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Nem todos os caminhos levam ao Grajaú. Bairro do extremo sul da megalópole

de São Paulo,  onde,  pela distância  que guarda das regiões  centrais  da cidade acaba

tornando-se, no seu isolamento, uma centralidade que concentra quase meio milhão de

habitantes. Nas poucas avenidas que concentram o intenso fluxo entre a região central

da cidade e esse bairro periférico, o projeto artístico denominado Cartograffiti  buscou

cartografar  e  dar  visibilidade  aos  caminhos  que  conectam  tais  pontos  distantes  da

metrópole, o centro e a margem. O projeto, por iniciativa de grafiteiros/artistas e do

poder público, coordenado pelo autodenominado “agente marginal” Mauro Sergio Neri

da Silva e em colaboração com a então Secretaria Municipal de Cultura, atua por meio

de intervenções em 21 locais estratégicos no mapa da cidade de São Paulo. Organizadas

no  âmbito  do  Projeto  Imargem,  essas  intervenções  se  postam,  como  afirma-se  na

apresentação do projeto (PROJETO CARTOGRAFFITI, S/D)1:

[...] levando em conta a paisagem local, as áreas de proteção ambiental
como nos seus canais e reservatórios hídricos, o fluxo nos principais
corredores  viários  e  a  mobilidade  urbana,  criando  paralelos  entre  o
espaço povoado e o isolamento as interlocuções com os passantes da
cidade como lugar de convívio.

Assim,  o  projeto  espalhou  grafites  com imagens  e  frases  por  21  pontos  de

avenidas principais: ver-a-cidade, fazer ver a cidade pela qual se transita. Nesse fazer

ver a cidade, dão-se a ver os trajetos que levam do centro ao Grajaú e vice-versa, e um

desses caminhos passa pela avenida 23 de Maio, por onde atravessa grande parte do

trânsito norte-sul da capital  paulista.  Essa avenida encontra-se onde outrora corria  o

Ribeirão do Anhangabaú – agora recoberto pela via. Inicialmente batizada de Avenida

Anhangabaú, teve seu nome atual instituído em 1954, em homenagem a um dos mais

importantes eventos ocorridos durante a “Revolução Constitucionalista de 1932”. De

acordo com o texto que promovia a mudança no nome da avenida, tratou-se de uma data

1 Informações  retiradas  do  site oficial  do  Projeto  Cartograffitti.  Disponível  em:
<http://projetocartograffiti.blogspot.it/p/apresentacao.html>.
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que “marcou a reconquista da autonomia paulista em face da ditadura”, e justificou-se

por não ter ainda a cidade “a justa comemoração nas placas de uma rua, avenida ou

praça que, [junto à outras grandes avenidas do entorno] [...], alto falará à alma paulista,

simbolizando a vitória de São Paulo” (AVENIDA 23 DE MAIO, S/D). Mas foi somente

na década de 1960 que a 23 de Maio se tornou essa grande via como a conhecemos, por

onde passam diariamente milhares de carros, motos e ônibus.

Figura 1: A Avenida 23 de Maio ainda com os coloridos murais e com seu fluxo intenso de veículos do
cotidiano.

Fonte: CORNETI, 2015.

Figura  2:  Sob  os  vários  viadutos  que  cortam perpendicularmente  a  Avenida  23  de  Maio,  o  projeto
Cartografitti se faz ver e faz ver a cidade pela qual se circula. Figuras humanas são encenadas em locais
nos quais os pedestres não podem estar, locais que são somente de passagem rápida para automóveis.

2



Fonte: Anne Landowski.

Cortando a cidade e concentrando esse grande fluxo, a avenida torna-se ponto de

tensão  na  qual  seus  muros,  partes  que  estruturam  os  vários  viadutos  do  corredor,

tornaram-se local  onde disputam-se as  visibilidades  entre  grafiteiros/pich(x)adores  e

poder público. Com seus 70 muros espalhados em seu percurso, somando 15 mil metros

quadrados, a Avenida 23 de Maio passa a ser um local que fala alto à “alma paulista” e

forma assim o maior mural de grafite a céu aberto da América Latina. 

A partir dessas explanações, questionamo-nos: diante das ações da Prefeitura nas

sucessivas  gestões,  quais  são  as  intervenções  às  quais  são  dadas  prioridade?  Quais

permanecem e quais são apagadas? Que gosto é esse que constrói um belo que deve

reinar e “embelezar”, ou até mesmo “higienizar”, São Paulo? Enquanto uns destinadores

nos  convidam a  ver  a  cidade  e  seus  caminhos  por  seus  grafites,  pichos  e  pixos,  o
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destinador público quer fazer ver uma cidade organizada e bela de acordo com seus

valores e, assim, a cidade é linda para quem?

Esse cenário de disputa de visibilidades é colocado em movimento pela cultura

do grafite que habita toda a metrópole paulistana, mas destaca-se de maneira particular

nessa avenida. Por ser uma das principais vias que compõem o corredor Norte-Sul da

cidade, sendo a avenida que atravessa o centro da cidade e faz a ligação das demais vias

do corredor, seus muros são privilegiados como alvos das manifestações estéticas tanto

da população quanto do poder público. Os grafites e pich(x)ações marcam as paredes do

corredor desde as décadas de 1970 e 1980, momento em que houve uma popularização

dessas práticas no Brasil (MARTINS, 2017), os quais passaram a serem controlados

pela esfera pública de forma ostensiva a partir da implementação da Lei no 14.223, de

2006, que institui  o  Programa Cidade Limpa.  Os objetivos da Lei promulgada pelo

Prefeito Gilberto Kassab (2006-2008/ 2008-2012) visam “a ordenação dos elementos

que compõem a paisagem urbana, visíveis a partir de logradouro público no território do

Município de São Paulo” através da justificativa de proporcionar “bem-estar estético,

cultura e ambiental” à população, assim como a segurança, preservação e facilidade de

acesso ao espaço público (SÃO PAULO, 2006). Com esse programa amparado pela Lei

supracitada,  regulamentou-se  propagandas2 e,  dentre  outras  coisas,  permitiu  a  seus

funcionários que pintassem de cinza qualquer intervenção artística que julgassem como

não apropriadas a serem exibidas pela cidade, apagando assim grafites e pich(x)os. O

apagamento ou não dessas intervenções, ficaria a critério dos próprios funcionários que

avaliavam a “contribuição estética” que traziam à paisagem urbana. 

Dentre as ações respaldadas pelo Programa Cidade Limpa foram realizados uma

série de apagamentos de grafites.  Porém, o caso mais relevante aconteceu em 2008,

quando um mural de grafite assinado por artistas de respaldo internacional, localizado

na Avenida 23 de Maio, próximo ao Viaduto Júlio de Mesquita Filho, foi apagado por

uma das ações de zeladoria. Com a repercussão do caso e os protestos dos artistas, a

Prefeitura,  ainda  sob  comando  do  Prefeito  Kassab,  desculpou-se  caracterizando  o

acontecimento como acidental, e assim propuseram a realização de novas “expressões

murais” (CHEN et. al., 2016) com os mesmos artistas, desta vez com o apadrinhamento

da Prefeitura e da Associação Comercial de São Paulo (BRITO, 2008).

A  partir  desse  momento,  todas  as  intervenções  desse  tipo  passaram  a  ser

controladas de perto pela Prefeitura. Na gestão seguinte, a do Prefeito Fernando Haddad
2 Para um aprofundamento sobre o impacto causado por essa Lei na cidade de São Paulo, leia “Fotografia
de fotopublicidade na ambientação urbana de São Paulo” (OLIVEIRA, 2011). 
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(2013-2016), esse acobertamento prosseguiu ainda de acordo com a avaliação estética

dos funcionários, gerando novamente protestos por parte de artistas e cidadãos, o que

levou o Prefeito a realizar uma ação, reunindo 200 artistas e inaugurando o enorme

mural repleto de diversas expressões murais, localizado na mesma avenida. 

Pode-se então observar dois movimentos distintos no que concerne o tratamento

de grafites e pich(x)ações: de um lado, deu-se continuidade às práticas de apagamento

por ações de empresas contratadas pela prefeitura para realizar a zeladoria do espaço

público e, por outro, a intensificação patrocínio e de ações de incentivo ao grafite – mas,

é  claro,  somente  àquele  com  estética  positivamente  sancionada.  Com  relação  aos

apagamentos  realizados  durante  a  gestão  de  Haddad,  eles  ocorreram  através  da

avaliação dos agentes responsáveis pela manutenção do espaço público, uma vez que

cabia  aos  mesmos  a  distinção  entre  o  que  se  encaixa  na  modalidade  de  grafite  e,

portanto, considerado “belo”, e o pich(x)o considerado “feio”, vulgarizado e vândalo. 

Em meio à essas sanções positivas ou negativas, que se davam num jogo entre a

“beleza”  e  a  “feiura”,  grafites  foram  apagados  por  terem  sido  considerados

pich(x)ações, o que resultou em movimentos contestatórios acerca da política colocada

em prática pela prefeitura e pelas subprefeituras. Um dos casos mais relevantes foi o

apagamento, em 2013, de um grafite dos artistas OsGemeos, considerado uma pichação

pela  subprefeitura  responsável  pelo  local  (REOLOM,  2013).  No  que  concerne  à

intensificação no patrocínio por parte do poder público ao grafite, foram realizados dois

grandes projetos, sendo o primeiro a intervenção nos Arcos do Jânio, localizados no

início da Avenida 23 de Maio, e o segundo a curadoria do que ficou conhecido como o

maior mural de expressões artísticas a céu aberto da América Latina, na mesma avenida

(CHEN et. al., 2016). 

As  intervenções  nos  Arcos  do  Jânio  foram  criticadas  por  diversos  órgãos  e

especialistas  por  autorizar  a  modificação  de  uma  estrutura  considerada  patrimônio

histórico do Município de São Paulo, mesmo que as ações contassem com o respaldo e

autorização do órgão responsável e competente pela preservação do conjunto de arcos, o

Departamento  de  Patrimônio  Histórico  (DPH) (HADDAD...,  2015).  Os grafites  que

compõem com conjunto dos Arcos do Jânio acabaram sendo o ponto de partida para

uma segunda intervenção,  desta vez de proporções  bem maiores,  na continuação da

Avenida 23 de Maio. Reunindo 200 artistas sob a curadoria de artistas renomados no

cenário da arte de rua, o corredor da 23 de Maio foi grafitado em um percurso que

totaliza  cerca  de 5,8 km,  dividido  em 70 murais  que cobrem 15.000 m2 (SCHEIN,
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2015). Com estas ações da prefeitura o território em constante disputa dos muros da

avenida passam a ter sua maior intervenção de controle pelo poder público nos últimos

tempos, mesmo que este controle não seja absoluto, pois os grafites e outros locais não

grafitados da avenida continuaram a sofrer as intervenções dos pich(x)adores. Tal ação

desse destinador público levou a um período, ainda que breve, de amenidades nessas

disputas, uma vez que esse acordo entre Prefeitura e grafiteiros acabou englobando e

respaldando algumas outras  vozes que também buscam serem ouvidas – ou melhor,

vistas – por meio das expressões murais.

Com o fim do mandato de Haddad, a administração da Prefeitura é assumida, em

2017, por João Dória Junior. Já em sua primeira semana na frente da prefeitura, Dória

lança o programa São Paulo, Cidade Linda que busca a “zeladoria do espaço público” –

que,  com  nome  similar  àquele  instituído  pelo  Prefeito  Kassab,  parece  retomar  os

mesmos  valores  de então  – e,  de acordo com o prefeito,  “é um trabalho amplo  de

manutenção da cidade” o qual tem como objetivo tornar a “cidade de São Paulo um

local  mais agradável para se viver e para se frequentar” (SECRETARIA ESPECIAL

DE  COMUNICAÇÃO,  2017a).3 Dentre  as  ações  propostas  pela  prefeitura  está  o

apagamento de grande parte dos grafites que compunham o corredor/mural da 23 de

Maio,  inaugurado  pela  gestão  passada.  Os  argumentos  usados  para  justificar  os

cobrimentos  é  o  mal  estado  de  conservação,  sendo  a  sujeira  e  as  pich(x)ações  os

principais atores nessa degradação. A ação se deu no dia 17 de janeiro de 2017, apenas 8

dos 70 murais foram poupados pela tinta  cinza que passou a cobrir  grande parte da

extensão  do  trajeto  da  avenida  (GRAFITES...,  2017).  Tal  ação  da  Prefeitura  que

acinzentou os muros gerou revolta por parte de artistas, nichos intelectuais e parte da

população.  O Prefeito  Dória,  ao participar  pessoalmente  da inauguração  da ação de

“embelezar” a cidade, afirmou “fazer uma grande campanha contra os pich(x)adores”, o

que provocou a reação dos mesmos, que interpretaram a fala do prefeito e as detenções

de alguns pich(x)adores  como uma declaração de guerra.  Nos dias seguintes,  várias

regiões de São Paulo, entre elas a Avenida 23 de Maio, amanheceram com pichações

contestando as ações do prefeito (GRAGNANI; MACHADO, 2017). 

3 Grifo nosso.
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Figura 3: Funcionário da Prefeitura apaga os pichos feitos sobre os muros já apagados anteriormente, os
quais incluíam um dos pichos “ver-a-cidade” do Projeto Cartografitti. Os pichos feitos sobre o muro já
apagado  incluíam repetições  do  nome de  “Dória”,  evidenciando  o  responsável  pelos  apagamentos  e
dizeres como “Não dê vexame São Paulo”.

Fonte: ALESSI, 2017.

Figura 4: Em outros muros recém pintados de branco, ainda na Avenida 23 de Maio, espalham-se pichos
clamando  por  respeito  à  diversidade  das  formas  e  cores  pela  cidade,  com  os  dizeres  “Dória”,
acompanhados de “respeito” e da frase “Se sua vida não tem cor, não desbote a nossa”.

Fonte: APRIBENETTI, 2017.

Diante das repercussões negativas pelo apagamento do mural de grafites da 23

de Maio, a prefeitura indicou a realização de outras medidas com relação ao grafite,

entre elas foi a proposição do Museu de Arte de Rua (MAR, inaugurado no Tucuruvi em

28 de maio de 2017) (BERGAMIN JR., 2017) e o “regrafitamento” de partes apagadas
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da Avenida 23 de Maio (REDAÇÃO HYPENESS, 2017). Após o feito,  a prefeitura

alegou que cometeu erros ao apagar a grande parte dos grafites e, na reformulação das

composições dos muros da 23 de Maio foi instalado um grande jardim vertical com 6

km  de  extensão.  Tais  jardins  foram  realizados  como  parte  de  uma  compensação

ambiental devido ao desmatamento de uma grande área verde na região sul da cidade

realizado  por  uma  grande  construtora.  O  acordo  foi  fechado  em  2015  pela  gestão

Haddad e previa a implementação dos jardins nos arredores do Minhocão (Elevado João

Goulart) no centro da cidade, porém, a nova gestão transferiu a implementação o projeto

para o corredor da 23 de Maio (GERAQUE, 2017). 

No entanto, a efetividade dos jardins verticais, no que concerne ao seu impacto

benéfico  ao  meio  ambiente,  foi  posta  à  prova  por  especialistas  que  alegaram  ser

necessária  uma área  extremamente  maior  do  que essa  realizada  para  que  realmente

houvesse uma efetiva compensação ambiental.  Segundo os dados levantados, o muro

precisaria  ter  1.500  km  para  compensar  as  mais  de  800  árvores  derrubadas  pela

construtora (GERAQUE, 2017). Diante desses dados, o Ministério Público entrou com

uma  ação  civil  pública  contra  o  município  para  impedir  que  outros  acordos  de

compensação  ambientais  sejam  realizados  através  do  plantio  de  jardins  verticais

(ESTADÃO CONTEÚDO, 2017).
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Figura 5: Abaixo, um fragmento de um dos recém-instalados muros verdes na Avenida 23 de Maio. Vê-se
uma diversidade de plantas que recobrem os muros e impedem a ação de grafiteiros e pich(x)adores.

Fonte: Anne Landowski

Figura 6: Já na imagem abaixo, um fragmento de um muro que acabara de ser pintado de cinza e onde
antes haviam coloridas intervenções artísticas.

Fonte: Mariana Braga
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A nova camada de tinta cinza sobre a curadoria  de grafites,  além dos muros

verdes  dos  jardins  verticais,  gerou  novamente  grande  polêmica  na  disputa  de

visibilidades nesta via e, em meio a esses embates, a população continua a transitar por

ela no apressado cotidiano.  Para aqueles que vão e voltam diariamente do Grajaú e

passam por locais como a 23 de Maio,  talvez os muros  e murais  que passaram por

intervenções artísticas sejam aquilo que os façam escapar, mesmo que brevemente, do

cotidiano tão programado e exaustivo e que, a cada nova intervenção, transforme-se

num novo olhar sobre o trajeto de cerca de 28km que segue diariamente para ir e voltar

do trabalho e/ou dos estudos.

Num empreendimento que alega seu objetivo de deixar a cidade linda, ou seja,

“prazerosa de se contemplar [...], de se apreciar [...], que se caracteriza pela harmonia,

pela correção, elegante [...]; que transmite prazer [...] agradável;  que é claro, limpo”

(LINDA,  S/D),  evidencia-se  a  construção  de  uma  cidade  aprazível  de  acordo  com

aqueles  que  detém  o  poder,  vê-se  aí  o  investimento  de  valores  disfóricos  sobre  a

pich(x)ação e sobre (alguns tipos de) grafites e assim constrói-se um gosto, valorizando

o que é considerado “belo” – semantizado positivamente – e livrando-se daquilo que

considera-se  “feio”  –  que,  por  sua  vez,  é  semantizado  negativamente;  pois,  se  um

programa de gestão de cidade denominado Cidade Linda apaga intervenções artísticas,

grafites, pichos e pixos, um conceito do que é aprazível é concretizado e reflexivamente

cria-se também um conceito e aparência do que é desprezível.

No percorrer a via, pode-se observar a disposição de composições diversas. Os

Arcos do Jânio, considerados o início do Mural de Grafites da 23 de Maio na direção

centro-sul,  foram revitalizados  e  os  grafites  realizados  na  gestão  municipal  anterior

foram apagados (CHEN et. al., 2016) e assim a estrutura retomou suas características

originais com os tijolos de calcário aparentes (DA REDAÇÃO, 2017). Possuindo um

visual  mais  “clássico”,  atende  aos  padrões  das  demais  revitalizações  de  espaços

públicos do centro da capital paulista, como a revitalização dos Túneis da 9 de Julho,

dos  chafarizes  e  praças  nos  arredores  (SECRETARIA  ESPECIAL  DE

COMUNICAÇÃO, 2017b) e das revitalizações das praças da República, da Sé e Ramos

de Azevedo, programadas para serem realizadas até o final do ano de 2017. A busca pela

higienização do espaço público, principalmente aquele com potencial turístico, devido a

sua história, arquitetura e arte “clássica”, respinga nos arredores e na não aceitação da

coabitação  de  determinadas  expressões  artísticas.  O grafite,  arte  de  rua,  parece  não

poder dividir espaço com outras obras do espaço urbano.  Seguindo os muros da 23 de
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Maio na direção centro-sul, nos deparamos com extensas paredes cinzas com alguns

grafites remanescentes,  porém isolados. A galeria outrora contínua agora se encontra

cindida. A maior continuidade é colocada pelos muros cinzas e pelo jardim vertical. A

substituição  da  complexa  e  diversa  estética  do  grafite  e  do  pich(x)o  pela  estética

homogênea  da  cor  cinza  –  ou,  em  alguns  casos,  da  cor  branca  –,  somada  à

implementação  dos  jardins  verticais,  pode  nos  dizes  sobre  a  quem  se  destina  a

administração do espaço público gerido pela Prefeitura de João Dória. 

As expressões murais  foram criadas  pela  população marginal  – referindo-nos

aqui àquelas que vivem às margens sócio-geográfico-políticas – como uma forma de

expressão  para  que  seja  vista  e  para  que  tenha  também  posicionamento  e  voz  nas

centralidades da cidade que habita. Assim, utilizam-se dessas intervenções urbanas para

ressignificarem seus lugares de passagem, para fazerem-se também, de alguma forma,

parte daquele cenário. Sendo a 23 de Maio um corredor importante na ligação Centro-

Grajaú, a intervenção com grafites por parte de populares artistas da periferia, dentre

eles,  muitos  oriundos  do  Grajaú,  segue  a  estratégia  de  tornar  a  cidade  acessível

subjetivamente  aos  migrantes  diários  que  percorrem  o  extenso  caminho  centro-sul.

Encenando imagens do cotidiano por uma forma de intervenção nascida no contexto da

reivindicação  do  espaço  público  por  populações  marginalizadas,  buscava-se  certa

continuidade, ou o fortalecimento dos laços entre as margens do sul da cidade com seu

centro. Com a implementação dos jardins verticais, observa-se uma diversa valorização

desse local de fluxo que é a Avenida estudada e, assim, a gestão delineia uma estética

que se destina a atender aos critérios dos moradores dos bairros nobres que circundam a

região próxima ao Parque Ibirapuera – um dos principais parques da cidade e por onde

passa a 23 de Maio –, além de ser também a Avenida o caminho que leva ao Aeroporto

de Congonhas, uma importante estrada e saída da cidade. Os jardins verticais que, na

Avenida 23 de Maio formam o chamado “corredor verde” de São Paulo, apresentam

características particulares que sustentam sua escolha como peça chave na promoção da

“Cidade  linda”.  Compostos  por  plantas  de  pequeno  porte,  tais  jardins  são

implementados a  partir  de justificativas  que se embasam em um discurso ecológico

quando alega-se que auxiliam na diminuição da poluição e fuligem oriundas dos mais

de  2  milhões  de  veículos  que  por  aquela  avenida  passam  diariamente,  além  da

diminuição  da  temperatura  local  e  outros  fatores  que  auxiliariam  na  melhoria  da

qualidade de vida dos citadinos. 
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Os primeiros jardins verticais da cidade foram instalados durante o mandato do

Prefeito  precedente,  Fernando  Haddad,  que  concedeu  a  uma  empresa  privada  a

oportunidade de compensação ambiental, necessária devido à derrubada de centenas de

árvores para a construção de um condomínio residencial  na Zona Sul da cidade.  Ao

invés do plantio de árvores – como previsto pela Lei de compensação ambiental4 –, tal

empresa deveria então instalar mais de 10 mil metros quadrados de jardins verticais,

inicialmente  planejado  para  serem  instalados  nas  empenas  cegas  dos  edifícios  que

circundam a via elevada conhecida como “Minhocão”. Mesmo com a comprovação de

sua  ineficácia  como  reparador  ambiental5,  a  tinta  cinza  do  concreto  recentemente

instalada foi então revestida com o verde das plantas, cobrindo como uma tapeçaria viva

e uniforme os muros “sem vida”. 

Nesse  cobrir  de  verde,  neutraliza-se  a  ação  dos  pich(x)adores  e  grafiteiros,

uniformiza-se e dá-se unidade a esse que torna-se então o “corredor verde” e não mais o

corredor  das  diversas  expressões  murais  realizadas  pelos  interventores  artísticos

marginais, desse ator coletivo que se fazia ver pela cidade; a partir daí o verde contínuo

recobre os muros onde se davam manifestações diversas, plurais. Mais ainda e, talvez,

principalmente, os jardins verticais impedem a ação de pi(x)chadores, o que contribui

para a  manutenção do espaço como programado pela  administração pública.  Assim,

ainda que repleto de vida verde,  o jardim esteriliza as possibilidades de intervenção

urbana desses agentes periféricos. Como um escudo, protege o espaço público da ação

de seus habitantes, indesejada por uma gestão que não partilha do mesmo gosto. Ao

construir essa paisagem urbana unifica, que dá continuidade ao trajeto dos milhões de

olhares  que  transitam entre  o  verde  e  o  cinza,  apaga-se  o  caráter  surpreendente  da

descontinuidade das diversas expressões murais que constituíam antes a paisagem da 23

de Maio.  Era somente nessa descontinuidade,  como coloca Ana Claudia de Oliveira

(S/D) que o sujeito,  “sem competência prévia para processar a cognição do que lhe

invade,  [...]  experimenta  uma intensificação dos  seus sentidos,  que expande as suas

potencialidades  por meio  de articulações  entre  os registros sensíveis”.  Impedindo as

expressões murais e tornando uniforme a paisagem urbana aos olhos dos milhões que
4 “A Compensação  Ambiental  está  definida  no  Artigo  36  da Lei  Federal  nº  9.985/2000 (Sistema  Nacional  de
Unidades de Conservação – SNUC), que determina que nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos
de significativo impacto ambiental, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de Unidade de
Conservação do Grupo de Proteção Integral, ou, no caso do empreendimento afetar uma Unidade de Conservação
específica ou sua zona de amortecimento, ela deverá ser uma das beneficiárias da compensação ambiental, mesmo
que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral” (SISTEMA AMBIENTAL PAULISTA, S/D).
5 De acordo com o jornal O Globo o Ministério Público de São Paulo entrou com ação civil pública contra a
Prefeitura de São Paulo para impedir que jardins verticais, que estão sendo feitos em paredões da Avenida 23 de Maio
e  do  Minhocão,  sejam  usados  como  compensação  ambiental  por  empresas  que  cortam  árvores  no  município
(CARVALHO, 2017).
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por ali circulam, impede-se também essa possibilidade de se sentir em suspensão ou, ao

menos, surpreendido a cada nova descoberta pelo olhar que “passeia” pela cidade. 

As  políticas  de  gestão  da  visibilidade  nos  entornos  da  Avenida  23  de  Maio

apresentam  apenas  parte  da  extensa  atuação  do  Prefeito  João  Doria  Júnior  no  que

concerne ao Programa Cidade Linda e ao uso de sua própria imagem como forma de

promover seu modo de gerir a cidade. Durante a campanha eleitoral,  o atual prefeito

denominava-se  gestor  e  trabalhador,  somando  tais  papéis  ao  seu  papel  temático

principal  enquanto  “prefeito”,  suprimindo  o  papel  “político”  de  seu  currículo,

procurando-se afastar deste num momento em que, em meio às diversas acusações de

corrupção  no  cenário  político  brasileiro,  sua  popularidade  aumentaria  quando desse

papel se afastasse, além de sugerir que a cidade precisaria de “administradores” e não

mais de “políticos de carreira”. Incorporando no seu fazer tais papéis, o Dória assume

um encadeamento de ações e assim realizou desde o início de seu mandato diversas

atuações onde personificou trabalhadores que têm como função a zeladoria da cidade e,

assim, o Prefeito vestiu-se de gari, de jardineiro, de pintor e, por fim, de grafiteiro para

realizar as ações inaugurais de zeladoria (ADRIANE..., 2017). Ao incorporar tais papéis

o Prefeito foi extremamente noticiado, fotografado e teve sua imagem, nesses diversos

figurinos,  espalhada  pelas  redes  sociais  e  jornais  do  país.  Em meio  à  essa  massiva

visibilidade  midiática,  o  prefeito,  quando entrevistado,  verbaliza  constantemente  seu

posicionamento em relação às ações que o contestam. Nessas ações torna sua imagem a

“face” da nova gestão, fazendo com que instituição pública e gestor/trabalhador tenham

pouca variância e certa unidade na forma de fazer-se visto. 
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Figura  7:  Na imagem abaixo, Dória  é  fotografado inaugurando o espaço reservado às manifestações
artísticas implementado pela prefeitura, o qual foi denominado de “Museu de Arte de Rua”. Nela, picha
os a sigla de São Paulo logo acima de um coração: símbolo do Programa Cidade Linda que com esses
locais determinados para o ato. Em aparições públicas como essa, o Prefeito edifica seu personagem e
reitera seu papel enquanto herói na luta contra a “feiúra” e depredação do espaço público que afirma advir
da pich(x)ação.

Fonte: VENTURINI, 2017.

Figura 8: Em meio à “guerra” instaurada no início do mandato de Dória, os muros de sua residência em
São Paulo foram alvos para a manifestação dos pichadores: “São Paulo não está à venda”, referindo-se às
propostas de privatização de espaços públicos da cidade a fim de, de acordo com a Prefeitura, melhorar a
gestão de tais locais. Fotografado em frente à pichação, faz um sinal com o polegar voltado para baixo
evidenciando sua desaprovação ao ocorrido, mas, vestido de maneira casual, esboça ainda um sorriso,
talvez encenando confiança e tranquilidade em relação ao seu poder de “luta” contra essas ações por sua
gestão desaprovadas.

Fonte: MENGUE, 2017.
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Sobre essa gestão da visibilidade de um ator político, Landowski (2012, p. 191)

explana:

[...] para fazer um “nome”, é preciso evidentemente em primeiro lugar
chegar ao menos a se fazer conhecer, nem mais nem menos como se dá
a conhecer a uma clientela potencial a existência de um novo produto
no mercado: é a notoriedade. Mas, em seguida, para se tornar realmente
o que,  com razão ou não, se chama um “grande” ator [...]  é  preciso
saber  também,  e  talvez  sobretudo,  deixar-se  conhecer,  saber  abrir-se
suficientemente para dar a cada um o sentimento de que ele o “conhece”
[...].  Mostrar-se  aberto  a  todos,  apresentar-se  para  o  maior  número
possível  sem  a  máscara  profissional,  deixar-se  perceber  em  sua
verdadeira identidade ou pelo menos dar a impressão disso: assim se
cultiva,  além  da  notoriedade,  uma  forma  de  adesão  fundada  no
sentimento de uma familiaridade interindividual, se possível matizada
de “simpatia”.

Enquanto  o Prefeito  João Dória  personifica  e  individualiza  as  ações  de  uma

gestão, ou seja, dá seu rosto à gestão e se faz ver nesses momentos mais casuais – de

certa forma “fora” de seu papel enquanto Prefeito da cidade –, criando esse efeito de

familiaridade, a sua oposição nessa “guerra” (os grafiteiros e pich(x)adores) formam um

sujeito coletivo que se dá a ver por suas intervenções. Sem rostificar suas ações, sem

centralizá-las em um rosto, esse coletivo se afirma por suas ações difusas. Levando em

consideração uma guerra que se faz por uma disputa de visibilidades, Dória tem nome,

rosto,  poder  e visibilidade  midiática,  enquanto os grafiteiros  e pich(x)adores  têm os

muros a seu dispor que, mesmo sendo constantemente apagados e pintados de cinza,

veem nesse ato uma nova possibilidade de atuação, uma tela em branco pronta para ser

novamente preenchida – ao menos até o momento em que são novamente apagados. 

A política de Dória, no seu fazer intencional que logo passa a ser regido pela

regularidade, procura ao máximo institucionalizar e programar as ações espontâneas dos

atores  grafiteiros  e  pich(x)adores:  institucionaliza  um local  próprio,  apaga  e  instala

plantas para tentar impedir, na ordem da prescrição e da obediência, tais intervenções.

Enquanto  esses  atores  coletivos  buscam  instaurar  a  “desordem”  a  essa  ordem  e

transgredem, como podem, todas essas regras, buscam a interação por um outro regime

no qual, como afirma Landowski (2014, p. 84), haveria “um mínimo de sentido e de

valor poderia de novo emergir  da interação porque esta teria enfim cessado de estar

programada”, o regime do ajustamento.

Nesse  ajustar-se,  esse  ator  coletivo  assume  uma  batalha  de  fazer-se  ver  dos

modos possíveis, sabendo desde já a efemeridade de sua ação, pois, enquanto isso, a

Prefeitura reage a tais ações por meio de seu apagamento constante e reativo. Em tal
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cenário, a força de ação do coletivo na disputa de visibilidade se encontra justamente

em seu funcionamento difuso, sem centralidade, sem rosto, ou seja, escapando do rígido

controle do poder de Estado e se produzindo entre os muros, nas brechas cotidianas que

os atores diluídos no coletivo de sua produção são capazes de habitar. A composição

desse ator coletivo do grafite e do pich(x)o se dá, em grande parte, por sujeitos como

Mauro Neri, coordenador do  Projeto Cartografitti, que vêm da periferia da cidade e

veem nessas intervenções um dos únicos modos de fazer ver na centralidade aquilo (e

aqueles) que é(são) periférico(s).  Mas, ainda além disso, tais  intervenções tornam-se

uma das poucas experiências capazes de acender uma fagulha do sentido na vida dos

sujeitos  que vivem na correria  quase  dessemantizada  da  megalópole,  não  só à  vida

daqueles que praticam o grafite e o pich(x)o, mas também daqueles que viam cores ao

passar rapidamente pela grande avenida e descobrindo uma nova composição a cada

passagem. Assim, cidade é linda para quem partilha dos valores daquele que a gere a

cidade procurando torna-la “linda” e “aprazível” para aqueles que partilham de seus

valores estéticos. Mas talvez não para aqueles que vivem distantes dessa centralidade, às

margens  geográfico-socio-políticas,  e  não  partilham  daqueles  mesmos  valores.  E,

naquilo onde teriam chances de pertencimento, têm seus valores estéticos, cores, formas

e texturas, expressados e espalhados pelos muros da cidade que, ao serem apagados, são

semantizados negativamente em relação aos “novos” modos, materiais, texturas e cores,

que compõem a Cidade Linda.
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