual 

é o sentido dessa marca? Fomos atrás dos livros para compreender as características do 

caramujo. Ele é um molusco que vive em água doce e salobra, seu habitat predileto é o 

mangue, e tem origem na região nordeste da África. É um molusco que, por ter uma casca 

grossa, está imune a qualquer tipo de agressão dos peixes ou invertebrados.  

Sabe-se que ele pode provocar doenças, como meningite, causar dores e levar à morte 

(Wikipédia, 2010). Pelo fato de, no desenho, o caramujo estar caminhando com olhos abertos 

e antenas em alerta, podemos inferir que, para o criador, esse ser tem postura de enfrentar as 

condições com confiança e determinação. Ele sugere a força da proteção, de poder lutar 

contra as adversidades da vida e que ser lento é a forma de inverter o ritmo imposto pela 

sociedade. Lembramos que, na entrevista, esse grafiteiro disse que, quando ele começou no 

grafite, montou uma loja para vender produtos identificados, com a proposta street wear, mas 

com poucos meses foi roubado, e faliu. Afastou-se por um tempo do movimento, depois 

retornou com força, e hoje é um grafiteiro conhecido na cidade. Trata-se de mais uma história 

de superação pela arte, tão comum aos jovens vinculados ao movimento Hip Hop.  

Na parte superior de um dos prédios desenhados, ele escreveu: “DECARAMUJO” (Cj, 

35 anos), e brincando a grafiteira R (22 anos) verbaliza: “O caramujo está de cara”. Uma das 

características dos jovens que grafitam é utilizar códigos escritos ou verbais para dizer algo e 

omitir tantos outros sentidos do “dito”, com mensagens que falam de suas intenções e desejos, 

que só eles podem decifrar. Tanto essa frase como o grafite feito pela grafiteira, que usa letras 

em formas tridimensionais, pouco acessíveis, parecem ser direcionados a interlocutores 

privilegiados, a seus pares, a outros jovens adeptos da prática do grafite.  

Os códigos os mantêm vinculados, tornam-nos inseridos nos grupos, mantendo 

afinidades e sentido de coletividade. Eles pretendem alertar para novas formas de viver. As 

imagens se opõem às normas da sociedade, constroem realidades a partir de identificações. O 

uso da arte, dos símbolos e rituais, como instrumento de preservação de uma cultura, é 

próprio dos movimentos de resistência, existentes ao longo da história, composto por grupos 

que foram e ainda são violenta ou sutilmente marginalizados no Brasil.  

Vale salientar que o movimento Hip Hop teve como referência a cultura negra 

americana e que, por assim dizer, torna vivas suas tradições, reinventa formas e atualiza 



102 

 

criações. O molusco, como a marca do grafiteiro Cj, é originário da África, vive nos 

manguezais, e os movimentos culturais juvenis na década de 90, em Pernambuco, elegeram o 

mangue como referência da geografia urbana da cidade. O caramujo pode estar fazendo 

referência a esse período histórico da música, da arte, que eles têm como própria e, ao se 

identificar com o movimento, sinalizam para fortalecimento da autoestima coletiva, presente 

nas imagens e em falas desses entrevistados. Todos eles destacaram seu amor a sua cidade, 

exaltaram seu potencial cultural e artístico. Para Bonfim (2009, p.171), “Podemos conhecer a 

cidade tomando o afeto como categoria de mediação da intersubjetividade”. 

Aspecto finalizador do momento da grafitagem é quando se assina a obra. A assinatura 

da obra, definida pelo Dicionário de termos literários, é a “marca que atesta a autoria de uma 

obra de arte” (Ceia, 2005, p.1). Comumente, o artista assina a obra no final, em sua  conclusão 

e, nesse sentido, a assinatura implica a não presença, um ter estado presente. Sobre isso,afirma 

Derrida (1972 apud Ceia, 2005): “uma assinatura implica a não presença atual ou empírica do 

signatário. Mas, dir-se-á, marca também e retém o seu ter-estado presente num agora passado, 

que permanecerá um agora futuro, portanto num agora em geral, na forma transcendental da 

permanência”.  

Os jovens imprimem sua marca e a marca da sua crew,
9
 como forma de assumir a 

identidade artística e coletiva. Suas narrativas sugerem necessidade de ser visível, de ser 

identificado como artista e que sua arte seja reconhecida pela sociedade. Quando assinam o 

grafite, parecem estar afirmando suas qualidades, seus projetos, assim, reafirmam um lugar 

próprio e uma condição que necessita de valorização. Com a assinatura de sua crew, 

apresentam-se como pertencentes a um movimento, que tem códigos, princípios e propostas 

alternativas para um viver em sociedade. Os jovens indicam um estilo de se vestir, de estar 

juntos, de criar uma postura frente às estruturas políticas e de poder.  

O poder para eles é o poder da arte, a transformação se dá, porque a arte é 

transformadora e muda os valores estabelecidos. Eles afirmam que suas ações não são 

individualizadas, não estão confinadas a lugares privados, ao contrário, estão nos lugares 

públicos e expressam a realidade local, de suas comunidades que, em geral, encontram-se 

excluídas da cidade-centro de consumo. A marca também pressupõe condição de poder entre 

eles, pois, à medida que se torna freqüente e em lugares de destaque, o grupo adquire 

visibilidade e status. 

                                                           
9
 Crew: “Conjunto de grafiteiros que pintam juntos, existindo nos seus trabalhos uma assinatura ou 

sigla que identifica esse coletivo” (Poato, 2006, p.46). 
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Nesse sentido, as imagens parecem dizer que a cidade está ocupada pela arte, que os 

grafites a invadem. Pelas falas, confirmamos o credo dos jovens de que o grafite é uma 

solução para os problemas da cidade. Personalizando sua criação e sobrepondo-a aos prédios, 

eles se posicionam como citadinos, demarcam espaços e impõem diferenças, denunciando as 

desigualdades sociais, com as quais convivem cotidianamente. Nesse sentido, eles estão 

construindo realidades, como se afirma ser o potencial das narrativas na construção 

identitária, em conformidade com o que assegura Bastos sobre narrativa: “envolve um 

processo dinâmico e situado de expor e interpretar quem somos” (2005, p.81).  

 

4.2.3 Terceiro dia de criação: GRAFITE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8a: Grafite 3 – O direito à cidade. 
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Figura 8b: Grafite 3 – A vida na cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8c: Grafite 3 – A menina de cabeça para baixo. 
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Um grafiteiro 

 

Esse grafite foi realizado em uma parede que fica na entrada da Biblioteca do 

Departamento de Educação na UFPE. Devido ao não-comparecimento do outro parceiro da 

dupla, foi realizado por apenas um grafiteiro. Para iniciar, tivemos de esperar a presença dos 

responsáveis, na qual nos apresentamos e apresentamos o grafiteiro, e recebemos confirmação 

da autorização para grafitar. Essa autorização já reflete as mudanças ocorridas ao longo desses 

últimos 10 anos com o movimento de grafites.  Segundo os entrevistados, percebe-se maior 

aceitação dessa arte na sociedade. A aproximação com conceitos de arte transformou os 

estereótipos de vandalismo em qualidades estéticas. Essa é uma discussão que remete à 

reflexão sobre as origens do grafite, pois ele surgiu da pichação e pouco a pouco se 

diferenciou quanto ao uso do material e do colorido das imagens. Ambos buscam contato com 

o risco, atingir locais públicos não permitidos, de visibilidade e com conteúdo de protesto e 

luta contra as injustiças sociais (Gitahy, 1999).  

Percebemos que a parede fica em frente a um lugar que está em reforma, com mesas, 

cadeiras e entulhos, onde futuramente será local de maior passagem e de visibilidade para o 

grafite. O local foi sugerido pela direção do centro. A escolha da universidade foi do 

grafiteiro, que falou do intuito de como sua arte apropria-se da academia. Em falas anteriores, 

provenientes das entrevistas e conversas informais, ele disse: “Os grafites estão ocupando os 

espaços, estão se apropriando da cidade, dos centros, das galerias e futuramente eu gostaria de 

grafitar na universidade” (Cb, 28 anos). Outro grafiteiro reafirmou a evolução do grafite e 

disse: “Futuramente, a gente quer que tenha grafiteiros ensinando na universidade” (G, 31 

anos). A grafitagem dá indício de apropriação, visto que dá novo sentido ao uso habitual e que 

o espaço público é transformado em expressão e manifestação de um movimento juvenil, 

particularmente, de uma juventude que não consegue acessar os “bancos universitários”. Para 

Estrella (2006, p.17), “o graffitti exibe as fraturas da verticalidade do capital”.  

A prática dos grafites possibilita processos de sociabilização, que fazem com que os 

jovens se encontrem para discutir a criação, para convidar outros à criação coletiva, conhecer 

outras pessoais e se fazer presentes no meio urbano. Durante esse grafite, confirmamos esses 

espaços de aglomeração de pessoas, visto que o jovem grafiteiro parecia ter divulgado que 

grafitaria na UFPE, devido à presença de amigos que vieram visitá-lo, bem como de algumas 

pessoas, alunas da universidade, que se aproximaram para cumprimentá-lo.  

Ao iniciar o grafite, percebemos que ele apresentou certa organização, preocupou-se 

com forrar o piso com jornais, espalhou as latas de spray e os materiais sobre o chão e iniciou, 
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passando o látex na parede, além de olhar o em torno, para ver a melhor adequação do grafite. 

É notória a facilidade que esse grafiteiro tem de se comunicar e conquistar os recursos que 

foram necessários para a preparação da criação. Conseguiu jornais velhos, instrumento para 

abrir a lata e ajuda de uma amiga para auxiliá-lo no uso do látex em locais mais altos da 

parede. O uso do látex na parede tem o sentido de limpar a parede, preparando-a para a 

criação. O grafiteiro expressava tranqüilidade e leveza ao pintar. Uma das características dele 

é que mantém comunicação com a pesquisadora. Em diferentes ocasiões, dirigiu-se a nós para 

comentar sobre o local e defini-lo como “o local do sistema” (Cb, 28 anos), em que as pessoas 

que passam olham, mas continuam, apressadamente.  

Ao ser interrogado sobre como se deu a ideia do desenho, se ele havia pensado sobre a 

cidade, o que ia grafitar, se ele desenhou no papel, ele interagiu com a pesquisadora e 

respondeu, destacando que a “pergunta é boa”, que sim, que pensou ser “o direito à cidade um 

direito nosso como cidadão. O desenho a gente tira da cabeça” (Cb, 28 anos). Por um lado, a 

filosofia clássica, que teve como base social em seus fundamentos a cidade, desde o início, 

tem tentado criar conceitos e imagens da cidade ideal, que para Lefébvre (2001) só poderão 

ser encontrados nos autores de ficção científica. Esses autores criam versões em que a cidade 

é regida por um grande computador ou de uma cidade especializada, que se desloca entre os 

sistemas planetários e as galáxias.  

Exemplos à parte, a frase do grafiteiro nos coloca diante de uma realidade em que a 

cidade é pensada a partir das necessidades e dos direitos ao lugar de moradia. Ele entende que 

a obra não é apenas a criação da imagem, ela é também “atividade participante” (Lefébvre, 

2001). Assim, o grafiteiro demonstra forte influência das ideias de Lefébvre, quando este diz: 

“Deixando a representação, o ornamento, a decoração, a arte pode se tornar práxis e poiesis, 

em escala social:a arte de viver na cidade como obra de arte” (Ibid., p.134). 

Um aspecto ocorrido que nos chamou atenção refere-se a sua visão crítica e 

contestadora, quando grafiteiro pegou a lata de spray para omitir a marca da empresa, 

pintando-a e cobrindo-a com jornal, e se dirigiu à câmera e à pesquisadora, dizendo: 

“Queimando a propaganda, já que eles não deram patrocínio, e ainda desconto de grafiteiro. A 

gente contribui com eles dando desconto” (Cb, 28 anos). Essa fala demonstra o 

posicionamento crítico desse jovem, que incorpora os ideais do movimento Hip Hop, que não 

se deixa ser instrumento de uso do sistema consumista e publicitário. Conforme os relatos, 

eles percebem que há desequilíbrios sociais e econômicos, sabem que estão em desvantagem, 

mas atuam de forma a diminuir as desigualdades. Esses jovens grafiteiros estão restritos aos 

locais próximos a suas casas, seu acesso ao centro da cidade é limitado, e diante as restrições 
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não apresentam imobilidade para reagir, ao contrário, impõem novos significados no agir e 

pensar o presente e o futuro.  

Diferentemente das outras grafitagens, esse grafite apresenta a cidade a partir do 

cotidiano das pessoas, distribuídas em diferentes lugares da parede. Não há superposição de 

imagens e elas se apresentam de forma a interagir com a figura-fundo, que ganha pregnância 

no que se destaca. São as relações com o lugar, com a forma de viver que caracteriza a cidade 

ideal. Para o grafiteiro, o destaque está nas flores, nas crianças jogando bola, no descanso na 

rede, no cuidado com o filho. Por outro lado, esse grafite quer demonstrar que há muitas 

famílias nos subúrbios que não transitam por diferentes espaços da cidade, que a sociabilidade 

das crianças e dos jovens está confinada apenas nos ambientes locais, e os acessos se tornam 

determinados pelas condições econômicas das famílias.  

O que se conhece da cidade são espaços fragmentados. Por meio dessas imagens, 

percebemos distintas realidades do viver na cidade. Elas alertam para o desconhecimento dos 

diferentes estilos de vida e que talvez os citadinos que habitam os prédios altos não tenham, 

em sua privacidade, uma experiência de descansar na rede, bem apresentada nesse grafite. 

Nesse sentido, os jovens criam seus mundos, constroem a cidade que desejam e expressam 

realidades desconhecidas.  

Em uma posição de destaque, por seu tamanho em relação às outras imagens, ele fez o 

grafite de uma menina, que foi desenhada de cabeça para baixo. Em conversas anteriores, 

extraímos do artista o sentido do desenho para ele: não é a menina que está de cabeça para 

baixo, é a sociedade, somos nós que estamos. Isso fala do sentimento de transgressão, sendo 

uma atitude que estimula os jovens a se encontrar e pensar uma nova forma de sociedade. 

Estar de cabeça para baixo, simbolizado pela figura da boneca, demonstra a inversão de 

valores que eles propõem. Como define Lefébvre (2001, p.133): “A cidade futura, conquanto 

seja possível esboçar-lhe os contornos, seria muito bem definida ao se imaginar a inversão da 

situação atual, levando últimas conseqüências essa imagem invertida do mundo do avesso”.  

Os jovens entrevistados acreditam em uma sociedade de valores mais humanos, que 

possibilitem condições mais igualitárias, que a cidade seja mais arborizada, que as praças 

sejam mais ocupadas pelas pessoas e que sejam mais freqüentes as ações de inclusão. O tema 

inclusão e exclusão é bastante provocativo. Entendemos o conceito de exclusão, a partir de 

uma visão social, analisada por Wanderley sobre Lenoir, que diz ser: “não mais como um 

fenômeno de ordem individual, mas social, cuja origem deveria ser baseada nos princípios 

mesmos do funcionamento das sociedades modernas” (2007, p.16). Segundo ela, em lugar da 



108 

 

exclusão, pode se entender a dialética exclusão-inclusão, haja vista que a sociedade pode estar 

excluindo, para incluir, de forma a conduzir a uma inclusão perversa.  

Bauman compartilha essa visão, ao afirmar que “hoje a exclusão não é percebida 

como resultado de uma momentânea e remediável má sorte, mas como algo que tem toda a 

aparência de definitivo” (2009, p.23). Com isso, afirma que, em conseqüência do 

funcionamento do sistema, não há espaço para todos e como parte dos excluídos há, ainda, as 

vítimas dessa chamada inclusão perversa: têm trabalho formal, no entanto, recebem salários 

indignos, o que os impossibilita de ter boa alimentação, boa escola para os filhos, bom serviço 

de saúde, lazer, acesso à cultura, em suas mais diversas linguagens.  

O mercado informal e formas alternativas de produção artística se apresentam como 

um rebelar-se contra esse estado de coisas. Os jovens, por meio de suas falas, nas entrevistas, 

explicitam sentimentos de preconceito devido às desigualdades sociais, motivos de combate e 

organização coletiva. Entendemos que, mediante as formas organizativas desse movimento 

juvenil e pelas práticas de apropriação na conquista pelo direito à cidade, eles podem estar 

criando formas de resistência à inclusão perversa. 

Outro aspecto relevante no desenho é a ausência do corpo. A menina se apresenta 

destituída de membros e troncos, um pequeno traço na lateral direita da parede desenha um 

contorno de braço. Um rosto no centro, com olhos, boca e dentes enormes, é destaque nessa 

forma de apresentar uma condição humana. Talvez essa ausência queira alertar sobre 

diferentes formas de viver em sociedade, de corpos que não correspondem a padrões de 

beleza preestabelecidos. Ao mesmo tempo, esse corpo ausente está em movimento, lembra 

movimentos de infância, em que, ao se balançar em pé, tinha-se a ideia de olhar o mundo de 

cabeça para baixo.  

Entendemos que a inversão da posição, nessa grafitagem, contrapõe-se às formas fixas 

e imóveis dos corpos sentados nos automóveis, que assim dirigem os corpos, por gestos 

mínimos, para se deslocarem no tráfego das cidades grandes, invertendo a lógica de que o 

automóvel dirige o homem. Corpos em movimento, como apresenta a imagem, refere-se à 

possibilidade de liberdade, de transitar, de criar formas diferentes de ocupar os espaços 

citadinos. Observamos pelas falas que há a intenção de que os grafites possam comunicar 

realidades antagônicas ou desconhecidas, distanciadas por espaços geográficos de centro e 

periferias das cidades.  

De modo geral, as imagens produzidas sugerem o sentido de cidade, em função dos 

princípios de prazer e realidade. Os jovens apontam para um ideal de cidade que indica seus 

desejos mais genuínos. A cidade apresenta-se nas imagens de forma a valorizar a natureza, 
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outras formas de viver o cotidiano, o exercício da liberdade e os potenciais humanos, que 

devem ser reconhecidos. A justiça social e a luta pelos direitos, referendadas na frase inscrita 

na parede, indicam um ideal de cidade. Para os jovens, a inserção na arte de grafitar e a 

participação no movimento do grafite dão condições de tornar a realidade mais compatível 

com o prazer. A arte traz uma solução para o sentir-se excluso, para a conquista da 

visibilidade, possibilita a comunicação com o público e suscita reconhecimento da sociedade. 

Os grafiteiros comunicam a existência de novas práticas juvenis, de novos sentidos para o 

viver em coletividade e, em especial, alertam para as desigualdades sociais.  

Nas imagens produzidas nos três momentos da pesquisa, os prédios, quando 

desenhados como figura de fundo, remetem à relação de distanciamento entre a arte e a cidade 

e a que, estando ela distante, esses jovens não se tornam verdadeiramente citadinos. Nos 

grafites, a geografia das favelas e comunidades não aparece com freqüência, denunciando a 

omissão na cidade dos espaços e realidades locais. As casas nas comunidades e nos bairros 

periféricos, comuns aos espaços urbanos, nas imagens desses grafiteiros, apresentam-se em 

plano baixo, em contraste com os edifícios inscritos em plano alto. Assim, eles reafirmam a 

concretude e objetividade da realidade vivida por seus moradores. 

O sentido de apropriação na história da arte por Mae (1998) refere-se à realização de 

uma obra a partir de fragmentos de uma obra anterior, transitando-se pelo passado e presente 

com liberdade. O termo apropriação é recente e surgiu na arte contemporânea, conferindo 

significados e complexidade à arte. O grafite pretende apropriar-se de espaços urbanos que 

não estão sendo utilizados. Os jovens são atraídos por muros, prédios, becos, metrôs 

esquecidos e desvalorizados pelos governos e instituições. Muitos dos jovens caminham pelas 

ruas como flaneurs, e assim vão descobrindo e redescobrindo seus próprios espaços, estão 

construindo realidades, modificando-as e sendo modificados por elas. A arte é uma 

possibilidade de marcar território, imprimir sua marca e informar inquietações e sonhos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nossa inserção no mestrado em Psicologia por essa universidade, possibilitou o 

aprimoramento de reflexões sobre temáticas relacionadas à Juventude e às Cidades. Por dois 

anos, pudemos nos dedicar às investigações que nos levaram a um término, que podemos 

considerar também um começo. O contato com a pesquisa possibilitou reaproximação com o 

conhecimento acadêmico e um novo olhar para um campo-tema de estudo, que já nos era 

familiar. Essa familiaridade provocou um novo movimento diante do conhecido, confirmando 

que as coisas sempre terão novas formas de se  nos apresentar.  

Precisamos estar disponíveis para mudar nossos olhares. O contato com os jovens, o 

deslocamento pela cidade em busca de grafites e os encontros para as entrevistas me fizeram 

vivenciar experiências e conseqüentemente mudar e ser modificada pelas investigações. O 

revisitar os locais da cidade e as leituras sobre o deslocar-se na cidade trouxeram lembranças 

de vivências de meus próprios deslocamentos, quando jovem: da primeira viagem de ônibus 

de casa para o centro, ensinamentos maternos de como pegar um ônibus, onde descer e qual 

era a parada de volta para casa, a conquista da autonomia pela superação do medo de me 

perder. Nesse sentido, considero que tanto os jovens como a cidade influenciaram minha 

forma de analisar o que me foi apresentado. Minhas considerações partem de um 

conhecimento apreendido e provocado pelas relações que pude desenvolver nesses anos de 

investigação. 

No que se refere aos jovens grafiteiros e grafiteiras de Recife, as conquistas visam a 

uma apropriação dos espaços urbanos. Segundo os relatos, os jovens sentem a cidade como 

sua, e é nela que vislumbram as oportunidades de realizar ações que valorizam sua forma 

própria de ver o mundo e de se sentir pertencendo a esse lugar. Diante das adversidades de 

estar em comunidades que carecem de infraestrutura adequada e por trazerem a marca de um 

passado de vivências de ocupação de outros espaços, eles carregam hoje, em suas práticas, 

necessidades de inclusão, seja física, seja simbólica.  

A influência recebida de outras culturas no movimento Hip Hop, em especial, da 

americana, pelos grafiteiros e pelas grafiteiras do Brasil, faz suscitar que a força da luta 

contra as desigualdades sociais e étnicas, a segregação física e simbólica e por acesso a 

oportunidades tem marcado o desenvolvimento desses grupos juvenis, tornando-se sua arte 

bandeira da luta, mediante distintas expressões artísticas. O movimento Hip Hop surgiu da 
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resistência de povos desapropriados de seus espaços de origem, que ocuparam outros espaços 

possíveis. Como se pode rever, historicamente, o fenômeno de migrações para os centros 

urbanos causou mudanças estruturais nos processos de urbanização das cidades. Os interesses 

políticos e dominantes de grupos econômicos, nas sociedades industriais, fez surgir cidades 

que singularizam esses interesses, ao omitir e segregar os interesses de grupos desfavorecidos 

economicamente.  

Ocultamos, ao longo do conhecimento, que as cidades preexistiram ao processo de 

industrialização, que apresentavam características de ser o uso das ruas, das praças, seu uso 

principal. Os grafiteiros e as grafiteiras da pesquisa, em suas narrativas, falam dessa cidade 

que se deseja reconquistar, da busca pela transformação da cidade, onde a obra tem o valor de 

uso e o produto, valor de troca, parafraseando Lefébvre. Embora nosso objeto de estudo 

fossem os grupos juvenis contemporâneos, nos quais a arte e as formas de viver em sociedade 

atingiram expressões e sentidos diversos, não parece contraditória a crítica às formas 

imediatistas e globalizantes, tão bem explanadas pelos jovens grafiteiros e grafiteiras da 

pesquisa. A arte põe-lhes em contato com esses espaços urbanos: becos, ruas, avenidas, 

metrôs, praças, centros e comunidades, e esses espaços fazem-nos refletir e atuar em direção à 

conquista de uma cidade que talvez não lhes represente, mas lhes pertence. 

Nesse sentido, os jovens grafiteiros e as jovens grafiteiras de Recife estão deixando de 

ocupar os espaços para se apropriar da cidade. As cidades contemporâneas impõem um ritmo 

veloz, de contrastes, de super-valorização da publicidade, da arte dos espaços fechados, da 

conquista do ter em vez do ser, e os jovens grafiteiros e grafiteiras, em suas práticas, 

pretendem transformar essa realidade. Vale salientar que as ações dos grafiteiros não se 

resumem apenas às criações artísticas, elas se ampliam a atividades, como: produção de 

eventos culturais nas comunidades, repasse de conhecimento de grafite por oficinas de arte, 

ações educativas e inserção de projetos para fortalecer a consciência crítica dos jovens e da 

sociedade. Em todos os relatos, os jovens trazem o sentido de apropriação como algo a ser 

tomado para ser refeito, geograficamente e simbolicamente. Assim, eles apreendem os 

espaços como tentativa de refazer experiências e impor estilos de vida.  

Outro aspecto evidenciado, tanto nas falas como nas imagens, é que as práticas dos 

grafites têm como pano de fundo a necessidade de busca de reconhecimento e visibilidade na 

sociedade e por ela. Merece destaque a forma como a cidade, sem cores e com prédios 

enormes, apresenta-se em imagem de fundo, enquanto as imagens sobrepostas aos prédios, 

identificadas como marca de cada grafiteiro ou grafiteira, confirmam o que podemos observar 

nos estudos realizados, ou seja, que nas narrativas o sujeito modifica a realidade e é 
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modificado por ela. Imprimindo sua marca, ele também expressa sua forma particular de ser e, 

ao mesmo tempo, suas influências culturais e simbólicas, apreendidas nas relações com as 

pessoas.  

Para esses artistas, a expressão de arte nas ruas é uma possibilidade de mostrar sua 

forma de pensar e sentir a cidade, de manter-se vinculados afetivamente e socialmente, 

demonstrando poder de interagir e mudar a sociedade. O grafite viabiliza a aproximação com 

o mundo social, com o objetivo de conquistar um espaço em que as diferentes formas de se 

vivê-lo sejam consideradas em um todo que é a cidade. Ao mesmo tempo, a arte os aproxima 

de si mesmos. Os jovens apresentaram sentimentos de satisfação e realização com os 

comentários dos transeuntes, no ato de grafitar. Parece haver um sentimento de pureza afetiva 

e colaboração com a cidade. Eles sentem que estão fazendo algo bom para a cidade, 

diferentemente de o que o senso comum entende, pois identifica sua arte como ações de 

vandalismo. As transgressões são formas de sentir-se atuando e de transformar a sociedade, de 

ter direito à cidade, mesmo que, para torná-la bela, tenham de correr riscos. Afinal, correr 

risco já é um sentimento incorporado à luta pela sobrevivência e conquista de uma vida digna. 

Percebemos que, ao longo do tempo, o grafite foi sendo mais aceito pela sociedade e 

se tornando mais plural em suas motivações. O que era essencialmente motivo de protesto e 

resistência à dominação de uma minoria da população citadina, hoje, ampliou-se para um 

grafite que atende às necessidades de profissionalização e conquista de bens materiais. Hoje 

se podem ver grafites em diferentes lugares, inclusive, em galerias e museus. Essas 

características trazem tensões entre os objetivos originários do grafite, levam à atualização de 

necessidades, ao mesmo tempo em que dão indícios de conquistas de espaço dos grafiteiros, 

em órgãos públicos, empresariais, midiáticos e na sociedade em geral.  

Não cabe nas falas dos entrevistados um julgamento negativo e dual entre o grafite 

transgressor e comercial. Segundo os jovens, a essência do grafite não muda, ao contrário, ele 

amplifica e diversifica as oportunidades de criação, pois haverá sempre grafites nas ruas. 

Nesses posicionamentos, esses jovens parecem compactuar com a necessidade de se ganhar 

renda, e o grafite se torna uma opção profissional, no caso dos grafites comerciais. 

Percebemos diferentes formas de realização da criação. Alguns grafiteiros, antes de 

grafitar, pensam na ideia, elaboram esboços no papel, mostram ao amigo. Para outros, a 

criação surge na hora de criar e, muitas vezes, eles mudam o tema, em decorrência da 

casualidade do momento e da influência do contexto presente. A abertura para situações do 

cotidiano marca o diferencial da arte de rua. Os grafiteiros e grafiteiras, mediante as 

experiências vividas no cotidiano, de sentir-se, de interagir com as pessoas, encontram motivo 
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para fazer arte, e assim devolver à cidade o que pode ser sensivelmente e vivencialmente 

percebido pelo olhar de uma lente grande angular. Essas interações dos jovens pela arte 

designam um sentido de sociedade em que a experiência humana pode ser potencializada em 

ações organizativas de redes, de forma que as pessoas e suas ações se tornem parte dessa rede 

de interações, seja por diferenças de classe, etnia, gênero e outras. 

Nesse sentido, as investigações evidenciam que os jovens grafiteiros e as grafiteiras, 

junto ao movimento Hip Hop, estão criando formas contemporâneas de organização coletiva, 

que transcendem o modelo de comunicação corpo a corpo, para uma também comunicação 

virtual. Eles expressam, como característica de organização, formas flexíveis de conviver 

coletivamente, não reforçam grupos hegemônicos, e sim a multiplicidade de grupos e líderes 

situacionais. Especialmente em Recife, pois a pesquisa se restringiu a esse local, liderados por 

grupos de grafiteiros, evidenciamos a realização mensal de ações culturais de diferentes 

linguagens artísticas, denominadas Mutirão de Resistência, que desenham uma forma de atuar 

coletivamente em prol da visibilidade da arte de rua e do fortalecimento dos valores culturais 

locais.  

A sociabilização em redes é forma juvenil, hoje, de atuação coletiva, que viabiliza 

ações de proximidade, bem como as de longa distância. Os deslocamentos nos espaços 

urbanos, que fazem com que os jovens interajam uns com outros, são importantes no processo 

de construção identitária, ao longo do desenvolvimento humano. Percebemos que esses 

grafiteiros expressam conhecimento acerca da realidade cultural da cidade. Revelando seus 

estilos musicais e artísticos, eles confirmam que, por meio da sociabilidade das ruas, eles 

conquistam um aprendizado que ultrapassa os limites formais de ensino. Na rua, nos 

encontros com os pares, eles desenvolvem capacidade de interlocução com os agentes sociais, 

aprendem estratégias de ação para conquistar projetos comuns e singulares, além de obter 

parcerias que os levam à realização artística e profissional.  

Os modos de viver dos jovens na cidade mostram um estilo de vida que afirma a 

identificação dos pares, em desejos, gostos e preferências pela arte e cultura local. Percebe-se 

sua inserção freqüente nos eventos culturais da cidade e principalmente sua disposição para 

realizar os próprios eventos, assegurando formas diferenciadas de viver os espaços urbanos. 

Diferentemente de o que possa parecer, os jovens grafiteiros, embora se distingam dos jovens 

pichadores, apresentam identificação com as formas transgressoras de se expressar, registram 

que o grafite, originariamente, surgiu da pichação e o definem como criação artística.  

A partir de uma revisão bibliográfica, percebemos que há uma necessidade de 

transgressão em ambas as práticas, e a opção por uma prática ou outra está relacionada à 
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necessidade maior ou menor de correr riscos e de protestar contra as desigualdades sociais de 

oportunidades. Há nas relações entre grafiteiros e pichadores uma forte tendência à 

delimitação dos espaços, a partir da criação. Os jovens entrevistados informam que há uma 

disputa comum ao movimento de grafite, para a conquista de lugares de maior visibilidade no 

centro da cidade, e que pode ser causadora de rivalidade entre os grupos. Entre os pichadores 

e grafiteiros, essas rivalidades vêm se acentuando ultimamente, por conta das tendências 

atuais, em forma da lei, de se distinguir grafiteiros e pichadores, tornando uns legais e outros, 

não, respectivamente. Os grafiteiros e grafiteiras de Recife afirmam que as disputas existentes 

são mais características do movimento no Sul do país, o que indica haver maior respeito entre 

os grafiteiros e pichadores aqui em Recife.  

Disputa é também uma das características encontradas no percurso deste estudo, no 

sentido de conquista de um lugar de destaque na sociedade por jovens que pretendem realizar-

se profissionalmente pela arte do grafite. Apropriação é palavra usual nos relatos dos jovens, 

entendendo-se que o grafite tem “evoluído” e que a cidade “evolui”, à medida que tem mais 

grafite nas ruas e à medida que eles têm conseguido destaque na imprensa falada e escrita. O 

que as imagens conseguem narrar é uma cidade que se apresenta a outra cidade e que, por 

meio delas, os grafiteiros e grafiteiras recriam a si e o mundo em que vivem.  

Suas práticas, a partir de formas específicas e diversas de se relacionar com outros 

jovens, sinalizam que é pertinente a discussão hoje sobre as inadequações de políticas 

voltadas para os jovens, e não com os jovens. Nesse sentido, a predisposição apresentada 

pelos jovens grafiteiros e pelas jovens grafiteiras para agir diante das dificuldades sociais 

confirma serem os modelos de aprendizagem adultocêntrica uma condição que não revela o 

sentido real da atuação juvenil. Esses jovens aprendem com outros jovens a conquistar seus 

espaços, buscar novas compreensões e saberes e, acima de tudo, adquirir compromisso pelo 

repasse e multiplicação dos conhecimentos.  

 Acreditamos que, com esse exercício de produção de conhecimento, por esta 

pesquisa, apreendemos que muitas são as cidades que nos são apresentadas e que parece ser 

antinatural planejar urbanisticamente os lugares, sem considerar as diferentes formas vividas 

em sociedade.  

Por fim, consideramos que as investigações sobre a cidade, sobre a juventude, o 

motivo central desta pesquisa, não se encerram, mas apontam para a necessidade de continuar 

esses estudos, que podem se debruçar nas diferenças entre as necessidades de conquistas entre 

espaços urbanos e espaços rurais, na busca pela compreensão de como os distintos jovens se 

apropriam ou não desses espaços próximos e distantes.  
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A partir desta experiência como pesquisadora, podemos sugerir um estudo sobre as 

diferenças de posicionamento em gênero no movimento Hip Hop, bem como as formas de 

poder estabelecidas pelos grupos juvenis em suas formas de convívio. Fomos, assim, mais 

provocadas, e trazemos também como sugestão um estudo de gênero, para investigar formas 

de passividade e ação do corpo na cidade, elegendo as jovens grafiteiras como objeto de 

estudo.  

Por fim, apresento esta foto que talvez represente uma “evolução” da inserção do 

grafite na sociedade. Digo talvez, pois ela, diz da polêmica discussão, atual, entre os 

grafiteiros e grafiteiras sobre aceitação do grafite em exposições de galerias e Museus. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9: Grafite no Museu do Estado de Pernambuco (Derlon e Samico). 
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ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Registro Nacional no SISNEP: CAAE Nº.....................................................................  

 

Aprovação/data no Comitê de Ética em Pesquisa Nº................................................. 

 

Título da pesquisa: Juventudes e Graffitti: um estudo sobre os sentidos de apropriação da 

cidade 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa Juventudes e Graffitti; um 

estudo sobre os sentidos da apropriação da cidade, onde pretendemos compreender quais os 

sentidos de se fazer grafitagem, que atividades são feitas pelos grafiteiros. Como voluntário 

você tem plena liberdade para aceitar ou recusar a participar. Tem o direito de continuar até o 

final da coleta dos dados ou desistir de sua participação a qualquer momento. Sua recusa não 

trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a Instituição. No caso de 

você decidir retirar-se do estudo, solicitamos que comunique a pesquisadora responsável.  

Se concordar em participar deste estudo você irá tomar parte de uma entrevista 

individual com duração de cerca de 40 minutos, que terá como principal interesse identificar 

os sentidos da apropriação da cidade pela grafitagem. A forma de registro da conversa será a 

gravação em áudio das respostas dos voluntários, o que implica no compromisso da 

pesquisadora em assegurar um lugar de coleta tranqüilo, reservado e seguro à observação ou 

escuta por terceiros.  

Nas entrevistas para coleta de dados certamente haverá riscos, como por exemplo, o 

incômodo de investimento do tempo do voluntário e o desconforto ou constrangimento em 

expor sua opinião. Para minimizar essas ocorrências o voluntário será alertado pela 

pesquisadora, desde o início, sobre a liberdade de se negar a responder as perguntas, a 

qualquer momento, sem nenhum dano ou prejuízo pessoal. Como possíveis benefícios, a 

pesquisa pode gerar conhecimentos úteis a respeito do que os jovens sentem e pensam sobre 

sua cidade, também pode oferecer condições para uma mudança no olhar sobre as iniciativas 

participativas dos jovens, diminuindo a descriminação sobre o grafite, também reforça o valor 

destes jovens, perante a sociedade, e dar condições futuras para projetos de lei de 

descriminalização do grafite, e assim torne os grafiteiros reconhecidos como cidadãos e 

artistas. Além disso, de forma mais direta, ela possibilitará que os voluntários exponham suas 
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opiniões a respeito do assunto pesquisado. A devolução dos resultados será feita mediante um 

encontro com os participantes, em roda de conversar, previamente agendado.  

 Consideramos ser a pesquisa importante, pois permitirá a produção de informações 

colhidas diretamente dos informantes, e tais informes deverão alimentar programa e projetos 

de políticas públicas para a juventude, estar disponível para pesquisadores, universidades e 

instituições similares, ampliando a produção cientifica.  

As pessoas que participam das entrevistas terão idade acima de 18 anos, e assim não 

pertencem a grupos considerados vulneráveis.  

O material contendo as gravações em áudio ficará sob a guarda pessoal da 

pesquisadora, de modo a evitar qualquer vazamento de informações. Somente a pesquisadora 

responsável, Lucia Helena Ramos da Silva, e sua orientadora, professora Jaileila Menezes de 

Araújo, terão conhecimento dos dados e em nenhuma circunstância estes serão repassados a 

outra(s) pessoa(s). Por ocasião da divulgação dos resultados da pesquisa, em publicações 

científicas ou quaisquer outros meios de divulgação, será assegurado o anonimato do 

voluntário. Dessa forma, sua identidade e dados de caráter pessoal serão mantidos em sigilo.  

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o endereço da pesquisadora 

responsável. Caso você venha a ter algum problema diretamente ligado a esta pesquisa, ou 

tenha mais perguntas sobre a mesma, pode entrar em contato com a pesquisadora responsável 

Lucia Helena Ramos da Silva, pelo telefone: (81) 99593859, cujo endereço residencial é 

estrada do Encanamento 702Ap. 401 B CEP: 52060-210, email: lucinhavida@hotmail.com. 

Pode também entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa, cujo endereço é Av. 

Prof. Moraes Rego s/n, Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50670-901, Tel.: 2126 8588.  

Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de assinar 

este Termo de Consentimento.  

Declaro que fui informado(a) sobre o objetivo, os métodos e procedimentos da 

pesquisa e os riscos e benefícios da mesma. Confirmo também que recebi uma cópia desse 

formulário de consentimento. Compreendo que sou livre para me retirar do estudo em 

qualquer momento, sem perda de benefícios ou qualquer outra penalidade na relação com a 

pesquisadora. 

Dou o meu consentimento para participar da referida pesquisa, estando de acordo com 

os itens acima.  
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----------------------------------------------------  -------------------------------------------- 

Assinatura do(a) Voluntário(a) da Pesquisa   Assinatura do Representante Legal  

 

-------------------------------------------------------  ---------------------------------------------  

NOME EM LETRA DE FORMA    NOME EM LETRA DE FORMA 

 

 

------------------------------------------------------- 

Local e data 

  

Atesto que expliquei cuidadosamente a natureza, o objetivo e os procedimentos deste estudo e 

os possíveis riscos e benefícios da participação no mesmo, para o(a) voluntário(a) de pesquisa 

e/ou seu(sua) responsável legal. Tenho bastante clareza que participante e/ou responsável 

legal ouviu(ram) e/ou leu(eram) todas as informações contidas neste TCLE e 

demonstrou(aram) e declarou(aram) ter compreendido integralmente essa explicação. 

 

 

------------------------------------------------------  ---------------------------------------------  

 Assinatura da pesquisadora     Local e Data 

 

Assinatura da Testemunha 1 

 

 Assinatura da Testemunha 2 

NOME EM LETRA DE FORMA  NOME EM LETRA DE FORMA 

 

OBS.: Este TCLE deverá ser impresso na frente e no verso de uma única folha. 
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ANEXO 2 – CAMINHO PARA A ACEITAÇÃO DO GRAFITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




