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Introdução

O  presente  artigo  é  parte  de  uma  pesquisa  conjunta  que  está  sendo
desenvolvida pela PUC-SP que tem como objetivo o estudo da dinâmica interurbana da
cidade  de  São  Paulo.  A  partir  das  transformações  socioespaciais,  dos  fluxos
populacionais, das manifestações culturais e dos principais entraves à implementação
de políticas públicas necessárias ao bem-estar urbano dos moradores da metrópole. 

Parte  da pesquisa está sendo desenvolvida na região sul  da cidade de São
Paulo,  mais  especificamente  sobre  o  projeto  Cartograffiti,  sob  a  premissa  de
compreender certos traços identitários da cidade, e de como estes estão manifestos
em sua figuratividade1. Criada em 2006, a iniciativa é coordenada pelo artista Mauro
Sergio Neri da Silva e consiste em uma série de intervenções em 21 locais estratégicos
em um recorte no mapa da cidade de São Paulo. Suas intervenções são organizadas
nos eixos temáticos Arte, Meio Ambiente e Convivência e levam 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.

1 Veja-se mais sobre os detalhes desse eixo da pesquisa e especificamente sobre o projeto nos demais 
artigos A DEFINIR.



Intervenções do Cartograffiti na cidade de São Paulo: em busca de novas visibilidades

Fonte: Site do Cartograffiti. Disponível em
<http://projetocartograffiti.blogspot.com.br/p/apresentacao.html> 

O  Cartograffiti  é  um  entre  vários  projetos  que  buscam  dar  visibilidade  para
sujeitos  excluídos  de  importantes  espaços  da  metrópole.  A partir  da  ocupação  do
espaço público por meio do grafite, a iniciativa estabelece um fazer fazer, bem como
um fazer sentir, capaz de persuadir e sensibilizar transeuntes da cidade de São Paulo a
temáticas  ligadas  à  sustentabilidade  da  maior  cidade  da  América  Latina.  Entre  a
figuratividade e a plasticidade, o projeto interpõem das diversas lógicas de visibilidade:
O que a urbe mostra? E o que ela deseja que não seja visto? 

No campo da disputa por visibilidade na cidade de São Paulo há ainda, contudo,
uma  importante  dimensão:  a  midiática.  Circunscrita  pelos  diversos  veículos  de
comunicação que atuam na cidade, alternativos ou tradicionais, tal delimitação inclui
destinadores capazes de atingir grandes audiências e pautar as temáticas discutidas
pelos habitantes da cidade. Entre elas, o grafite e a arte urbana. Mas, de que modo as
das  temáticas  são  postas  em  circulação  nas  maiores  plataformas  midiáticas
paulistanas? E como elas são capazes de revelar as disputas pelo espaço público? 

Para nos aprofundarmos sobre as  especificidades do projeto  paulistano,  nos
pareceu relevante fazer um breve levantamento do panorama das questões pertinentes
às artes urbanas na cidade - mais precisamente sobre aquelas que abrangem nosso
objeto. A partir de uma pesquisa nos jornais de maior circulação de São Paulo, Folha
de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, realizamos uma pesquisa pelo termo “grafite” no

http://projetocartograffiti.blogspot.com.br/p/apresentacao.html


período  entre  agosto  de  2016  e  agosto  de  2017,  que  compreende  a  transição  da
gestão da cidade entre Fernando Haddad (PT) e João Dória (PSDB).

Cabe  contextualizar  que os  enfrentamentos  entre  o  Executivo  municipal  e  o
grafite na cidade de São Paulo não são novos. A polêmica, contudo, ganhou novos
contornos ao longo do último ano após a questão do grafite e do picho/pixo 2 tornar-se
um dos pontos-chave do plano de governo de João Dória à frente da prefeitura de São
Paulo. Sob o guarda-chuva do projeto "Cidade Limpa", o prefeito tomou uma série de
medidas  -  muitas  vezes  bastante  polêmicas  -  em  busca  desse  objeto  de  valor
estabelecido em seu plano de governo. Nesse sentido, logo nos primeiros meses de
2017, deu-se início a um programa voltado à eliminação do picho/picho e também, em
certos casos, contra o grafite.

A postura  é  diferente  da  observada  durante  a  gestão  do  prefeito  Fernando
Haddad. Em 2015, Haddad chegou a inaugurar um mural de grafite de 5,4 quilômetros,
resultado do trabalho de mais de  200 artistas  e investimento  aproximado de R$ 1
milhão (ESTARQUE, 2017). A iniciativa ressoou na imprensa local e mundial e marcou
uma das maiores avenidas de São Paulo como um lugar de diálogo e visibilidade com
artistas do grafite, ali sancionados pelo poder público da cidade3. Foi justamente esse o
local da medida mais acentuada proposta por João Doria: o apagamento dos grafites
da 23 de maio4; em um primeiro momento, por muros pintados novamente de cinza, em
um segundo, por um jardim vertical.

O debate a respeito da autorização da prefeitura e do que é considerado grafite
pela  própria  comunidade  artística  envolvida  é  outro  ponto  a  se  refletir.  Não  nos
aprofundaremos aqui na polêmica, mas uma das controvérsias se dá justamente pelo
caráter  estruturalmente  marginal  desse  tipo  de  arte  que  ao  ser  sancionada  por
destinadores da cidade - seja o poder público ou mesmo os museus e galerias - pode
perder parte do seu caráter contestatório para a comunidade das expressões gráficas
urbanas. 

Podemos inferir de antemão que a polêmica observada no início de 2017 entre o
grafite e a gestão pública ampliou a cobertura midiática em torno da temática. Com
isso, o objetivo do presente artigo é analisar de que modo a relação entre o grafite e o
poder  público  é  retratado  em  grandes  veículos  de  comunicação  paulistanos.  Que
visibilidades estão em jogo? Como esses diferentes destinadores de São Paulo são
postos em discurso? Como corpus, será utilizadas as matérias publicadas nos sites dos
dois jornais de maior circulação da cidade, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo,
entre os meses de agosto de 2016 e 2017 com o termo “grafite”. O arcabouço teórico-

2 A distinção entre grafite, picho, pixo está delimitada em LASSALA, Gustavo, "Pichação não é pixação". 
Veja-se também o glossário da presente pesquisa. 
3 A respeito dos grafites da 23 de maio e dos arcos do Bixiga, grafitados também como parte do projeto 
veja-se o artigo do CPS CHEN, L. et all "Expressões murais na Av. 23 de Maio: questões de 
nomenclatura e possibilidades de leituras". 
4 Sobre o caso da Avenida 23 de maio veja-se o artigo da pesquisa do grupo intitulado "Disputas de 
visibilidades em uma São Paulo em trânsito" de Mariana Braga e Pedro Passini.



metodológico  será  o  da  Semiótica  Discursiva  de  Algirdas  Julien  Greimas  e  da
Sociossemiótica  de  Eric  Landowski,  em  especial,  seu  estudos  sobre  “regimes  de
visibilidade”.  

O grafite e a cidade de São Paulo: questões midiáticas

A história entre o grafite e as ruas de São Paulo remonta aos idos dos anos 80.
Os últimos anos da ditadura militar viram surgir uma nova forma de arte e de ocupação
urbana na megalópole, que tinha em desenhos de frangos assados, telefones e botas
de salto fino suas primeiras expressões (BBC, 2017). As imagens eram de autoria do
artista italiano radicado no Brasil Alex Vallauri. Com elas, vieram também as primeiras
matérias a tratar sobre o tema. 

Em um primeiro momento, o grafite era tratado pela mídia paulistana como uma
nova forma de expressão artística. Na matéria “O graffiti chega ao MAM”, publicada no
jornal  O Estado de S. Paulo em 1º  de abril  de 1982,  a prática é qualificada como
“criativo ou engajado, anárquico ou poluidor”. Em texto publicado em 8 de janeiro de
1983,  a  Folha de S.  Paulo usa o verbo “enfeitar”  na manchete  sobre as obras de
Vallauri:  “A receita de Vallauri  para enfeitar os muros da cidade”.  As duas notícias,
publicadas nos cadernos de cultura dos respectivos periódicos, trazem uma sanção
positiva ao grafite e ao trabalho do artista italiano.

As primeiras notícias sobre o grafite em São Paulo: sanção midiática. 

Fonte: Acervo jornal O Estado de S. Paulo e acervo jornal Folha de S.Paulo, disponíveis em
<http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,historia-da-pichacao-e-do-grafite-em-sao-

paulo,12668,0.htm> e <http://acervo.folha.uol.com.br/resultados/?
q=alex+vallauri&site=&periodo=acervo&x=0&y=0> . 

http://acervo.folha.uol.com.br/resultados/?q=alex+vallauri&site=&periodo=acervo&x=0&y=0
http://acervo.folha.uol.com.br/resultados/?q=alex+vallauri&site=&periodo=acervo&x=0&y=0
http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,historia-da-pichacao-e-do-grafite-em-sao-paulo,12668,0.htm
http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,historia-da-pichacao-e-do-grafite-em-sao-paulo,12668,0.htm


Há  nos  textos,  contudo,  contínuos  usos  dos  termos  “pichar”  e  “pichação”,
utilizados ora como sinônimos de grafite, ora como práticas circunscritas no mesmo
campo semântico, sem que fique clara uma diferença de definição. O último parágrafo
da  matéria  do  Estadão  traz:  “Com  essa  acolhida,  a  pichação,  arte  feita  entre  as
sucessivas  interferências  da  polícia  e  dos  donos  da  casa,  passa  a  ter  um
reconhecimento oficial, muitas vezes negado pelas autoridades”. O grafite ganha aqui
visibilidade e uma carga eufórica apenas após ser sancionado pelo Museu de Arte
Moderna de São Paulo (MAM), destinador forte do campo das artes na cidade.  

Na matéria publicada pela Folha não é diferente. Por diversas vezes, o jornal
utiliza-se do verbo “pichar” para descrever o fazer do grafite. Nesse caso, a sanção
positiva vem por meio de um alhures, a cidade de Nova York, nos Estados Unidos.
“Embora nunca tenha tido problemas com proprietários dos muros ou com a polícia, por
causa  das  pichações,  Alex  afirma  que  a  população  de  Nova  York  está  ‘mais
acostumada com esse tipo de arte’”, traz o texto, que também cita exposições do artista
em diferentes museus de São Paulo.

O caráter transgressor do grafite, portanto, está presente desde o seu início na
cidade de São Paulo, atraindo, nas coberturas midiáticas, três sujeitos importantes para
a prática no âmbito urbano: o poder público, figurativizado, inicialmente, pela polícia; o
sujeito coletivo dos moradores da cidade, que emprestam a plataforma (muros) para a
produção artística, e os museus e feiras de São Paulo, destinadores do campo das
artes. Há já aqui a falta de preocupação com os semantismos trazidos pelos termos
“pichação”,  carregado  de  sentido  e,  midiaticamente,  com  uma  valoração  negativa,
associado ao vandalismo, e “graffiti”, escrito, nas primeiras matérias, na língua italiana,
em tradução para o português. O estrangeirismo do léxico garante a sua origem em um
alhures, distanciada das práticas transgressoras observadas no Brasil, principalmente
no que diz respeito ao picho/pixo. 

Ao  longo  dos  anos  seguintes,  a  prática  do  grafite  cresce  e  toma  conta  de
diversos espaços de visibilidade da cidade de São Paulo, como a avenida 23 de Maio,
importante  via  de  ligação  que  cruza  o  centro  da  cidade,  e  o  Túnel  da  Paulista,
passagem sob a avenida mais conhecida da capital. Com uma distinção pouco clara
entre o pixo e o grafite, os veículos de comunicação paulistas alternavam a cobertura
sobre os desenhos dos muros da cidade entre o “vandalismo” e a “arte”. 

Ainda  que  tenhamos na presente  pesquisa  um glossário  mais  abrangente  e
detalhado sobre os termos comuns ao trabalho de nosso grupo, cabe aqui uma breve
explicação  a  respeito  das  denominações  utilizadas  pelos  próprios  autores  dessas
expressões gráficas a respeito de suas intervenções. Talvez a distinção mais oportuna
a ser feita seja entre os conceitos de “picho” e “pixo”. 

Ainda que a sonoridade das palavras seja a mesma, a diferente grafia carrega
sentidos e intencionalidades diversos. A pichação não define um padrão estético  per



se. Seus autores fazem uso de uma grafia simples e reconhecível a quem é leigo que
pode ser usada como maneira de defender uma causa própria ou coletiva, ou ainda
simplesmente para marcar presença em um espaço da cidade. O pixo, por sua vez,
possui linguagem e gramática próprias, muitas vezes entendidas apenas pelos grupos
de pixadores. Também de caráter transgressor, tem como principal objetivo estabelecer
espaços de visibilidade e reconhecimento pelos suportes diversos da urbe. A escolha
do espaço a ser pixado é também uma forma de demonstração de coragem e audácia,
por isso pontos muitas vezes aparentemente inalcançáveis - como topos de edifícios
altíssimos - são pixados. 

Ambos  -  tanto  o  picho  quanto  o  pixo  -  têm  essência  transgressora  e  são
realizados em espaços urbanos sem prévia autorização. (LASSALA, 2010). Podemos
inferir que esse é certamente um dos motivos de sua má reputação. Como muitos não
fazem a distinção entre as duas manifestações - “picho” e “pixo” - são  entendidas
apenas  sob  o  grande  conceito  de  "poluição  urbana",  portanto,  indesejáveis  e
disforizados.

Quanto ao grafite, é pertinente tomarmos a definição de Lassala: (2010, p. 30):

O grafite  tem sua  origem na  sociedade  contemporânea,  e  se
aproxima  bastante  da  pixação.  Na  essência,  é  uma forma de
intervenção  urbana  cujas  letras  e/ou  elementos  figurativos
exigem maior complexidade na elaboração das imagens, além de
ser reconhecida pela diversidade de cores e apelo estético. (...) O
trabalho  dos  grafiteiros  normalmente  tem  por  ideologia
desmistificar os símbolos de dominação cultural na tentativa de
contribuir,  dessa  forma,  para  uma  melhor  compreensão  da
população  por  meio  de  imagens de  grande apelo  visual,  com
temáticas  voltadas  a  questões  sociais  e  políticas;  bem  como
intervir para um aproveitamento diferenciado do espaço urbano.

Ainda que nossa pesquisa se debruce especificamente sobre o tema do grafite,
é  fundamental  que  tais  distinções  estejam  bem  delimitadas  para  que  possamos
destrinchar as visibilidades e invisibilidades aqui compreendidas. É também por essa
ausência  de diferenciação histórica  entre  os  termos  que muitas  vezes  as  batalhas
contra esse(s) tipo(s) de expressão urbana acabam englobando inclusive o grafite. 

O grafite e a pichação na cidade de São Paulo: na foto acima, muro da Escola Panamericana de Artes de
São Paulo, em 1989; abaixo, muros da rua Maria Antônia, após a briga entre estudantes da USP e do

Mackenzie, em 1968.  



Fonte: Acervo Estadão, disponível em <http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,historia-da-
pichacao-e-do-grafite-em-sao-paulo,12668,0.htm>

Na reportagem publicada em 24 de novembro de 1989 no jornal O Estado de S.
Paulo intitulada  “Rabiscos  que  infernizam  a  vida  da  cidade”,  uma  série  de  textos
reforçam a tese mantida pelo periódico de uma disforização da prática do picho. No
final dos anos 80, a prática já chegava a um maior número de espaços na capital,
levantando  a  relação  polêmica  entre  o  público  e  o  privado:  os  muros  são  dos
proprietários das casas ou das ruas da cidade? 

Na matéria, contudo, o termo “grafite” é tomado como sinônimo de “pichação”. A
relação  de  equivalência  pode  ser  observada  no  texto  secundário  “O  vocabulário
especial usado pelos grupos”. Nele, a descrição da palavra “picho” traz “o mesmo que



pichação ou grafite”. Temos, portanto, um fazer prescritivo desempenhado pelo jornal,
que educa os seus leitores para a compreensão de um fenômeno em evidência na
cidade de São Paulo: uma prática desempenhada por uma “tribo urbana”, conforme o
próprio veículo,  que,  marginalizada,  não ocupa ou integra os espaços de poder  da
capital ou se encontra dentro do grupo de destinatários d’O Estado de S. Paulo. 

É necessário, portanto, um “dicionário”, elaborado a partir do conjunto de valores
do próprio jornal, para que os seus leitores obtenham a grade de leitura necessária
para a compreensão do picho e do grafite, figurativizados aqui a partir de escolhas
discursivas que desempenham um fazer fazer do veículo de comunicação carregado
de um semantismo negativo.

Também no mês de novembro de 1989, mas no jornal  Folha de S. Paulo,  o
caderno de Cidades traz a reportagem “Nova York usa tinta anti-spray contra pichação”.
Em diversos momento do texto, contudo, a palavra “grafite” é utilizada como sinônimo
de “pichação”, como em “A remoção tem que ser feita dentro de um prazo máximo de
sete dias após o aparecimento do grafite” ou “O combate aos grafites faz parte do
esforço do departamento de trânsito dos EUA (...)”. 

Em ambos os casos, a prática do grafite, confundida com a da pichação, é posta
como algo a ser combatido pelo poder público. Nesse caso, a matéria da Folha de S.
Paulo busca em um alhures o saber fazer necessário para lidar com a prática no Brasil.
É esse, inclusive, o mesmo alhures - Estados Unidos - que originou a prática e era
utilizado como argumento da sanção positiva do grafite enquanto arte.   

O grafite e a pichação tomam conta das ruas de São Paulo: para a mídia, é preciso combatê-los



    
Fonte: Acervo jornal O Estado de S. Paulo e acervo jornal Folha de S.Paulo, disponíveis em

<http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19891124-35205-nac-0032-999-32-not> e
<http://acervo.folha.uol.com.br/resultados/?q=picha

%C3%A7%C3%A3o&site=&periodo=acervo&x=0&y=0> 

A  distinção  entre  pixação,  pichação  e  grafite  ser  concretizada  na  mídia
paulistana apenas ao longo da década de 90. Gradativamente, o grafite vai adquirindo
um condição eufórica em relação ao pixo e à pichação. Tal sanção é, prioritariamente,
uma sanção de natureza estética: com um arranjo plástico complexo e com alto grau
de figuratividade, o grafite retoma o seu status de arte, em um campo delimitado como
“arte urbana” - aquela produzida em práticas nascidas no contexto da urbe. A pichação,
por outro lado, continuou percebida enquanto algo fora da grande estética, sancionado
negativamente pela sociedade. 

Nessa época, espaços ocupados pelo grafite na cidade de São Paulo, como o
Beco do Batman, localizado no bairro de Vila Madalena, consolidam-se como pontos
turísticos  da  cidade,  de  modo  que  o  grafite  passa  a  ser  uma  das  temáticas  que
figurativizam a capital paulista em um contexto nacional. Diante desse cenário, a mídia
incorpora o grafite como uma prática sancionada pela sociedade paulista e passa a
defender a tese de que a prática deve ser apoiada pelo poder público.   

http://acervo.folha.uol.com.br/resultados/?q=picha%C3%A7%C3%A3o&site=&periodo=acervo&x=0&y=0
http://acervo.folha.uol.com.br/resultados/?q=picha%C3%A7%C3%A3o&site=&periodo=acervo&x=0&y=0
http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19891124-35205-nac-0032-999-32-not


Não é à toa, portanto, que este seja um dos pontos chave da ação da prefeitura
de João Doria denominada "cidade linda". A própria escolha do nome, carregada de
sentido,  deixa  claro  seu  posicionamento  sobre  o  que  seria  considerado  pelos
destinadores públicos atuais como beleza no contexto urbano e que, certamente, difere
muito da concepção da gestão anterior, forte incentivadora desse tipo de intervenção
urbana.  Mais  do  que  isso,  o  uso  do  adjetivo  carrega  um  valor  de  julgamento  e
imparcialidade, afinal, estamos nos referindo ao gosto, que, como se sabe, é um valor
construído socialmente.  

A partir das políticas desenvolvidas nesse sentido em ambos os governos, sobre
as quais não nos deteremos em demasia no momento, podemos de antemão inferir
que existem duas forças opostas em jogo: Enquanto Haddad abria espaços centrais da
cidade  de  alta  visibilidade  para  o  grafite  e  o  euforizava  a  partir  disso;  Doria  tem
procurado restringir e controlar esses espaços construindo um discurso combativo e
disfórico do grafite - e principalmente daquilo que entende como picho/pixo5. Isso fica
claro pelo conteúdo das propostas de suas políticas urbanas e principalmente pelo
conteúdo de seus discursos - e de como ambos são representados midiaticamente. Um
dos  elementos  pelos  quais  é  possível  depreender  esse  posicionamento  são  os
adjetivos  e  substantivos  utilizados  para  construir  esse  discurso.  Nas  reportagens
levantadas publicadas já na fase da gestão de Doria, os vocábulos bandidos, infratores
e vândalos se misturam em referências ao picho e ao grafite. 

As medidas tomadas pela prefeitura reiteram esse tratamento incerto dado ao
grafite.  Desde  o  início  de  sua  gestão,  João  Doria  havia  manifestado  seu
posicionamento contrário ao picho/pixo e ao grafite não autorizado. Uma das primeiras
polêmicas  que  surgiram  nesse  contexto  se  deu  após  a  suposta  pichação  do
Monumento às Bandeiras e da Estátua do Borba gato em setembro de 2016, antes
mesmo  da  eleição  do  pessedebista6.  Ainda  que  em  nenhum  dos  dois  casos  as
características plásticas se assemelhasse às típicas do picho ou pixo (tratava-se de
grandes borrões de tinta  colorida),  o  acontecido  foi  tratado como picho e dano ao
patrimônio público e gerou polêmica nas redes sociais.  Fazendo uso do espaço de
visibilidade estabelecido pelo ocorrido, João Doria publicou um vídeo nas redes sociais
no qual se dirigia diretamente aos "vândalos" - olhando diretamente para a câmera com
o dedo em riste - dizendo que casos como aqueles iriam acabar e impondo-se como a
autoridade que seria responsável por este fim. Ali, ainda que não tivesse sido eleito
prefeito da cidade, Doria se auto intitula o destinador responsável pela regulação e

5 Ainda que extrapole o corpus deste artigo, cabe acrescentar que a gestão de Doria criou um programa 
de multa e denúncia de pixadores/pichadores na cidade. Além de multas entre cinco e dez mil reais para 
quem for flagrado pichando ou pixando equipamentos urbanos da cidade, o prefeito firmou um acordo 
com os taxistas da cidade para incentivar a denúncia dos contraventores 24 horas por dia.
6 Veja-se mais a respeito do acontecido em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/09/1818322-
estatua-do-borba-gato-e-monumento-as-bandeiras-sao-pichados-em-sp.shtml> Acesso em 5 de junho de
2017.



repressão do picho/pixo.  Antes  mesmo de assumir  o  poder,  o  político  já  tecia  sua
narrativa disfórica de repressão ao picho/pixo. 

Conforme mencionamos na introdução deste artigo, uma vez eleito, no final de
2017,  Doria  dá  início  às  suas  políticas  anti-manifestações  gráficas  urbanas  não
autorizadas, ora manifestas no picho ou pixo, ora no grafite - quando em local não
desejado.  Nesse âmbito,  os  grafites  da  Avenida 23 de Maio  são,  em sua maioria,
apagados  por  tinta  cinza  alegando,  entre  outros  motivos,  a  presença  de
pichações/pixações  sobre  os  desenhos  ali  existentes.  É  nesse  momento  em  que
pudemos observar a ampliação da cobertura midiática em respeito ao tema - Doria
passa a ser duramente criticado por diversos setores da sociedade e, principalmente,
pelos artistas urbanos que passam a se manifestar tanto via as diversas mídias quanto
por meio de sua própria arte, como é o caso retratado na fotografia abaixo. 

As reações da comunidade do picho/pixo ao programa de João Doria começam a tomar a cidade. 



Figura  X -  Pichação com o nome de Doria  em parede da  Avenida  23 de  maio.  Fonte:  <http://sao-
paulo.estadao.com.br/noticias/geral,doria-lanca-projeto-de-museus-do-grafite-em-8-areas-da-
capital,70001695013> Acesso em 6 de setembro de 2017.

Também a Praça dos Artesãos Calabreses, mais conhecida como os Arcos do
do Bixiga ou Arcos do Jânio7 foi alvo desse processo de "limpeza". O local, de valor
histórico e de polêmica recente devido aos grafites e pichos/pixos ali instalados8, foi
pintado de cinza e restaurado à sua versão original.

Mais do que meramente ser destinador forte de um discurso político em crítica
às expressões gráficas urbanas, o político optou por se tornar também actante dessa
narrativa  e  personalizar  a  figura  responsável  pela  execução  desse  serviço,  como
podemos observar abaixo:

Doria remove pessoalmente grafites e pixos com spray de tinta cinza em parede pública de São Paulo.

7 O  apelido  se  dá  em  referência  ao  ex  prefeito  Jânio  Quadros  que,  em  1987,  determinou  a
desapropriação  e  demolição  das  casas  que  existiam  no  local  e  assim foram descobertos  os  arcos
construídos antes pelos calabreses. 
8 A respeito dos grafites nos arcos veja-se o artigo do CPS: CHEN, Luciana et all. Sentidos da 
visualidade urbana: os arcos do BIxiga. 



Figura x - O prefeito João Doria, vestido com o uniforme de limpeza urbana, apaga grafite em fevereiro
de  2017.  Foto:  Gabriela  Biló/  Estadão.  Disponível  em:  <http://sao-
paulo.estadao.com.br/noticias/geral,justica-proibe-doria-de-apagar-grafites-sem-aval-do-
conpresp,70001665244>

Foi, contudo, em meio às severas críticas e controvérsias de suas ações que o
prefeito declarou, no início de 2017, que inauguraria o chamado Museu de Arte de Rua
- MAR, um projeto que selecionaria trabalhos de oito artistas para pintar muros em
áreas públicas da cidade. O "museu" (não propriamente um espaço físico para arte
urbana, mas pontos espalhados pela cidade) funcionaria a partir de uma autorização
prévia em relação a localidade onde as obras poderiam se instalar e a escolha dos
artistas  seria  feita  por  uma comissão que teria  como função não só  selecionar  os
responsáveis pelos desenhos mas também aprovar ou não o que seria imprimido nas
superfícies da cidade. Cabe acrescentar que a comissão tinha como premissa vetar
grafites de "cunho político, religioso e discriminatório"9, temas comumente abordados e
criticados pela arte urbana. A proposta do museu implicava então na transformação de
dois  valores  fundamentais  das  expressões  gráficas  urbanas:  a  subversão  e  a
contestação. Binho Ribeiro, grafiteiro paulistano, ao ser entrevistado sobre o museu

9 LEITE, F.. Doria lança projeto de museus do grafite em 8 áreas da capital. 



colocou: "Qualquer conquista para a categoria é importante, mas não diminui o que foi
feito. Uma parte dos artistas não vai querer participar desse projeto, e a outra parte
será marginalizada dentro da categoria, se aceitar10". 

Podemos inferir assim, a partir da contraposição dos valores almejados pelos
artistas urbanos - subversão de valores, contestação social e visibilidade - com aqueles
desejados pelo  prefeito  -  contenção das expressões urbanas e  embelezamento  da
cidade, que a criação de tal museu serviria mais a controlar como e onde determinadas
formas de arte urbana poderiam estar a partir de um critério estético pouco claro do
que  propriamente  valorizar este  tipo  de  manifestação.  Sugerir  a  feitura  de  grafites
previamente  autorizados  quanto  a  tema  e  localidade  e  assim,  sancionados  pelo
destinador  público,  seria  torná-los  objetos  dessemantizados,  esvaziados  de  seus
sentidos fundamentais.

Mesmo  diante  de  tal  incongruência  -  apontada,  inclusive,  por  aqueles
convidados a participar do "museu" - a prefeitura inaugurou, em maio de 2017, na Vila
Gustavo, o primeiro painel do projeto. Novamente, mais que executar o projeto, Doria
se  fantasia  -  dessa vez,  de  grafiteiro  -  para  pintar  em um dos muros um enorme
coração e as letras da cidade S e P. Ainda que apenas poucos meses após personificar
a luta contra o pixo, o prefeito reaparece vestindo um papel supostamente inverso - de
incentivo e fomento ao grafite. A linha tênue entre os dois conceitos, contudo, instaura
nessas uma batalha ambígua, na qual não se entende ao certo quais são os contornos
desse suposto inimigo com quem se está lutando.  

Doria grafita muro na inauguração de seu projeto MAR, na zona norte de São Paulo.

10 TOLEDO, L. F. Após apagar grafite e pichação, Doria anuncia Museu de Arte de Rua.



O prefeito João Dória grafita um coração em muro da Zona Norte de São Paulo em maio de 2017. Fonte:
O Estado de São Paulo, Sérgio Castro. Disponível em:
<http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,doria-tem-dia-de-grafiteiro-ao-inaugurar-museu-de-arte-
de-rua,70001817025>

As matérias seguem a mesma linha, abordando os temas lado a lado sem se
ater particularmente às diferenciações entre os termos. Nem mesmo quando O Estado
de São Paulo se propõe, em meio às controvérsias, a fazer um suposto glossário dos
termos dentro de uma matéria sobre a falta de diálogo entre artistas e prefeitura, há um
rigor na diferenciação entre pixo e picho, colocados ali como sinônimos11. 

Essa incerteza construída a respeito daquilo que é ou não picho, pixo, ou grafite
se dá não só por meio do discurso midiático e político como também está marcada no
discurso jurídico prescritor da cidade de São Paulo. A Lei 16.612 de 201712 que dispõe
sobre o combate às "pichações" determina reconhece o grafite como "manifestação

11 FILHO, Celso. Artistas reclamam de falta de diálogo sobre pichações e grafite. O Estado de São 
Paulo. Caderno São Paulo. 23 de janeiro de 2017.
12 A lei mencionada dá nova redação ao inciso I do art. 169 da Lei nº 13.478, de 30 de dezembro de
2002, e revoga a Lei nº 14.451, de 22 de junho de 2007.

http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,doria-tem-dia-de-grafiteiro-ao-inaugurar-museu-de-arte-de-rua,70001817025
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,doria-tem-dia-de-grafiteiro-ao-inaugurar-museu-de-arte-de-rua,70001817025


artística e cultural". A norma não foi instituída durante o governo de Doria ou Haddad,
foi contudo, João Doria o prefeito responsável por acrescentar o artigo que autua os
pichadores  e  estabelece  uma  multa  entre  cinco  e  dez  mil  reais.  A  respeito  da
pichações, a lei dispõe:

(...)  considera-se  ato  de  pichação  riscar,  desenhar,  escrever,
borrar  ou  por  outro  meio  conspurcar  edificações  públicas  ou
particulares ou suas respectivas fachadas, equipamentos públicos,
monumentos  ou  coisas  tombadas  e  elementos  do  mobiliário
urbano. (Art. 3o)

O  trecho  do  artigo  em destaque  considera  como  picho  não  só  desenhos  e
rabiscos, mas essencialmente qualquer tipo de "sujeira" propositalmente inscrita nos
suportes do equipamento público. A afirmação não só desconsidera as diferenças entre
os tipos de expressão urbana, como também as deslegitima ao colocá-las em nível de
igualdade com borrões ou conspurcações. 

Cabe acrescentar também que o termo "pixo" e seus derivados não consta em
nenhum trecho da lei. Ainda que a lei tente estabelecer uma prescrição que euforiza - e
reconhece - o grafite enquanto manifestação artística, sancionando-o (o que é, por sua
vez, também polêmico já que sua condição transgressora é parte constituinte de seu
sentido), faltam elementos que determinem o que comporia os traços constitutivos do
que  seria  plasticamente  esse  grafite  "aceito".  Os  limites  entre  picho  e  grafite  são,
portanto, turvos, e cabe aos destinadores das ações públicas e aos destinatários das
obras saber, ou não, distingui-los, sem que haja em contrapartida uma modalização
desses saberes.

Voltando às representações midiáticas, nosso levantamento observou um efeito
inverso na tentativa de João Doria de combater o picho/pixo. Em termos numéricos,
das 88 matérias levantadas da Folha de São Paulo com a palavra chave "grafite13", 81
foram publicadas na gestão de Dória e apenas sete na gestão de Fernando Haddad.
N'O Estado de São Paulo, por sua vez, das 64 reportagens levantadas, 60 são da atual
gestão e somente quatro da anterior. Essa análise primária - puramente quantitativa -
dá a ver como a tentativa de combate ao picho/pixo e cerceamento dos espaços do
grafite implementada pelo prefeito impulsionou o tema midiaticamente, colocando-o em
uma posição de visibilidade muito maior do que se encontrava antes. 

Mais do que isso, pela própria natureza desses tipos de expressão, a represália
tende a estabelecer uma tensão que potencializa sua força e acaba por aumentar a
quantidade de pichos, pixos e grafites espalhados pela cidade. A tentativa de silenciar o

13 O termo foi utilizado como chave para a busca, porém, não exclui o aparecimento de outros termos 
referentes às manifestações gráficas urbanas, tais como aqueles mencionados anteriormente.



pixo e o picho e de domar o grafite para um referencial estético vago cujos critérios
parecem ser determinados tão somente pela figura do prefeito enquanto destinador-
executor  de ações pró e contra a arte  de rua e também enquanto actante nesses
mesmos contextos, parece estar surtindo um efeito contrário de reconhecimento das
manifestações e fortalecimento dos movimentos. 



Considerações finais

 Esse vazio semântico se reitera, portanto, no discurso oficial e legal, por meio
da lei, como também no discurso para e da mídia, criando uma incerteza axiomática
que dificulta tanto o reconhecimento da existência dos diferentes tipos de manifestação
quando da eventual legitimidade e sentido de cada uma delas. 

Antes de determinar  que o projeto de arte urbana seria  um museu,  o nome
provisório escolhido havia sido grafitódromo. A ideia inicial era de que a área escolhida
para  os  grafites  contasse  com  lojas  com  itens  licenciados  à  venda  num  projeto
inspirado em "Miami beach14".

Não  podemos,  assim,  deixar  de  considerar  o  valor  econômico  que  permeia
muitas das atuais decisões do poder público. O projeto de desestatização da cidade se
dá a ver até mesmo nas ações que, à primeira vista, teriam outras motivações tal qual
a criação do MAR. Em uma de suas declarações a respeito do museu, na mesma
oportunidade em que classifica os pichadores como agressores, Doria acrescenta:

A ideia  é  criar  amplas  áreas  na  cidade,  para  que  eles  possam
expressar e revigorar sua arte, para que você possa ter um café,
comprar  uma  camiseta,  uma  reprodução  dessa  obra,  criar
sustentabilidade para grafiteiros e muralistas. 

As preocupações estéticas com a cidade e a luta contra algumas formas de
expressão têm notadamente, valores profundamente ligados ao seu plano de governo.

A nomeação do espaço da rua para o grafite como museu é mais do que uma
tentativa  de  cercear  e  determinar  aquilo  que  pode,  ou  não,  sofrer  interferências
artísticas. Ao denominar os murais das avenidas e chamá-los de museu, há uma busca
por institucionalizar o que é arte que, sob essa lógica, só poderia ser reconhecida como
tal a partir do momento que recebe uma sanção de um destinador oficial - um museu,
curado por outros destinadores escolhidos pela própria prefeitura. 

A necessidade de atribuição de um valor mercadológico para reconhecimento do
grafite  é  mais um exemplo  da dificuldade encontrada pelos  artistas de estabelecer
espaços de visibilidade desvinculados do sistema sob o qual a cidade se estrutura no
qual os sujeitos só são reconhecidos em seus papéis de consumidores. A duratividade
de sua euforização durante a gestão de Fernando Haddad foi consideravelmente curta
já  que  as  forças  em  jogo  estão  em  constante  embate:  público  versus  privado,
centralidade versus periférico, visibilidade versus invisibilidade. O caráter contestatório

14 RESK, Felipe. Doria vai retirar grafites dos 'Arcos do Jânio'. O Estado de São Paulo. Caderno São 
Paulo. 14 de janeiro de 2017.



desse tipo de arte também o coloca em um lugar incerto no qual sua visibilidade pode
acompanhar uma sanção que nem sempre é desejada. Os limites entre o desejo por
estas definições e indefinições são, portanto, incertos.
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