
Política e identificação: valores, visibilidade e práticas em um mural de Enivo

Alexandre Marcelo Bueno (UNIFRAN|CPS)

Introdução

Pela sua extensão e pelo tamanho de sua população, a cidade de São Paulo pode ser

comparada a um país. Ao longo da história, a cidade foi crescendo de forma desordenada e

a ocupação de seus espaços chegou aos limites da cidade, a ponto de se demorar mais de

uma hora para se fazer o trajeto entre o centro e a periferia. 

Uma das consequências dessa expansão é a tênue presença do poder público, que

pouco se reflete na vida dos moradores nos pontos mais distantes em relação ao centro da

cidade.  Desse modo,  o  termo periferia  se tornou sinônimo de serviços  públicos  falhos,

infraestrutura precária, violência constante, falta de áreas de lazer, entre tantos problemas

que podem ser sintetizados por uma outra palavra: pobreza. 

A despeito dessa imagem convencional, frequentemente veiculada pelos meios de

comunicação,  alguns  bairros  periféricos  se  destacam pela  iniciativa  de  moradores  e  de

jovens  que  buscam,  por  meio  de  discursos  visuais  nos  espaços  públicos  desses  locais,

transformar  essa situação da periferia  ou ao menos diminuir  a distância  entre  um ideal

mínimo de uma vida digna e a atual situação precária de parcela considerável da população

residente nesses lugares. 

Esse é o caso do bairro do Grajaú. Localizado no extremo sul da zona sul de São

Paulo, o bairro possui um dos piores IDH (ESTADÃO FOTOS, 2016) da cidade de São

Paulo  e  conta  com  mais  500  mil  habitantes.  Muitos  de  seus  habitantes  se  deslocam

diariamente em longas viagens, em carros particulares ou em transportes públicos, para as

regiões mais centrais da cidade, onde se concentram ainda o maior número de trabalhos

remunerados, o que não é, necessariamente, sinônimo de melhores salários. 

Mesmo  comportando  uma  totalidade  de  sentidos  constantemente  associada  aos

bairros  periféricos,  como  os  mencionados  anteriormente,  o  Grajaú  apresenta  algumas

especificidades que o destacam dentre os bairros paulistanos. Considerado por alguns como

o bairro com o maior número de grafites, as manifestações visuais atribuem uma identidade
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particular ao Grajaú, diferenciando-o de outros bairros periféricos próximos ou localizados

em outras zonas paulistanas.

O Grajaú pode, assim, ser entendido tanto pelo viés de seus sentidos convencionais

de um bairro periférico como as significações de uma localidade inovadora do ponto de

vista espacial. Em outras palavras, o bairro da Zona Sul pode se assemelhar a outros bairros

periféricos, mas pode também ser encarado pelos elementos plásticos que apontam para

uma  renovação  em termos  de  ocupação  do  espaço  público.  Assim,  pela  ação  de  seus

moradores e pela presença maciça de grafites, o Grajaú pode igualmente ser comparado a

um bairro mais central e prestigioso, como a Vila Madalena, por exemplo. 

O  objetivo  deste  trabalho  é  analisar  um grafite  em particular.  Trata-se  da  obra

localizada próxima ao Parque Linear Cantinho do Céu, cujo criador é o artista Enivo1. O

grafite  em  questão  apresenta  dois  jovens  negros  em  uma  posição  aparentemente  na

defensiva,  além  de  “furos”  no  muro  (ou  na  parede2)  em  que  se  pode  vislumbrar  um

conjunto de residências autoconstruídas, típicas da paisagem periférica paulistana. 

O trabalho se divide em duas partes. A primeira se refere à análise das relações

semissimbólicas do grafite, a partir da figuratividade do painel, que é constituída por dois

atores do discurso, pelas figuras da comunidade e pelo enunciado verbal que acompanha a

composição da imagem. Em outras palavras, examinar-se-á o mural como uma totalidade

autônoma, ou seja, como um discurso elaborado e produzido por um enunciador. A segunda

parte se liga a uma certa reflexão sobre como um grafite pode configurar o espaço à sua

volta, com uma influência que não se limita à identificação de sua figuratividade, tampouco

a um esquema de manipulação em bases cognitivas, pois envolve uma dimensão sensível

cuja prática repõe, no caso da obra tratada, a questão da retomada do espaço público e de

seu uso para a produção de novas significações que entram em choque com os sentidos

mais conhecidos e orientadores das vidas rotineiras da periferia. Assim, nossa hipótese é a

de que a  obra em questão apresenta  uma rearticulação  de  saberes  e  sensibilidades  que

tocam na dimensão política e social da significação. 

1 Grafiteiro desde 1998, Enivo também é pintor e realiza atividades como arte-educador. É sócio em uma
galeria  de  arte,  onde expõe e  comercializa  suas  obras  e  a  de  outros  artistas.  Para  maiores  informações,
consultar: http://a7ma.art.br/artists/enivo/. 
2 A distinção entre muro e parede não é mero preciosismo conceitual. Veremos os possíveis desdobramentos
dessa percepção na segunda seção deste trabalho. 
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1. Entre a rotina na periferia e o desejo de escapatória

Como todo grafite, a obra de Enivo foi construída sobre um objeto tridimensional

instalado  no  espaço  público.  Produzido,  assim,  em  um  edifício  de  feições  antigas  e

precárias pela ação do tempo e pelo aparente descuido, o grafite se configura como um

grande painel que dialoga com o espaço do objeto planar (a parede do edifício) e o Parque

Linear Cantinho do Céu por meio da construção de uma perspectiva que estabelece ao

menos três planos, como se verá3. 

Inicialmente,  desejamos  estabelecer  alguns pontos  de  apoio teóricos,  pensados a

partir do mural, para iniciamos a análise do referido mural. Assim, um primeiro aspecto que

chama  a  atenção  é  o  efeito  de  imitação  nas  linguagens  visuais,  questão  amplamente

discutida  por  Greimas.  Segundo sua proposta,  o  enunciador  promove uma redução dos

elementos do plano da expressão do mundo natural para produzir seu texto plástico. Em

outras palavras,  um pintor, por mais  que seja reconhecido pelo realismo de suas obras,

simplesmente não consegue reproduzir em todos os detalhes o que percebemos do mundo

natural, seja por causa de sua técnica, seja por causa do material utilizado, seja pelo ponto

de vista que ele adotou para produzir sua pintura. 

Greimas  ainda  discute sobre o modo como,  socialmente,  se faz a  leitura  de um

quadro e, por conseguinte, se cria o efeito de sentido de imitação e de realidade. Assim, do

ponto de vista do enunciatário, há uma operação de leitura do discurso visual que o faz

reconhecer  os  traços  do  mundo  natural.  Contudo,  segundo  o  semioticista  lituano,  essa

leitura não incide sobre o plano da expressão e sim sobre o plano semântico do objeto

planar, ou seja, em seu conteúdo (GREIMAS, 2004, p. 79).

Desse  modo,  Greimas  diferencia  dois  tipos  de  leitura  envolvidos  na  relação  do

enunciatário com um determinado objeto plástico. A primeira leitura é chamada por ele de

iconizante. Essa seria uma interpretação dos objetos que os reconhece como idênticos aos

objetos do mundo natural, como dissemos. Esse tipo de leitura tem como pressuposto a

possibilidade de uma relação direta de um quadro, por exemplo, com o mundo em uma

simples  (e  ingênua)  passagem  de  uma  macrossemiótica  (o  mundo  natural)  para  uma

semiótica específica. A segunda leitura proposta por Greimas é a figurativa. Ela trata do

3 Pelas suas dimensões e pelas suas características, pode-se considerar o grafite como um representante do
gênero mural, similar ao que faz, atualmente, o Kobra. Contudo, ao contrário do artista paulista, o caráter
político do grafite de Enivo é mais bem demarcado, o que o aproxima das imponentes obras de Diego Rivera,
dentre tantos outros nomes desse tipo de manifestação estética.
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reconhecimento  da  densidade  dos  traços  figurativos  e  da  organização  interna  de  um

discurso visual, sem preocupar-se com a relação supostamente direta com os objetos do

mundo natural. Essa segunda leitura foca, assim, na maneira como se identifica mais ou

menos  o  conteúdo  que  já  foi  articulado  pelas  línguas  naturais,  uma  vez  que  há  uma

correspondência com essa outra macrossemiótica. 

Além de eliminar a discussão sobre o “realismo” na linguagem visual, uma vez que

todo enunciado pressuporia, em maior ou menor grau, essa redução, a proposta de Greimas

ainda nos permite compreender o papel do enunciatário na constituição da figuratividade de

um discurso plástico, sem o qual não é possível encerrar as significações de um enunciado

visual. Nossa análise, então, seguirá, na medida do possível, essa função, com a diferença

de que nos embasamos em uma metalinguagem já desenvolvida pela semiótica. Assim, o

quadro  conceitual  da  teoria  semiótica  nos  permitirá,  ainda,  levantar  algumas  questões

particulares  sobre o modo como o grafite  de Enivo foi  construído sem,  contudo,  ter  a

pretensão de ser a última palavra em termos de depreensão da significação desse objeto. 

No  grafite  (Fig.  1),  há  uma  figuratividade  imediatamente  perceptível.  Podemos,

assim,  identificar  dois  jovens  negros4 em  frente  a  uma  parede  ou  a  um muro5,  cujos

buracos, igualmente grafitados, nos permitem vislumbrar algumas casas que se assemelham

à paisagem do próprio Grajaú,  com residências  autoconstruídas  e  amontoadas,  ou seja,

umas muito próximas às outras. 

Figura 1: Panorâmica do mural

4 As figuras são o retrato de Caio Cartenum, grafiteiro do Grajaú. Cf. Nenhum lugar de São Paulo produz
tanto grafite maneiro quanto o Grajaú. Disponível em < http://www.huffpostbrasil.com/2015/08/17/grafite-
pichacao-grajau_n_8001398.html>
5 O vacilo entre a parede e o muro terá consequências na leitura a respeito do grafite, como se verá adiante. 
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Fonte: http://www.huffpostbrasil.com/2015/08/18/nenhum-lugar-de-sao-paulo-produz-tanto-grafite-maneiro-

quanto-o_a_21694020/

Essa primeira  constatação é elaborada por meio da figuratividade mais  evidente,

com um simulacro que parece remeter para a identificação de diferentes níveis do mundo

natural. Assim, no primeiro plano, temos os dois jovens, suas vestimentas e cabelos; no

segundo, uma parede esburacada e, ao fundo, pelos buracos, as já mencionadas residências,

cujo  detalhe  abaixo  permite  observar  que  as  casas  estão  pixadas.  Nesse  ponto,  as

residências no discurso visual se colocam em similaridade com o seu entorno, relativo ao

mundo natural do bairro (Fig. 2 e Fig. 3): 

Figura 2: Detalhe do mural
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Fonte: Anne Landowski

Figura 3: Detalhe da foto do entorno, do outro lado da Represa Billings

Fonte: Anne Landowski (imagem editada por nós)

 

Detendo-nos agora na figura dos dois jovens negros, observamos um gestual muito

particular.  Apesar  da  similaridade  entre  eles,  é  possível  perceber  também  diferenças

decorrentes tanto do enquadramento (que gera um efeito de distanciamento ou de maior

proximidade), assim como sutis distinções em relação ao gestual: um utiliza a mão direita
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para se proteger, enquanto o outro utiliza a mão esquerda; um protege mais a região do

pescoço enquanto o outro protege mais a região das maçãs da face.

Os rostos não indicam nenhuma configuração passional muito clara, a não ser uma

indiferença ou uma serenidade perante o que eles observam, depreendida principalmente

pelo olhar de ambos. O que chama a atenção, nas figuras, são as mãos sobrepostas entre o

peito e o rosto, como que para se proteger e, ao mesmo tempo, para indicar uma sinalização

de “pare”. Uma primeira dúvida surge, em decorrência da invisibilidade de um outro ator

discursivo  e,  por  conseguinte,  de  sua  significação:  esse  pedido,  ordem  ou  apelo  se

refeririam ao que ou a quem exatamente? 

Se adotamos a possibilidade de entender que eles são sujeitos de estado e não do

fazer, percebemos que ambos estão se protegendo de algo que não é manifestado no grafite,

que está invisível aos nossos olhos de espectadores da obra. De qualquer modo, podemos já

vislumbrar um valor localizado no nível fundamental e que é manifestado no gestual dos

jovens: o da opressão. Em suma, os atores desse discurso visual figurativizam a opressão.

Interdiscursivamente,  podemos  associar  a  opressão  ao  tema  da  violência  diária  contra

jovens negros na periferia em uma ação constante de grupos de extermínio, muitas vezes

ligados à própria polícia paulistana (G1, 2016). 

Apesar do gesto de se defender de algo que os oprime, ambos os sujeitos mantêm

seus olhos abertos, encarando o sujeito da ação malevolente contra o qual eles procuram se

proteger. A já referida indiferença ou serenidade de seus rostos podem nos indicar uma

espécie  de hábito,  por  estarem constantemente  vivenciando  tal  situação,  ou seja,  sendo

constantemente oprimidos em uma ação que já faria parte de sua rotina na periferia e pela

sua condição social.  Assim, se configura uma defesa que conjuga ao mesmo tempo um

estado no gestual e uma ação por meio do olhar, que perscruta aquele ou aqueles que o

estão ameaçando ou mesmo os maltratando, em uma conjugação do ser e do fazer de um

sujeito acuado. 

A situação vivida pelos jovens tem ainda um agravante produzido pela parede ou

pelo muro atrás deles. Assim, em relação à parede, vemos uma série de buracos construídos

figurativamente  pelo  grafite,  de  diferentes  tamanhos,  que  nos  permite  perceber  casas

agrupadas em conformidade com o mundo natural, ou seja, com a constituição topológica

das residências no bairro do Grajaú, como observamos na comparação entre a foto de um
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detalhe do grafite e de uma foto do próprio bairro. Se a parede (ou o muro) é um elemento

limitador para a ação (de fugir?) do sujeito que se defende, os buracos seriam a escapatória

dessa  situação  de  opressão,  uma  espécie  de  objeto  de  valor  em que se  configuraria  a

liberdade,  ainda que distante,  nas fraturas existentes na parede ou no muro,  que é uma

espécie de adjuvante do sujeito opressor. 

Ainda sobre a parede ou o muro construído pelo grafite, podemos pensa-la como um

simulacro da tela do parecer proposto por Greimas (2012). Por se tratar de uma parede ou

um  muro  em  branco,  o  sujeito,  inicialmente,  não  teria  qualquer  outra  experiência  de

sentido, quase como se essa fosse sua única maneira de interagir com o mundo e com os

outros  sujeitos.  Não  haveria,  assim,  outros  sentidos  possíveis,  apenas  o  não-sentido  (o

neutro) representado pela parede ou a insignificação como regime imposto pela violência

rotineira (LANDOWSKI, 2014, p. 24). Consequentemente, os buracos na parede seriam a

fratura na tela do parecer que abre para outras potencialidades de sentido, como a liberdade,

da qual falamos, e outras, como vamos desenvolver abaixo. Por isso, a instauração de um

espaço neutro, quase sem sentido, impõe, como única opção, o ato de se defender de uma

ação malevolente da qual ele é vítima constante.

Assim, chegamos a uma primeira oposição fundamental por meio da figuratividade

do grafite: liberdade vs. opressão. No nível discursivo, podemos articular essa oposição em

dois  temas:  a  paz  e  a  violência.  Sabe-se,  por  meio  de  outros  discursos,  que  uma  das

reivindicações da juventude periférica é justamente a da paz na periferia, a possibilidade de

se ter uma vida livre do medo do que pode acontecer na rua em determinada hora da noite

(MELLO, 2013). Em outras palavras, a noção de paz, em seu desejo por realização, serviria

para  aplacar  a  situação  tensa  na  qual  eles  vivem  suas  vidas  rotineiras  nos  bairros

periféricos.  Além  disso,  entendemos  a  parede  ou  o  muro  como  um  objeto  figurativo

complexo, por ao mesmo tempo auxiliar na opressão e, ainda assim, permitir vislumbrar um

outro caminho de significação para os jovens oprimidos, como um possível adjuvante a

esses sujeitos. 

Além dessa oposição fundamental, podemos ainda articular uma outra: coletivo vs.

individual.  Desse  modo,  os  dois  rapazes  se  configuram  como  a  individualidade,  que

sintetiza os jovens da periferia,  enquanto as casas ao fundo seriam a indicação de uma

coletividade que se figurativiza somente por meio das residências e não por outros sujeitos.
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Apesar de considerarmos uma espécie de proposta de solução contra a opressão vivenciada

pelo  indivíduo,  o  que  se  percebe  é  uma  coletividade  distante  (ou  uma  comunidade

ausente?), talvez vislumbrada ainda como uma utopia que não se realizou.

Prosseguindo  com  nossa  leitura  do  grafite,  há  ainda  uma  outra  interpretação

possível. No caso, podemos entender as casas como o espaço da segurança ou mesmo um

objeto  de  valor  almejado  pelos  sujeitos  residentes  dessa  região  da  cidade,  orientados

sobretudo por uma ideologia que articula a ideia de prosperidade, segurança, felicidade e,

principalmente,  diferenciação  social,  muito  calcada  no  que  podemos  chamar  de  uma

ideologia liberal (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 2017). Como a referida pesquisa da

Fundação Perseu Abramo aponta, há uma valorização difusa e pouco articulada em relação

ao estilo de vida típico de países capitalistas de orientação econômica neoliberal, nos quais

o sucesso individual se sobrepõe aos valores da coletividade, que estão presentes em países

de regime social-democrata, em que há um equilíbrio (aparente?) entre a individualidade e

a coletividade, mediado pelo poder público.

Uma oposição é ainda possível de ser depreendida no referido grafite, a partir da

indeterminação que não nos permite afirmar se se trata de uma parede ou de um muro. Uma

vez que os dois jovens podem estar diante de uma parede, podemos inferir que se trata do

interior de uma casa onde ocorre a ação da opressão, tal como se sabe em relação a muitas

invasões  de  residências  que  a  polícia  realiza  em  busca  de  drogas  e  de  pessoas  com

passagens  na  polícia,  frequentemente  com  consequências  violentas  para  os  jovens  da

periferia. Por conseguinte, os buracos que mostram as casas seriam o espaço público que,

como a ideia de coletividade, ainda está bastante distante do sujeito em seu desejo por um

espaço igualitário. Haveria no grafite, então, uma articulação entre os termos da oposição

entre público vs. privado, cujos temas seriam a casa e a rua ou ainda a intimidade e a

convivência. 

Por outro lado, se optamos pelo muro,  veremos que uma outra  configuração do

sentido se constitui. Assim, o sujeito oprimido estaria no espaço público, assim como as

casas atrás dele, e a violência que ele sofre indica o modo como o poder público o trata no

espaço que deveria ser o da igualdade, mas que se mostra como o espaço do próprio poder

público, ou seja, como agente da própria violência contra o cidadão da periferia. 
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Além disso,  a  presença  do  muro  ou  parede  grafitado  ainda  envolve  uma  outra

questão,  atrelada  à  enunciação.  Essa dupla possibilidade  de leitura  da obra nos coloca,

enquanto enunciatários, em qual posição: a de opressor ou de testemunha da opressão? A de

um  sonhador  ou  de  uma  indiferença  quanto  às  escapatórias  possíveis  de  serem

vislumbradas nessa parte da cidade, compartilhando o estado passional de desânimo? Em

outras palavras, o enunciatário é o jovem da periferia?

Seguindo  as  propostas  de  Foucault  (2002),  em  sua  análise  de  um  quadro  de

Velásquez (Las meninas), podemos dizer que se trata de todas as possibilidades acima. Em

sua análise, Foucault mostra como o quadro de Velásquez trabalha com a invisibilidade (de

quem  está  sendo  retratado  no  quadro)  para  abrir  as  potencialidades  de  sentido  desse

enunciatário, que pode, em sua leitura, ser os reis da Espanha ou também o público que

observa  o  quadro.  Desse  modo,  o  papel  temático  que  sustenta  o  enunciatário  varia

conforme o caminho que a análise toma: se é aquele que faz parte do mundo natural ou

aquele  que  participa  de  uma  análise  interna  desse  discurso  (no  caso,  do  quadro  de

Velásquez). O mesmo ocorre no caso do grafite de Enivo, uma vez que, a despeito de seu

tamanho, é o enunciatário que se torna o agente da violência, a testemunha da opressão dos

jovens da periferia ou ainda o próprio jovem periférico, que se reconhece, então, no ator do

discurso instaurado pelo grafite. 

Apesar  de  o  senso  comum  crer  que  o  plano  de  expressão  serve  somente  para

manifestar e veicular um determinado conteúdo, ver-se-á que essa não é a sua única função,

uma vez que ele pode também participar da construção de novas significações. Essa lição

nos foi  dada também por Greimas,  a  partir  das  noções  de semissimbolismo que foram

propostas  no  atelier  de  Semiótica  Plástica,  animado  por  Jean-Marie  Floch  e  Felix

Thürlemann.  Basicamente,  podemos  entender  que categorias  do plano da expressão (os

formantes) se homologam com categorias do plano do conteúdo para formar uma relação

semissimbólica, ou seja, parcial entre os dois planos constitutivos de qualquer linguagem. 

Em relação ao plano da expressão do grafite, alguns formantes podem auxiliar-nos a

pensar na configuração plástica do nosso objeto analisado. A disposição das figuras dos

atores e dos buracos (Fig. 4) nos aponta para um formante eidético linear: o regular e o

irregular.  O  primeiro  se  refere  à  formação  dos  dois  jovens  negros,  com  seus  cabelos

quadrados, enquanto o segundo se refere aos inúmeros buracos na parede e a disposição
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topológica das residências, homologando-os com as oposições mencionadas anteriormente.

O formante eidético elabora ainda uma espécie de retângulo na constituição da forma dos

dois jovens, enquanto o irregular delimita os contornos dos buracos. 

Figura 4: Detalhe do mural

Fonte: Marina Stella

Podemos, assim, articular semissimbolicamente os elementos analisados do mural: 

Formantes Regular Irregular
Valores Individual Coletivo

Opressão Liberdade
Privado Público

Há  também  uma  relação  cromática  passível  de  exploração  no  grafite.  Pode-se

depreender  uma  oposição  entre  o  homogêneo  vs.  heterogêneo,  sendo  o  primeiro

constitutivo dos jovens e o segundo termo ligado às casas vistas através dos buracos. Além
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disso,  o  azul  da  camisa  dos  jovens  se  liga  diretamente  ao  azul  do  céu  que  pode  ser

vislumbrado acima das casas (Fig. 5): 

Figura 5: Detalhe cromático do grafite

Fonte: http://www.hypeness.com.br/2015/08/roteiro-hypeness-por-que-o-grajau-e-o-melhor-lugar-para-o-

grafite-e-a-street-art-em-sao-paulo/

Podemos, assim, inferir que a liberdade, configurada pelas figuras vistas através dos

buracos, já está, de certa maneira, presente nos próprios sujeitos oprimidos. O corpo dos

dois jovens é construído como um objeto complexo, pois engloba igualmente a oposição de

base liberdade vs. opressão, comportando ambos os termos.  Outro elemento que parece

reiterar  essa  relação  é,  justamente,  a  sobreposição  dos  buracos  em algumas  partes  dos

corpos dos jovens. Além disso, a frase inscrita na mureta que divide a calçada da parede do

edifício  reitera  igualmente  essa  ideia  de  que  a  liberdade  já  estaria  contida  no  próprio

sujeito, bastando a ele articular e realizar esse valor em sua ação pelo mundo.
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Desse modo, diante do mural, podemos ler o seguinte enunciado (Fig. 1): “ânimo...

pois  somos  feitos  dos  sonhos  do  tamanho  que  a  gente  quiser”6.  A frase  é  claramente

manipulatória (em termos semióticos, ou seja, é um fazer o outro a fazer algo), que leva

quem o lê a pensar em duas questões: primeiro, a do ânimo, ou seja, de um querer-fazer

incoativo, ou seja, que se configura como um ponto de partida para realizar a segunda parte,

isto é, os sonhos que cada um possui. 

Podemos  ainda  dividir  o  enunciado  da  seguinte  maneira:  “ânimo”  como  uma

manipulação por sedução em relação a um destinatário pressupostamente desanimado e

desestimulado  a  continuar  (querer-fazer-crer-não-ser-não-poder-fazer  após  reiteradas

tentativas frustradas por um antissujeito); “somos feitos” se refere à modalidade do ser, ou

seja,  de  estado  e  que  está  ainda  no  plano  da  virtualização,  em  termos  de  modos  de

existência semiótica, sobretudo, da condição do sujeito periférico (desejo de realização do

ser); “sonhos” são os objetos de valor visados, ou seja, projetos de vida, que pressupõe a

possibilidade de realizar a ação para entrar em conjunção com o objeto de valor; “gente

quer” se refere, evidentemente,  à modalidade do querer-fazer. Além disso, o destinador-

manipulador não se separa de seu destinatário quando utiliza um nós inclusivo (FIORIN,

1999, p. 60) (“somos”/”a gente”) para indicar  que ele é um igual ao destinatário e não

ocupa uma posição privilegiada e hierarquicamente superior, além de indicar que está ao

lado  do destinatário.  Em suma,  a  frase,  em seu  projeto  de  persuasão,  procura  dizer  o

seguinte: não permitamos que a opressão nos impeça de realizarmos nossos desejos. Outra

significação do enunciado que se encontra implícita é: você não está sozinho, retomando a

oposição entre individual e coletivo que a figuratividade do discurso plástico elabora. Uma

outra significação pode ser ainda depreendida dessa relação entre verbal e visual: os valores

da liberdade estão no próprio sujeito,  ou seja,  cabe somente a ele  agir  para escapar da

opressão que o assola no dia-a-dia, reiterando, assim, a relação semissimbólica por meio do

cromatismo, como vimos anteriormente. 

Em  diálogo  com  a  imagem,  o  verbal  é  usado  para  que  o  seu  enunciatário,

desanimado, volte a se animar. Assim, o verbal, ao contrário do plástico, restringe o seu

enunciatário  a  um único papel  actancial:  a  do próprio jovem da periferia  que sofre  os

constrangimentos diários e se submete à violência de um agente qualquer em sua rotina

6 A  frase  é  da  canção  “Sonhos  do  nosso  tamanho”,  do  rapper  Mano  Money’s.  Disponível  em  <
https://www.youtube.com/watch?v=2_vxYxKuPV4 >. Acesso em 01 de novembro de 2017.
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diária. Assim, é esse enunciatário que reconhece e se identifica com os atores projetados no

enunciado visual composto pelo grafite de Enivo.  

Por esse motivo, do ponto de vista sensível, o enunciado verbal é uma palavra de

apoio para aqueles que diariamente se defrontam com a violência e outros antissujeitos. O

enunciado serve, então, para recordar que todos têm direito aos seus sonhos, ou seja, aos

seus projetos de vida e, em uma perspectiva utópica, a uma vida melhor, desprovida de

medos e violências. Diante da situação precária em que muitos vivem, tal postura pode

despertar os sujeitos de um possível estado de letargia em decorrência do desânimo e da

falta de perspectivas para se buscar novas e renovadas significações a serem vivenciadas na

rotina da periferia. 

2. O efeito de espelho: prática semiótica e a plurisotopia da interação com o mural

A semiótica, há muito tempo, se interessa por questões do mundo natural, enquanto

uma macrossemiótica,  que vai além da análise de sua constituição em um texto verbal,

apesar  das  relações  estreitas  e  recíprocas  que  as  línguas  e  o  mundo  natural  mantêm

(GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 449). Assim, examinar um determinado espaço de uma

cidade por meio das práticas dos sujeitos e das relações com outras significações de seu

entorno,  com  o  uso  da  semiótica  discursiva,  nos  permite  abrir  um novo  horizonte  de

significações que a análise plástica não aborda por conta das especificidades inerentes ao

objeto planar. Nem melhor, nem pior do que já foi feito, a análise das práticas é apenas

diferente, porque permite examinar outras significações, ausente em discursos produzidos

pelas línguas naturais: o ato e suas consequências para a dimensão sensível e inteligível do

sentido (LANDOWSKI, 2014). Tomamos, então, o grafite como o centro do espaço que

iremos  analisar,  pois  assim podemos  depreender  significações  a  partir  da  relação  entre

sujeitos e o mural por meio do elemento em comum que permite essa interação: o espaço. 

Conforme  afirma  Greco  (2017,  p.  220),  um  mesmo  espaço  pode  produzir  e

comportar diferentes significações, a depender das práticas que os sujeitos realizam nele.

Entendemos, assim, que cada prática decorre de diferentes papeis temáticos que dependem,

igualmente, da temporalidade para completar a explicação dessa variabilidade de sentidos

em um mesmo espaço. Por exemplo, se tomarmos os sujeitos que passam por um dado
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local todos os dias “uteis” para se dirigir ao trabalho ou à escola, veremos que o lugar se

configura somente como um espaço de passagem em que pouco pode significar o mural,

ainda mais se essa prática de locomoção a pé ocorre frequentemente, o que tende ao regime

da  insignificância,  como  propõe  Landowski  (2014).  Essa  seria,  então,  uma  prática

automatizada, cujo único objetivo é chegar a um outro ponto espacial, sem possibilidade de

uma fruição estética do mural ou de seu entorno. Em outras palavras, o sujeito, imerso na

programação diária,  não se atém a outros aspectos além de sua própria prática rígida e

linear. Por isso, não está aberto para outras possibilidades potenciais  de sentido em um

determinado espaço. 

Contudo, podemos imaginar uma outra situação na qual os sujeitos comportam um

outro papel temático atualizado por uma outra temporalidade: a do final de semana, quase

sinônimo  de  descanso e  lazer  em nossa  temporalidade  ordenada.  Assim,  teríamos,  por

exemplo, sujeitos mais “turistas”, que vão para aquele lugar para permanecer por um certo

tempo, em um sábado ou domingo, e que, no caso de ser a primeira visita ao lugar, eles

carregam, então, um outro olhar e uma outra sensibilidade que podem, a depender de seu

momento de interação, certo espanto pela novidade que o mural ali presentificado produz

em sua percepção sensível. 

Essas duas práticas distintas nos mostram que o mesmo espaço do entorno do grafite

pode  ser  significado  de  maneiras  diversas.  Como  defende  Greco  (2017),  teríamos  um

espaço de passagem em oposição a um espaço de estar. No caso da programação diária,

teríamos com mais frequência um espaço entendido apenas como uma travessia, pois os

sujeitos apenas transitariam por uma necessidade (um dever-fazer rotineiro) de se chegar a

um outro ponto. No segundo caso, o espaço de estar se referiria a práticas relacionadas à

permanência dos sujeitos para aproveitar o espaço, perceber o mural, analisa-lo e frui-lo,

assim como aproveitar o próprio espaço do bairro.  

Outra  questão  que  se  abre  para  a  análise  in  loco é  a  da  dimensão  do  mural.

Coincidentemente, o mural é uma versão de quadros (Fig. 6) produzidos como um tríptico

pelo mesmo artista. Podemos observar, pela imagem abaixo, que o discurso visual é distinto

em alguns aspectos. O material utilizado, uma chapa de ferro vazada em diversos pontos, é

o que nos chama mais a atenção em relação ao que observamos no mural. É por essa razão

que o grafite tem em sua composição os buracos sobrepostos aos corpos dos jovens, apesar

15



de não ser fácil  atentar  para o fato de que, como no quadro,  a parede/o muro está em

primeiro plano junto com os jovens. 

Além disso, outra diferenciação clara se refere à dimensão do quadro. Assim, temos

uma outra perspectiva, uma vez que a sua dimensão é menor e, de modo geral, quadros são

expostos no espaço privado da residência ou ainda no espaço semi-privado do museu, em

que outras práticas são realizadas e permitidas. 

Figura 6: Detalhe do quadro “Timoneiro Eu – Grajaú”

Fonte: http://a7ma.art.br/wp-content/uploads/2015/03/17-timoneiro.jpg

A abordagem que realizamos de um quadro se torna distinta pelas suas dimensões e,

nesse caso, estamos em uma relação entre “iguais”. No caso do mural,  suas dimensões,

inversamente, podem nos oprimir, ao nos indicar a nossa própria insignificância, sentida

mesmo a uma distância segura para se apreender (ou captar) suas significações sensíveis. É,

então,  esse jogo de inversões,  tal  como um espelho,  que o mural  produz em nós,  seus

enunciatários,  realizado no momento  mesmo do contato  com a obra em seu espaço de
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visibilidade de origem. Em outras palavras, as práticas realizadas em um espaço fechado

como o museu diferem das práticas de um espaço público, que comporta uma variabilidade

maior de práticas do que as existentes em um museu, cujo espaço é praticado de modo mais

restrito e programado, ou seja, com regras de uso conhecidas e compartilhadas por seus

frequentadores. 

 É também somente por meio do contato direto da obra no espaço do bairro que

podemos  observar  uma delimitação  estabelecida  entre  três  paredes/muros  (Fig.  7):  a  já

mencionada  separação  entre  calçada  e  edifício  (em que  a  mureta  serve  de  suporte  de

inscrição do enunciado retirado da letra do rap); o simulacro da tela do parecer; e a parede

propriamente dita do prédio, que é ao mesmo tempo suporte do grafite e também mantém

elementos  de sua constituição  original.  Desse modo,  utilizando o quadrado dos  valores

existenciais e práticos de Floch (2009, p. 144; 149), podemos observar como se formulam

as  valorizações  propostas  pelo  semioticista  francês.  Na parede,  temos  uma  valorização

prática figurativizada pelas janelas do edifício, uma vez que não há interação delas com o

grafite, ou seja, os buracos mantêm apenas o seu uso ordinário, para o qual elas foram

feitas. Os buracos figurativizados pelo grafite representam a valorização crítica, pois, como

vimos, elas veiculam valores (liberdade, coletividade, espaço público) que polemizam com

a rotina vivenciada pelos atores desse discurso (opressão, individualidade, espaço privado).

A frase inscrita na mureta é a valorização utópica, que reitera a noção de coletividade e de

um projeto futuro de vida melhor, como um novo caminho que não deve perecer. Por fim, a

parede do edifício, comporta, em sua totalidade, a valorização lúdica, uma vez que trabalha

com a possibilidade de se instaurar um objeto artístico e estético no espaço público como

um objeto acessível a todos, em uma subversão ao seu uso funcional de divisão entre o

espaço público e o privado em um edifício comum. 

Figura 7: Detalhe do mural em sua relação entre discurso visual e suporte
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Fonte: Mariana Braga

Greco aponta ainda a distinção entre espaços culturalizados e espaços representados

(GRECO, 2017,  p.  222).  No caso da  obra  analisada  em sua  situação,  entendemos  que

encontramos os traços  dos dois tipos  de espaço mencionados pela  semioticista  italiana.

Trata-se, pois, de um espaço culturalizado e, mais do que isso, ressignificado e reescrito por

meio da produção do mural, já que há uma ultrapassagem dos valores meramente utilitários

(que  permanecem,  apesar  de  por  vezes  não  serem  claramente  percebidos)  para  o

predomínio dos valores lúdicos e utópicos. Ao mesmo tempo, é um espaço representado

porque comporta a própria comunidade que está do outro lado da Billings e pela cena de

opressão que, como já mencionamos, faz parte da experiência compartilhada dos jovens

moradores do bairro periférico. 

O mural  opera,  assim,  uma dupla reescritura:  a da parede do prédio e das casas

características  do  Grajaú,  pois  elas  são  forizadas  positivamente  ao  serem  parte  da

construção do mural e por comportarem os valores eufóricos da liberdade. Dessa maneira, o

espelho mencionado no título desta seção cumpre sua função ao devolver ao espaço do

bairro uma positividade valorativa nem sempre encontrada na rotina do bairro periférico. 
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Do conhecido à indicação de novas possibilidades  de vida,  entre  o utilitário  e o

utópico, o mural de Enivo, pelo seus valores e temas, suas figuratividades e pelo lugar em

que foi construído, se mostra como um discurso com inúmeras possibilidades de leitura.

Sua riqueza inteligível e sensível nos revela, assim, a elaboração refinada de obras que não

servem apenas para a mera fruição estética ou o discurso de denúncia das condições de vida

da população que mora na periferia. Ele conjuga, é claro, ambas as questões. Contudo, o faz

de  modo  a,  principalmente,  levar  o  outro  a  refletir  sobre  essas  condições  com  uma

construção plástica elaborada e cujas leituras variadas se confundem, e nos confundem,

com as  dinâmicas  posicionais  que  muitas  vezes  mais  perturbam do que  anestesiam os

sentidos. 

Conclusão: a dimensão política do discurso visual

Ao  mobilizar  os  valores  da  liberdade/opressão,  individualidade/coletividade  e

público/privado, o mural de Enivo nos aponta a dimensão política e social de sua obra. Ao

menos, nos apresenta uma das facetas políticas que um grafite pode assumir. Desse modo,

ao articular os valores mencionados, o grafite se torna uma espécie de inquiridor a respeito

da situação atual dos jovens negros que vivem nas inúmeras periferias, de São Paulo, do

Brasil e do mundo, além de usar a sua configuração plástica para reelaborar essas questões

a partir de uma configuração estética própria de sua linguagem. 

Além disso,  indo  na  esteira  de  Landowski,  o  político  não  apenas  articula  uma

dimensão paradigmática de seus temas e valores. Há ainda, segundo o semioticista francês,

uma outra maneira de encarar a dimensão política da significação. Essa outra via é a de

uma sintaxe particular ao campo político, em que a interação de sujeitos se torna prevalente

por (re)produzir efeitos de poder (LANDOWSKI, 1992, p. 206). É justamente esse aspecto

que  tentamos  evidenciar  ao  mostrar  as  possíveis  interações  entre  enunciador  e

enunciatário(s),  uma  vez  que  o  grafite  reflete  um  dos  elementos  do  mundo  natural

relacionado ao bairro periférico: como o poder público e seus agentes, assim como outros

sujeitos  de  um  fazer  malevolente,  são  responsáveis  pela  violência  e  opressão,  que  se

tornaram parte do hábito de se viver em um bairro periférico. 
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A possibilidade de se alternar  as variações  dos papeis  temáticos  assumidos pelo

enunciatário  é  uma das riquezas  da obra de Enivo,  sobretudo pelo que a  invisibilidade

(como mostrou Foucault em sua análise sobre o quadro de Velásquez) propicia em termos

de potencialidade de significações distintas. Logo, da mesma maneira que aponta para os

possíveis agentes opressores, essa invisibilidade também permite atribuir ao enunciatário o

papel de testemunha da violência ou uma identificação imediata da situação dos jovens que

vivem no Grajaú, em um movimento de quase equivalência entre o ator do discurso e o

enunciatário.

Landowski também aponta para uma outra diferenciação no campo político. Assim,

haveria uma diferença substancial entre a política e o político que vai além de um mero

jogo de  palavras  ou  de  uma  constatação  quanto  a  diferenciação  de  gênero.  A política,

resumidamente, seria da ordem do inteligível, da significação própria ao que se chama de

universo da política, com seus atores, papeis temáticos e gêneros discursivos próprios. O

político,  pelo contrário,  é da ordem do sensível,  da enunciação em ato,  do contágio de

sentidos que surge e desaparece da mesma maneira, sem muita explicação (LANDOWSKI,

2001, p. 41). 

No caso do grafite  de Enivo,  entendemos  que  seu discurso oscila  entre  os  dois

polos, uma vez que, do lado inteligível, ele mobiliza a questão da violência e do massacre

da população jovem periférica, discurso amplamente conhecido e cuja contraposição é o

discurso da resistência a essa violência, além de apontar a possibilidade de uma escapatória

que está espacialmente próxima e cognitivamente distante desses sujeitos. Nesse aspecto, a

dimensão manipulatória do grafite mobiliza elementos inteligíveis para tentar “despertar”

seu enunciatário  (ou ao menos  um de seus possíveis  enunciatários)  de uma espécie  de

“letargia” derivada de uma imersão total na rotina, ainda assim violenta, na periferia. De

certa  forma,  o  grafite,  ainda  nessa  dimensão  inteligível,  procura  desnaturalizar  as

significações que, por esse viés, são consideradas como elementos dados e cuja escapatória,

em princípio, é algo difícil ou impossível de se realizar, pois não faz parte do universo de

reflexão inicialmente imaginado de seu enunciatário. 

Pelo lado da dimensão sensível, é na interação em ato com o mural que ela revela

toda a sua potencialidade por produzir novos sentidos ao seu entorno e ao bairro do Grajaú.

Assim, não se trata apenas de um grafite que permite deixar a paisagem urbana menos cinza
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e dura. A obra de Enivo produz uma outra significação ao dialogar com o bairro (por meio

dos simulacros vislumbrados pelos buracos do grafite) e mostrar aos seus moradores que há

ainda outras saídas para se obter melhores condições de vida, sem contar com a ajuda e o

apoio,  necessariamente,  do poder público,  em um viés que não trata  somente de novos

entendimentos, mas de novas sensibilidades e, sobretudo, da valorização das sensibilidades

plásticas  inscritas  no grafite  e  presentes  no mundo natural  que delineia  a  paisagem do

bairro. 

Obviamente, um grafite não será suficiente para se produzir uma pequena e local

revolução. Contudo, o discurso visual, como vimos, já indica ao menos um caminho, cuja

decisão de toma-lo só cabe aos que ali vivem. Desse modo, o grafite também recupera a

dimensão do político ao mostrar que os efeitos de poder que oprimem seus cidadãos é algo

que pode ser evitado e mesmo contrariado, cabendo apenas à coletividade resistir e tomar

outros  caminhos.  Assim,  para  entrar  nesse caminho,  o  primeiro  passo é  mostrado  pelo

grafite. Basta que os sujeitos ergam seu olhar (LANDOWSKI, 2017) para a vida cotidiana,

assim como o fazem quando observam o mural localizado em um distante e desconhecido

bairro paulistano... 
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