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Outros grafites. 
Outras topografias, outras medialidades1 
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Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS 

 

Resumo 

Basicamente, o texto faz dois movimentos: primeiro, faz um mapeamento das formas 
atuais do grafite – relaciona artistas de rua, casos e experiências interessantes que 
possam estar indicando os rumos e as tendências do grafite nas cidades contemporâneas; 
em seguida, faz sondagens e sistematizações de natureza conceitual, buscando 
compreender, por um lado, o modo como o grafite hoje se define e, por outro, as 
múltiplas facetas de sua relação com as lógicas e as formas midiáticas. Os movimentos 
feitos não são estanques nem dissociáveis. Ao contrário, correspondem-se e alimentam-
se mutuamente ao longo do artigo. 
 

Palavras-chave 

Grafite; mídia; arte urbana; medialidade. 

 

No miro más televisión / No hay nada para ver / Salgo a pasear por la ciudad / Y 
en un disparo una canción / Se hace graffiti en mi / Un graffiti en mi interior / 

Me dice que mañana es hoy 
Graffiti – Inmigrantes 

 

Não é difícil perder-se tentando enumerar ou catalogar as diversas versões 

contemporâneas do grafite. Além de múltiplas, as formas atuais da grafitagem também 

proliferam muito rapidamente – no ritmo acelerado de nossos dias, na velocidade com 

que os próprios avanços tecnológicos nos assaltam – e alastram-se por campos e 

domínios expressivos aparentemente inconciliáveis. Essa tendência a pulverizar-se, 

estilhaçar-se a partir de dentro, a partir de um núcleo mais ou menos perceptível, e mais 

ou menos mantido, é em parte expressa, por exemplo, no título de um recente (e 

premiado3) documentário sobre o tema: Inside Outside. Art, vandalism or vandalism as 

art (EUA, 2005), dirigido por Andreas Johnsen e Nis Boye M∅ller Rasmussen. O filme, 

aliás, é pródigo em registrar situações em que essas pulsões, a princípio contrárias, vêm 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas, X Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutor em Comunicação. Professor-pesquisador junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Comunicação / Unisinos, São Leopoldo - RS. Email: fabricios@unisinos.br. 
3 O filme fez boa carreira no circuito de festivais, sendo premiado na Dinamarca (CPH: Dox – 2005 e Odense – 
2006), na Finlândia (Helsinki URB06), na China (Beijing Independent Film Festival – 2006) e no Brasil (São Paulo 
Resfest – 2007). 
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à tona. Os próprios personagens mostrados, geralmente grafiteiros em ação, convivem 

serenamente com elas, ora depondo sobre os próprios trabalhos, sobre aspirações 

profissionais e sobre o modo como são acolhidos pelas galerias de arte, ora relatando as 

passagens pela polícia e outros percalços enfrentados. 

A esse respeito, algumas seqüências são bastante emblemáticas. Numa delas, à 

noite, encontramos KR pelas ruas de Nova York. “KR” é o pseudônimo de Graig 

Costello, um dos artistas de rua mais atuantes no atual cenário norte-americano. Há 

muita apreensão no ar. KR procura a oportunidade e o lugar mais apropriados para fazer 

suas intervenções na paisagem e no mobiliário urbano. Ele dirige-se à câmera, conversa 

com a equipe de filmagem. Mal vemos seu rosto. Quando o vemos, uma tarja preta 

aparece sob seus olhos (preservando-o, tornando impossível reconhecê-lo). De todo 

modo, a câmera o persegue, sempre tremida, sempre às costas dele, como se seguisse 

suas instruções. Enquanto transcorre a ação, KR vai comentando: “Vamos até ali para 

ver o que acontece... Não [aqui não], está muito cheio”. Agitados, pressentindo o risco, 

atravessam as ruas. “Está muito... Não está legal. Espera... Nem essa...”. Retornam. 

Dobram esquinas. “Isso está muito agitado”. Andam de um lado para outro. “Se ficar 

por aquela área prendem você por qualquer motivo. Então você fica assustado”. Há 

grandes variações de luz. Às vezes, pouquíssima luz. O que vemos é um registro visual 

sujo, impregnado de tensão – embebido da própria adrenalina, da intensidade do 

momento. Eventualmente, algum movimento surpreende e, como num susto, como num 

reflexo, é mostrado (para certificarem-se de que não há perigo, de que a tarefa será 

concluída): uma ciclista solitária cruzando as ruas, um carro que passa veloz, tendo 

avançado o sinal, um táxi que passeia mais lento, sondando os pedestres (àquela hora da 

madrugada, naqueles locais suspeitos). Enfim, KR atinge o objetivo, com a 

cumplicidade e a supervisão da câmera, que nos faz vê-lo vertendo e gotejando tinta na 

porta de um prédio, numa lixeira na via pública, numa caixa de correios e noutros 

equipamentos urbanos. “Temos que fazer isso rápido”, diz ele. 
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Figura 01: exemplo da técnica e do estilo de KR. 

 

Há então um corte seco, abrupto: estamos agora num dia ensolarado 

(possivelmente na manhã seguinte), nas mesmas ruas em que ocorreu a ação noturna de 

KR. Quem conversa com a câmera, enquanto caminha e conduz sua bicicleta ao lado do 

corpo, é Swoon, nome igualmente relevante na street art de Nova York. Os ânimos 

agora são outros. Sorrindo, Swoon fala com tranqüilidade, sem pressa. “Olha ali...”, diz 

ela, indicando com o dedo, “é o KR... Tão legal!” E continua: “Gosto da tinta 

escorrendo, são bonitos. São realmente elegantes. São grafites, têm a forma bruta do 

grafite mas ao mesmo tempo é muito elegante e abstrato. É muito bonito!”. De pronto, 

Swoon entra em ação. Sob olhares curiosos, indiferente aos passantes, com muita 

naturalidade, dá início, mais uma vez, às colagens que deixa pela cidade. Assim, durante 

alguns segundos, ficamos lhe observando fixar na parede, com adesivo líquido, as 

ilustrações que faz em grandes formatos. De repente, uma transeunte pára e 

impressiona-se: “Que bonito!” “Obrigada”, Swoon responde. O que vemos, exatamente 

em seguida, após outro corte, é a declaração frontal para a câmera: “Gosto da delicadeza 

dessa forma de laço. Gosto da forma que tomam quando colocados sobre o tijolo. Acho 

muito bonito”. A passante acidental – é ela quem fala –, numa brecha na rotina, registra 

seu pequeno fascínio. 
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Figuras 02, 03 e 04: exemplos da técnica e do estilo de Swoon. 

 

Outra seqüência muito curiosa e muito representativa das ambigüidades de 

papéis (e das disposições de espírito) que cercam a grafitagem é protagonizada por Ron 

English, que se apresenta como agitador cultural, um culture jammer. Rápido, 

acrescenta: “Faço arte ilegal em espaços publicitários”. English especializou-se em 

fazer intervenções sobre outdoors, desvia-lhes o sentido, adicionando-lhes novos 

dizeres, novas cores, suprimindo partes da imagem, fazendo colagens táticas, ocupando 

suportes vazios ou simplesmente substituindo um outdoor por outro, de sua própria 

concepção. Interpelado também frontalmente pela câmera, English assegura: “Sou duas 

pessoas distintas. Sou o artista da cidade e o esvaziador de outdoors. Muita gente 

conhece minha pintura, mas não sabe que faço outdoor. E quem sabe que faço outdoor 

nem imagina que (...) sou pintor de belas artes”. 

Muito provavelmente, English está em Jersey City, sua cidade natal, em seu 

atelier ou em sua oficina de trabalho, devido à enorme quantidade de ferramentas, tintas 

e peças inacabadas espalhadas pelo ambiente. A câmera destaca alguns desses materiais. 

Enquanto ele fala, mostra-nos aquilo que deve ser o black book4, o caderno de 

rascunhos, o portfólio do artista. O que segue, a partir daí, é uma dessas ações de 

guerrilha midiática. “Vamos fazer isso rápido”, English convida-nos, enquanto nos 

dirigimos para o estacionamento. 

                                                 
4 Entre os grafiteiros, black books são, literalmente, os cadernos pessoais onde são feitos os estudos, os primeiros 
traços, os esboços dos desenhos. Como tal, não pode ser esquecido. Assim como o tubo de spray, é material básico. 
Há, contudo, duras inconveniências: quando interceptado pela polícia, por exemplo, o black book pode ser tomado 
como índice de culpabilidade, como potencial atestação de delito, como equipamento cuja posse já é minimamente 
suficiente para a imputação de responsabilidade criminal, com o agravante ainda da premeditação. 
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Num movimentado cruzamento, em plena luz do dia, English passa a colar 

outdoors. Após alguns minutos, onde se dizia “Volkswagen”, passa a dizer-se “Jihad is 

over! If you want it” [traduzindo-se: “O Jihad está no fim. Se você quiser”]. 

Imediatamente ao lado, na mesma esquina, onde se dizia “Auto credit for everyone. Se 

habla español. Call now!”, passa-se a dizer “Power before people. Profit before peace” 

[na tradução: antes, “Crédito pessoal para todos. Se habla español. Ligue já!”; depois, 

“O poder à frente do povo. O lucro à frente da paz”]. 

Concluída a troca, outdoor deposto, English e Pedro, seu assistente, 

documentam o resultado, fotografam e filmam o cenário. Apressando-se, de volta ao 

estacionamento, English dirige-se à câmera, que o segue muito de perto: “O que o Pedro 

está fazendo?”. “Filmando”, respondem. “Tem que limpar a área. Não pode demorar a 

sair. Porque os policiais dão uma volta no quarteirão e nos vêem colando, e acham que é 

normal, falam alguma coisa para o parceiro e [algum deles] diz: ‘Merda! Deve ser 

aquele cara! O Ron English! Vamos voltar lá para pegá-lo!’. Entendeu? Quando voltam 

já estamos longe. Menos o Pedro, que está demorando, fazendo sabe-se lá o quê... 

Queria que, durante esse filme, ele fosse preso uma vez, para entender porque tenho 

pressa e quero sair logo dali”. English pega a chave do carro. Entra no veículo. 

 

 

Figuras 05, 06, 07 e 08: Ron English em ação. 

 

Um novo corte nos coloca num ponto distinto do centro de Nova York. Vemos 

então Butch colando cartazes. Butch – algumas legendas assim o nomeiam – põe-se a 

falar para a câmera, sem nunca interromper o que está fazendo. “Se estão pagando para 

colar isso e nossa empresa concorda, eu colo”, fala ele, revelando-se um funcionário 

humilde de alguma agência publicitária. “Para mim é um trabalho. Não é arte. É 
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publicidade”, prossegue. E arremata: “É o grande lance por aqui. As pessoas gostam de 

outdoors. Como uma atração turística. É melhor que o grafite, não?” Nos cartazes, ao 

lado da palavra “IPod”, vemos o ícone de uma maçã vermelha, já mordida. 

 

O que essas seqüências mostram, em suma, é a dificuldade de estipulação de 

fronteiras ou distinções mais firmes entre arte, street art, grafite, publicidade, ativismo 

midiático e vandalismo puro e simples5. O que temos é um conjunto efervescente de 

práticas expressivas, ora em franca oposição, ora em complementaridade, alimentando-

se, valendo-se umas das outras, muitas vezes6. Quase sempre, cada uma delas tenta 

sobrepujar, absorver, impor-se às demais. Nesse sentido, circunscrevê-las, determinar 

onde começam e onde terminam, definir claramente o que está dentro ou fora – o título 

do filme, com certeza, refere-se a isso – é tarefa árdua e desafiadora. O fato de que 

artistas, agentes reguladores, profissionais envolvidos e os demais ocupantes habituais 

das cidades compartilham avaliações oscilantes, além de critérios fluídos, só aumenta a 

gravidade do quadro. 

Contudo, é nessas oscilações constantes (de um lado, a admiração pública, o 

elogio espontâneo do passante ao trabalho recém inscrito na parede; de outro, a 

execração pública, o repúdio ao ataque visual à propriedade privada7; ou ainda: num 

pólo, o reconhecimento formal do mercado das artes; noutro, queiramos ou não, uma 

atividade criminosa tipificada), é justamente aí, que se insinua o frágil núcleo, a 

essência definidora do grafite: trata-se de uma prática volátil, em mutação permanente, 

que irá caracterizar-se, em linhas gerais – seja em que suporte for, a serviço dessa ou 

daquela intenção, filiando-se explicitamente ou não à cultura hip hop8 –, pelo maior ou 

menor anonimato de seus praticantes, pela maior ou menor marginalidade, pela vocação 

                                                 
5 Falar em “vandalismo puro e simples” não é, de forma nenhuma, desconsiderar ou esvaziar o assunto. Não será 
possível entender o grafite, de forma global e aprofundada, sem posicioná-lo no contexto de uma história do 
vandalismo. Inside Outside dá claras indicações de que isso seria realmente necessário. No futuro, uma referência que 
poderá ajudar é o livro Histoire du Vandalisme, de Louis Réau (Paris: R. Laffont, 1959). 
6 Street Artists. The complete guide, de Eleanor Mathieson e Xavier Tàpies (2009), auxilia na apreensão desse 
cenário. 
7 No dia 16 de novembro de 2009, o jornal Folha de São Paulo publicou a matéria “Contra a parede”, noticiando a 
abertura da exposição “De Dentro para Fora, de Fora para Dentro”, que aconteceria no MASP, em São Paulo, entre 
20/11/09 e 05/02/10. Além do título da exposição, quase uma tradução de Inside Outside, a reportagem abordava 
também o tema do vandalismo e a inusitada trajetória do grafite no Brasil, tendo ido da “ilegalidade às instituições de 
renome”. 
8 Wild Style (EUA, 1982), dirigido por Charlie Ahearn, Style Wars (EUA, 1983) e Style Wars: Revisited (EUA, 
2003), ambos dirigidos por Tony Silver, são documentários clássicos sobre grafite, mostrando-o organicamente 
inserido na cultura hip hop. Nem todas as versões da grafitagem relacionadas aqui têm, automaticamente, essa 
vinculação. 
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à visibilidade na metrópole, à efemeridade, à visualidade, à experimentação e à 

refuncionalização inventiva dos instrumentos técnicos à disposição. Invariavelmente, 

num ou noutro nível, esses traços todos acabam atravessando as peças do grafite (e as 

experiências daí derivadas), aglutinam-se para marcá-las, por mais diversas e 

heteróclitas que sejam. Algumas dessas peças, de fato, são até jocosas e muito 

inusitadas. 

Ressalte-se, porém, que os casos comentados há pouco, extraídos de Inside 

Outside, a título de ilustração e motivação iniciais – e todos os demais casos abordados 

em artigos anteriores, seja sobre coletivos de artistas, tal como o UpGrade do Macaco9, 

de Porto Alegre, ou o nova-iorquino Graffiti Research Lab, seja sobre criadores 

individuais, como Bruno Novelli, Julian Beever ou Blu (Cf. SILVEIRA, 2007, 2008 e 

SILVEIRA e DANELUZ, 2008, 2009) – não resumem nem a enorme potência plástica 

nem a surpreendente multiplicidade de feições que o grafite vem hoje adquirindo. Por 

certo, enxergamos, nesse conjunto de trabalhos, um recorte arbitrário, ainda parcial e 

incompleto. 

Ampliando-se o leque dessas novas figurações e desses experimentos mais 

recentes, deveríamos mencionar, ao menos, o grafite rural, que surgiu em pequenas e 

muito pouco povoadas cidades do interior do Brasil (vide o recolhimento criativo de 

Stephan Doitschinoff em Lençóis, na Bahia; além de trabalhos pontuais de Os Gêmeos e 

KBoco)10, o braile graffiti, desenvolvido por Scott Wayne, em Portland – Oregon 

(EUA), as exóticas peças do audio-graffiti, sound graffiti ou grafite sonoro, misturando-

se às demais sonoridades e aos ruídos urbanos (principalmente na Espanha, já que são 

frutos da inquietação dos espanhóis Núria e El Tono), o grafite underground de Zezão, 

espraiados pelos bueiros e pela rede de esgotos da cidade de São Paulo11. Como se tudo 

                                                 
9 Dois documentários de curta-metragem destacam os trabalhos de alguns desses artistas de rua. Um deles chama-se 
Tri Massa. Porto Alegre na Choque (BRA, 2009) e foi dirigido por Virgínia Simone e Matheus Walter. Misturando 
registros documentais, cenas caseiras e sketches bem-humorados, dando tratamento especial também à trilha sonora, 
o filme refere principalmente à Mostra “Tri Massa”, realizada em 2008, em São Paulo, na galeria Choque Cultural. O 
outro, Ruas Mirabolantes (BRA, 2007), de Camila Farina e Tiago Lopes, documenta o projeto de mesmo nome, que 
ocorreu paralelamente à Mostra “Mirabolante Miró”, realizada em Porto Alegre, em 2007, junto ao Santander 
Cultural. A proposta era a de reunir artistas de rua e produzir intervenções urbanas inspiradas na obra do pintor 
catalão. 
10 Cf. “O grafite brasileiro sai das metrópoles e começa a invadir as cidades do interior do país”, matéria publicada na 
edição 124 da revista Cult, em maio de 2008. É muito instrutivo ainda o documentário de curta-metragem Temporal. 
The art of Stephan Doitschinoff, dirigido por Bruno Mitih (2008). 
11 Cf. Moreira, 2009. 
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isso não fosse suficiente, poderíamos listar, na seqüência, o grafite reverso12 de 

Alexandre Órion, tal como aparece na série Ossário (2007), igualmente empregado pelo 

Reverse Graffiti Project, liderado pelo inglês Paul “Moose” Curtis. 

Não se pode esquecer casos até mais impressionantes, como certas experiências 

com graffiti virtual, grafite 3D (ou grafite em realidade aumentada), o Automatic 

Graffiti Robot – afinal, era o que faltava: um robô grafiteiro! –, batizado como Hektor, 

projetado e construído pelos engenheiros suíços Jürg Lehni e Uli Franke, em 2002, bem 

como os logotipos liquefeitos, a técnica dos seqüestros visuais e, sobretudo, os grafites 

invisíveis (graças à tinta utilizada, mais facilmente percebidos quanto menor a 

luminosidade ambiente), invenções de ZEVS, artista de rua francês. 

Embora chamem a atenção também (e, em alguns casos, talvez 

fundamentalmente) pela excentricidade e pelo caráter irônico com o qual se revestem, é 

inegável que tais peças são altamente sugestivas. Principalmente se as observarmos 

naquilo em que ampliam ou expandem o universo da grafitagem e na forma como 

mobilizam dispositivos ou aparatos técno-midiáticos. De algum modo, o que parece 

motivá-las, sem distinção, é a tentativa de dimensionamento (e posterior ocupação) de 

novos suportes, novas superfícies expositivas. Além do espaço midiático, dos espaços 

urbanos, desertos ou não, tenta-se agora ocupar o espaço subterrâneo das cidades e o 

espaço rural; vale até mesmo acionar e driblar os sentidos, diluindo a visualidade e 

invocando-se então o espaço sonoro e o espaço das formas táteis e não-visíveis. O 

grafite como uma verdadeira tradução, um incontrolável traduzir-se. 

Em grande parte dessas ocorrências há uma flagrante incorporação de 

instrumentos técnicos. Em casos menos numerosos – ou, às vezes, em tonalizações mais 

brandas –, há um diálogo tenso e conflitivo com os conteúdos (temáticos, estéticos e 

ideológicos) da cultura midiática hegemônica. Junto dela, são os poderes instituídos que 

se vêem confrontados13. Esses confrontos, como se percebe, são zombarias cifradas, 

lúdicas e laterais (Cf. FREIRE FILHO e CABRAL, 2008). 

                                                 
12 Na verdade, o grafite reverso “limpa” a cidade. O grafiteiro trabalha sobre muros e superfícies urbanas 
absolutamente sujas – as paredes interiores de um viaduto, a lataria e os vidros imundos de um automóvel, por 
exemplo –, tratando de “limpá-las” meticulosamente, de forma que resulte ali a assinatura ou a imagem desejada. 
Nessa ação negativa, a tinta é o pó retirado. 
13 Em Inside Outside, ZEVS explica-se: “São imagens publicitárias. Grandes imagens. Os empresários alugam 
outdoors para exporem suas imagens e venderem seus produtos. Quer dizer que existe uma força, a força da 
fotografia. A idéia dos ataques visuais era, como no aikidô, reverter essa força”. A proposta é usar a grandiosidade do 
adversário, o seu peso, contra ele próprio. Vale lembrar que ZEVS também é protagonista do filme de Johnsen e 
M∅ller Rasmussen. O grupo, composto por KR, Swoon, Ron English, Os Gêmeos, ZEVS e ainda outros, é apontado, 
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É importante perceber que não estamos mencionando aqui as alusões midiáticas 

ocorridas no sentido mais habitual – ou seja: as mídias reportando-se à cultura e às 

práticas do grafite, seja como conteúdo noticioso nos veículos de imprensa, por 

exemplo, seja como emulação formal, como canibalização estilística e iconográfica, 

como fazem, com freqüência, a publicidade, as vinhetas e outras breves formas 

televisivas. Não se trata, nem mesmo, de compreender as redes midiáticas apenas como 

vias de escoamento de informações, afetos e afinidades pessoais (ou entre grupos de 

grafiteiros, naturalmente), como meros canais necessários para a construção e a 

manutenção dos vínculos sociais, a conversação diária, o pacto das agendas e dos nortes 

comuns. 

O que temos, ao invés disso – ou melhor: somando-se a isso –, é a utilização de 

plataformas e recursos midiáticos como condição para a reinvenção e a sobrevida do 

grafite. Fica claro que esse reinventar-se só é (e só está sendo) possível com a 

consciência de que novas topografias e novas medialidades14 podem ser buscadas. 

Nesse ponto, todos os experimentos agora arrolados – dentro e fora de Inside Outside – 

parecem convergir. 

 

Longe de ser consenso ou moeda corrente no nicho de estudos sobre estética e 

comunicação urbana, o reconhecimento da racionalidade tecnológica que passa a 

presidir essa expansão do grafite já vem, contudo, ocorrendo. Embora não seja tarefa 

fácil, que se possa executar rapidamente, é possível hoje encontrar trabalhos – e 

investigações empíricas bem conduzidas, por sinal (cf. QUINTERO, 2007) – que 

corroboram a impressão geral, a hipótese de fundo, que temos aqui: a atualização do 

grafite é também sua mais radical aproximação às mídias, não só às agendas e aos 

ícones midiáticos, que podem ser refeitos, invertidos e ressemantizados, como vimos, 

mas aos procedimentos de confecção, aos métodos operativos, à processualidade 

mesma, à ordenação conceptual típica dos meios e, acima de tudo, às vias pelas quais se 

apresentam e tomam forma material. 

                                                                                                                                               
no material promocional do filme, como “the most hardcore bombers and innovative street artists of our time”. Quem 
faz o elogio é Henry Chalfant, um dos produtores do histórico Style Wars (EUA, 1983). 
14 A noção de medialidade é formulada por Hans Ulrich Gumbrecht (1994, 1998, 2004). Em síntese, recomenda a 
consideração de todos os traços materiais envolvidos na constituição, nos agenciamentos e nos múltiplos modos de 
acoplagem dos instrumentos tecnológicos às experiências e às vivências dos sujeitos. Aqui, está indicando o conjunto 
de técnicas e equipamentos, a ecologia material com a qual o grafite se faz presente. 
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Numa dessas publicações, por exemplo, Johannes Stahl chega a perguntar-se: 

“Por que é que as plataformas da comunicação, oferecidas pela internet ou pelos 

tele[fones] móveis, não deixaram os grafites obsoletos já há algum tempo?” (STAHL, 

2009, p.219). Com razão, não deixa de ser paradoxal o fato de que, em plena era das 

mídias e da informação generalizada, quando se fala inclusive na virtualização das 

relações sociais, as pessoas recorram ainda às ruas, confiem ainda às paredes suas 

expressões visuais (e verbais, de modo correlato). Aquilo que poderia ter inibido a 

continuidade de um hábito – gostemos dele ou não –, aquilo que poderia ter sepultado 

uma prática já madura, instalada há décadas nas rotinas perceptivas e societais dos 

grandes centros urbanos, acaba justamente por revitalizá-los, dando-lhes novos 

impulsos para que floresçam, fornecendo-lhes novos espaços para que (esse hábito, essa 

prática) se propaguem e se recriem. 

Abrangente e bem informado, porém sem maiores pretensões teóricas, o livro de 

Stahl reserva um capítulo inteiro para o tema do “graffiti na era da informação e dos 

media”. Até a noção de mediatização acaba sendo empregada. Diz ele: “A cultura da 

street art foi largamente mediatizada; muitas crews incluem, desde o princípio, um 

cameraman na sua equipe. [...] Porque provavelmente só os documentos produzidos de 

forma mediática durarão mais algum tempo” (STAHL, 2009, p.221). Sem esgotar-se aí, 

no entanto, esses rebatimentos (do grafite nas mídias e das mídias no grafite) são bem 

mais complexos e multifacetados, têm conseqüências surpreendentes, têm suas 

ambigüidades e seus refluxos particulares. 

Diante da enorme quantidade de imagens trazidas por Stahl – o livro é, de fato, 

largamente ilustrado –, compreendemos que, se tomarmos as mídias como indústrias de 

informação, opinião e entretenimento, o grafite irá se colocar como: 1) alternativa 

comunicacional (o enfrentamento sendo a tônica procurada); 2) elemento de 

continuidade e elo numa mesma cadeia sócio-simbólica (amplificando e dando maior 

trânsito ao temário midiático); 3) instância de reprocessamento de conteúdos veiculados 

(uma outra “voz” fazendo-se ouvir, numa oposição menos ácida, mais dialogal); 4) 

prática social à cata de legitimação e visibilidade (a mídia seria um dos agentes desse 

duplo processo de referenciação e endosso); e 5) um serviço e um manancial estético à 

disposição (dos designers gráficos, dos caçadores de tendências e dos publicitários 

antenados). 
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Caso tomemos as mídias tradicionais como ambientes técnicos, como máquinas 

de registro, como regimes técno-discursivos interdependentes, embora relativamente 

autônomos, o grafite seria então: 6) uma escrita efêmera (podendo ser documentada em 

suportes mais perenes, almejando assim alguma posteridade – como foi dito acima); 7) 

uma prática semiótica viral, capaz de duplicar-se, fazer-se visível – com razoável 

naturalidade – também pelos domínios midiáticos, transcendendo a alocação corriqueira 

na cidade; 8) uma cultura paralela, uma marcada contra-cultura, algo corrosiva e 

insinuante (que recorre às mídias para dinamizar-se, para otimizar seus fluxos); e 9) 

uma experiência plástica, um jogo expressivo (mimetizando, desconstruindo, testando e 

antecipando linguagens...), capaz de revirar e esgarçar nossos repertórios visuais e 

tipográficos. 

As considerações de Stahl permitem traçar esse mapa de possibilidades. Dentre 

elas, é fácil vislumbrar os veios de uma mesma tendência técnica, como fala Martín-

Barbero (2004). Estar vocacionado (e/ou estar propenso) à tecnicidade é, ao mesmo 

tempo, espelhar-se nas ações e nos dispositivos midiáticos. É projetar-se neles. Até aqui, 

os grafites que temos à mão não nos desmentem, nem invalidam o argumento. Mas há 

outros motivos para insistirmos. 

A associação profunda (o vínculo de dependência) entre a estética do grafite e as 

técnicas disponíveis não é necessariamente uma novidade. Indo além, podemos dizer 

que a própria história da arte (e não só da street art) vai reordenando-se, segue seus 

rumos conforme as invenções e os avanços tecnológicos se impõem15. Como ninguém – 

o campo da Comunicação sabe bem disso –, Walter Benjamin (1985) imortalizou a 

discussão sobre o impacto das circunstâncias históricas sobre as formas culturais 

(incluam-se aí os modos de percepção e mesmo a compreensão que temos sobre o que 

seja a arte [aurática ou não, dentro ou fora das galerias]). 

Muito oportuna, Noelia Quintero destaca três marcos tecnológicos que, 

correspondendo-se, mutuamente implicados, contribuíram para definir a face atual do 

grafite. Ela explica: 

 

                                                 
15 É curioso que a street art não tenha se tornado matéria escolar, que não tenha ainda sido tratada nos currículos 
acadêmicos. Johannes Stahl (2009) observa que existe uma primeira geração de grafiteiros e artistas de rua que hoje 
exercem (ou que têm exercido, mais esporadicamente) funções de docência em importantes universidades européias e 
norte-americanas. Nota também o fato de que o grafite tem sido utilizado como facilitador de diversos processos 
pedagógicos. Apesar disso tudo, permanece à margem do sistema universitário. 
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Éstos son el software de diseño, internet y la sofisticación del aerosol. El graffiti 
ha experimentado dos booms, ambos gracias a los avances tecnológicos y la 
toma de poder de los medios. El primero tuvo lugar durante los ochenta, 
coincidiendo con el origen de la MTV, los éxitos musicales de Madonna y 
Michael Jackson, y películas como Style Wars (1983) y Beat Street (1984). La 
tecnología informática también creció rápidamente durante este período. 
Internet, el software de diseño y el desarrollo, la produción y la distribución del 
aerosol por los mismos grafiteros desencadenaron el segundo boom 
(QUINTERO, 2007, p.09). 

 

Ora, a explicação é certeira: nas entranhas do grafite há inclinações de ordem 

exclusivamente técno-midiática. E isso não é de hoje. Embora esteja hoje adensando-se 

a olhos vistos. 

Noutro artigo, porém na mesma sintonia, o antropólogo português Ricardo 

Campos destaca essa mesma (enfim, forte e dramática) incidência das tecnologias 

midiático-comunicacionais sobre as configurações atuais da grafitagem. Campos 

entende que “essa situação introduz uma alteração profunda no universo do grafite” 

(2008, p.09). Para o autor, o grafite é extremamente permeável às inovações 

tecnológicas. Essa capacidade de deixar-se afetar pelas mídias (e pelas disposições das 

mídias) ao redor é o que permite falar numa progressiva desmaterialização ou 

deslocalização dessas imagens. “Em primeiro lugar”, diz ele, a aderência às mídias 

“deslocaliza socialmente o graffiti, tornando possível a constituição de redes através da 

internet; em segundo lugar, deslocaliza a imagem-graffiti, tornando-a disponível 

virtualmente, sem ligação física ao espaço onde se inscreve” (CAMPOS, 2008, p.09). 

Os termos, contudo, são um pouco enganosos. Afinal, não se trata de uma anulação ou 

de um apagamento efetivo dos espaços e dos materiais com os quais o grafite se faz (e 

nos quais se instala) habitualmente. O próprio Campos vê ocorrendo, mais 

precisamente, uma espécie de cisão – ou melhor, uma duplicação: 

 

Suportada por uma tecnologia em constante e rápida mutação, principalmente 
pelas tecnologias visuais, o graffiti, enquanto obra e prática cultural, tem sofrido 
enormes alterações. Assim, o que encontramos actualmente são duas redes, 
paralelas, que se reflectem e se complementam, que dialogam por vasos de 
difícil identificação. A uma rede física, composta por muros, ruas e bairros 
pintados ou aguardando pintura, contrapõe-se uma malha virtual que funciona 
como reflexo da primeira, mas que, cada vez mais, assume maior protagonismo 
na dinamização do próprio campo. Ao território da cidade, ocupado por pessoas 
que se olham e se tocam, partilham muros e latas de spray, desenha-se um outro 
território de transmissão de dados e informações diversas, uma extensa rede de 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação 
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de 

setembro de 2010 

 

 13 

troca entre pessoas, que não está desligada, antes pelo contrário, do mundo 
físico que os actores pisam (CAMPOS, 2008, p.04). 

 

De todo modo, refletindo-se ou não, interligando-se ou não, essas redes dobradas 

nos asseguram que os novos grafites são outros grafites. Como tais, definem-se, 

logicamente, por outras topografias e outras medialidades. Esses dois vetores – 

topográficos e mediais, podemos chamá-los assim?! – endereçam, como nunca, os 

grafites para o universo das mídias. E ambos (mídias e grafites) se tornam interlocutores 

muito próximos, familiares. Sobre isso, Campos é bem mais enfático: 

 

É, aliás, profundamente errado querer entender o graffiti enquanto fenômeno de 
rua, sem ter em consideração os outros circuitos e processos onde é fabricado. A 
parede, a carruagem, o autocarro ou o sinal de trânsito são apenas lugares por 
onde a imagem transita, tal como o papel fotográfico, o monitor de computador 
ou a página de uma revista. A imagem desponta, de facto, num suporte físico 
concreto, para aí permanecer por pouco tempo, rapidamente emancipada da 
clausura que a mantinha ligada ao alicerce que lhe deu abrigo (CAMPOS, 2008, 
p.07). 

 

O desafio, portanto, consiste em flagrar essas correspondências, esses circuitos 

sobrepostos, a emergência dessas redes, o progressivo acúmulo de novas superfícies. 

Como apanhar o grafite em seu fluxo transmidiático? Nesse movimento, nos tantos 

desdobramentos desse curso, cruzando espaços e suportes, libertando-se da clausura das 

cidades, como dimensionar alterações e continuidades (sejam aquelas de maior vulto, 

sejam outras, até mesmo muito triviais)? Afinal de contas, o que persiste, o que resta, o 

que ainda é grafite no novo grafite? Por enquanto, essas questões ficam reservadas às 

investigações futuras. 

 

Agora, para finalizar, é apropriado voltar ao documentário que citamos no início. 

Vejamos... 

Vestido como de costume, no traje habitualmente usado em suas intervenções 

noturnas – um macacão inteiramente amarelo, um pequeno chapéu, uma meia-calça 

enfiada na cabeça, cobrindo-lhe o rosto –, ZEVS dirige-se à parede de um prédio. Essa 

indumentária, aliás, é também uma de suas marcas registradas. É assim – como se fosse 

o frentista de um posto de gasolina, com as feições desfiguradas, irreconhecíveis, entre 

o espalhafatoso e o surreal – que aparece em Inside Outside. Ao longo do filme, não são 
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poucos os momentos em que interrompe seus depoimentos à câmera, mesmo durante o 

dia, andando pelas ruas de Paris, para reagir com bom humor às provocações, às 

perguntas, aos olhares inquisidores (às vezes, assustados) dos passantes. Enquanto se 

dirige ao muro, ZEVS está ofegante. Procura fazer silêncio. Atravessa um 

estacionamento. Talvez seja a garagem de um prédio. Deve ser mesmo um pátio, nos 

fundos de um estabelecimento qualquer. Mais uma vez, há pouquíssima iluminação. Na 

verdade, ali nas imediações, há um único foco de luz, sob uma marquise. ZEVS 

aproxima-se. Toca num portão, apóia-se nele. Enquanto retira a lâmpada – aquela 

solitária fonte de luz –, vemos escrito, na parede ao lado, numa placa imponente: 

“Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales. Direction 

Régionale de la Police Judiciaire. 2ª Division de la Police Judiciaire”. De repente, 

ficamos no escuro. Ao longe, vemos outras luzes, todas muito tímidas. A lâmpada é 

então recolocada. Entretanto, trata-se agora de uma luz negra. Rápido, ZEVS traz à mão 

o tubo de spray e deixa sua marca – algo como uma nuvem estilizada – sobre a vistosa 

placa oficial. Em seguida, com igual destreza, repõe a iluminação original. Não vemos 

mais a inscrição recém feita. Não há grafite algum na parede. Em voz baixa, encarando 

fixamente a câmera, ele comenta: “Pronto! Nuvem invisível no Departamento de 

Polícia!”. A tela escurece outra vez. Sobem os créditos. 

 

 

Figuras 09 e 10: exemplos da técnica e do estilo de ZEVS. 
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