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RESUMO 

 

O Boulevard Olímpico, nome dado no período dos Jogos Olímpicos Rio 2016 à Orla 
Guanabara Prefeito Luiz Paulo Conde ou apenas Orla Conde, é um passeio público 
situado na região central da cidade do Rio de Janeiro. Ela possui 3,5 km de 
extensão, que liga Praça da Misericórdia, onde está instalado o Museu Histórico 
Nacional ao Armazém 8 do Cais do Porto, perto do novo aquário da cidade, o 
AquaRio. O local pertencente a região portuária da cidade recebeu grandes 
investimentos de reestruturação urbana para revitalizar a área que estava 
degradada há muitos anos. Durante os jogos, o Boulevard Olímpico foi ponto de 
encontro entre visitantes, apresentações, jogos e atrações, se transformando em 
uma imensa área de lazer tanto para turistas como para moradores. Levando-se em 
conta a importância do grafite para essa reestruturação urbana e turistificação do 
local, este trabalho visa realizar um estudo das influências que o grafite possa ter no 
turismo de uma região, tendo o Boulevard Olímpico como objeto de estudo. A 
pergunta norteadora do trabalho foi de que maneira os grafites influenciam no 
turismo de uma região? Os objetivos específicos têm por finalidade: conceituar, 
apresentar um breve histórico e relacionar Turismo Cultural, arte urbana e grafite e, 
em seguida, apresentar locais que já são consagrados em Turismo de Arte Urbana. 
A pesquisa é de natureza qualitativa com enfoque exploratório. O trabalho de campo 
contou com a participação de uma empresa especializada em roteiros de arte 
urbana, onde foi possível compreender melhor os grafites, os artistas e a relação 
com o espaço. Também foi aplicado um formulário online e entrevistas 
semiestruturadas com uma grafiteira, dois profissionais especializados em turismo e 
grafite e uma Turismóloga mestre em Planejamento Urbano. Por fim, é feita uma 
análise das influências do grafite no turismo da região cruzando as informações 
obtidas através das três formas de pesquisa. 

 

Palavras chave: Turismo Cultural; Boulevard Olímpico; Grafite; Arte urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Known as Boulevard Olímpico during the Rio 2016 Olympic Games, the Orla 
Guanabara Prefeito Luiz Paulo Conde or just Orla Conde is a promenade located on 
the central area of Rio de Janeiro. It has 3,5km length, connecting the Misericórdia 
Plaza, where the Museu Histórico Nacional is placed, until the Armazém 8 do Cais 
do Porto, near the new aquarium of the city, AquaRio. The place is part of the port 
portion of the city, that received big investments to reconstruct and revitalize the 
urban area which was degraded for years. During the games, the Boulevard 
Olímpico was a point of meeting for many visitors, presentations, games and 
attractions, turning itself into a huge leisure place for both tourists and residents of 
the city. Considering the importance of graffiti to the urban restructure and 
touristification of the place, this work aims to study the influence of graffiti on the 
tourism of this specific area, using the Boulevard Olimpico as the object of study. The 
guiding question of this project is how graffiti can influence on tourism in certain 
locations. Specific objectives aim to: conceptualize, correlate cultural tourism, urban 
arts and graffiti and present a brief historic of them. It will also present well-known 
Urban Art tourism locations. The methodology adopted was qualitative with the 
exploratory approach. The field research was made with a company specialized in 
urban art tours, making possible the better comprehension of graffiti, artists and their 
relation with the spaces. A form was also applied online as well as some semi 
structured interviews made with an artist, two specialized professionals of tourism 
and a bachelor of tourism with a master degree in urban planning. Lastly, an analysis 
of the influences of graffiti in the regional tourism was made, relating all the 
information collected during the research. 

 

Keywords: Cultural Tourism; Olimpic Boulevard; Graffiti; Urban art. 
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INTRODUÇÃO 

 

No início do ano de 2016, um galpão de artes chamado Galpão Ladeira 

das Artes foi criado no bairro do Cosme Velho, zona sul do Rio de Janeiro. Nele, 

diversas formas de arte foram e são expostas através de exposições e de eventos 

em geral. O movimento mais forte do espaço é a Arte Urbana, e como ela é 

essencialmente de espaços públicos, os artistas não se contentaram apenas com o 

espaço do Galpão. Logo, a ladeira em que se encontra o espaço, foi tomada de 

grafites por toda a sua extensão. Assim que o StreetArtRio1, site que mapeia os 

grafites da cidade do Rio de Janeiro, postou em sua página a quantidade de obras 

na ladeira, os visitantes começaram a chegar, tanto nacionais quanto internacionais.  

A partir dessa constatação, foi procurado na cidade locais que possuem 

esse potencial turístico, tendo como base lugares que já estão consolidados 

turisticamente como o Beco de Batman, em São Paulo. Além de bairros tradicionais 

do Rio de Janeiro, como Lagoa, Jardim Botânico, Tijuca e as favelas, encontramos 

no Boulevard Olímpico um grande potencial de atrair não só os amantes da arte 

urbana como o público no geral, devido aos investimentos na revitalização se 

utilizando da arte urbana e proximidade com outros atrativos turísticos. 

O Boulevard Olímpico, nome dado no período dos Jogos Olímpicos a Orla 

Guanabara Prefeito Luiz Paulo Conde, é um passeio público com 3,5 km de 

extensão, que liga Praça da Misericórdia, onde está instalado o Museu Histórico 

Nacional ao Armazém 8 do Cais do Porto, perto do novo aquário da cidade, o 

AquaRio. Mesmo com essa extensão, o objeto de estudo do trabalho foca no 

corredor de grafites que fica entre a Praça Mauá e o Armazém 8. 

Mesmo a cidade tendo artistas consagrados, como Marcelo Ment, Toz e 

Eco, não existia uma localidade específica com concentração de arte urbana 

claramente definida, que trazia por si só um turista. Porém, com a chegada dos 

Jogos Olímpicos 2016 e dos grandes investimentos na região portuária, um grande 

                                                           
1 Disponível em <www.streetartrio.com.br> Acesso em 16 nov, 2016 



13 
 

painel, o maior do mundo2, foi criado, em meio de outros menores, mas também de 

relevante beleza. O mural Etnias do artista paulista Eduardo Kobra ocupou o 

patamar de principal grafite da cidade, fazendo com que a maior parte dos visitantes 

do local saia com pelo menos uma foto da obra. 

 O atual trabalho tem como objetivo geral entender de que maneira o 

grafite pode influenciar o turismo de uma localidade, tendo como objeto de estudo o 

Boulevard Olímpico na região portuária do Rio de Janeiro. 

 Para tanto, foram elaborado três objetivos específicos: apresentar o 

conceito e histórico de Turismo Cultural, Arte Urbana e Grafite; apresentar um breve 

histórico da região Portuária e do planejamento artístico no Boulevard Olímpico, 

entender, a partir da pesquisa de campo, a respeito dos artistas, suas obras e a 

relação com os visitantes; e, por fim, analisar com formulários e entrevistas as 

influências e o papel dessa arte no turismo local. 

O estudo utilizou como metodologia de pesquisa a revisão de literatura, 

usando livros, artigos acadêmicos e monografias. Foram também consultados sites 

especializados contendo artigos e notícias referentes ao tema grafite. Após 

apresentar conceitos sobre os assuntos abordados, foram aplicados formulários on-

line e entrevistas com profissionais especializados no assunto, para saber suas 

motivações e relação com o grafite e turismo. Como parte da pesquisa de campo, o 

pesquisador participou de uma visita guiada na região e durante todas as visitas ao 

local objeto de estudo, utilizou-se da técnica da observação, realizando registros 

fotográficos das obras e de visitantes tirando fotos dos grafites da região. 

O trabalho está divido em três partes. No primeiro capítulo foram 

abordados temas essenciais para a compreensão da discussão, como Turismo 

Cultural, Arte Urbana e Grafite. O segundo capítulo discorre sobre a história da 

região portuária da cidade, passando pela revitalização com o auxílio das artes 

urbanas e a pesquisa de campo feita com a empresa especializada em arte urbana 

Rio Street Art Tour. E no terceiro capítulo é feita a análise dos dados referentes a 

pesquisa do formulário online e das entrevistas. 

                                                           
2 Em agosto de 2016 o mural Etnias do artista Eduardo Kobra foi reconhecido como o maior graffiti do 
mundo pelo ‘’Guiness World Records’’, o livro dos recordes <www.guinessworldrecords.com>  Acesso 
em 16 nov, 2016 
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1 CONCEITOS E ABORDAGENS: TURISMO E GRAFITE 

 

Este primeiro capítulo possui referências conceituais sobre os assuntos 

que serão aprofundados posteriormente para o entendimento do leitor. Iniciamos 

abordando o deslocamento humano durante a história até chegarmos ao Turismo 

Cultural.  Seguindo para o objeto do estudo que é o subsegmento Arte Urbana, mais 

especificadamente, o grafite, contando sua história, os artistas, os locais mais 

conhecidos pelo mundo e a relação com turismo. 

 

1.1 TURISMO CULTURAL 

Para entender melhor a relação entre o grafite e o turismo, precisamos 

voltar bastante no tempo, quando o homem começou a se deslocar pelo mundo. O 

deslocamento é algo que faz parte da história do ser humano desde os seus 

primórdios. Inicialmente, a busca era pela sobrevivência, para encontrar alimentos e 

moradia, porém com o passar do tempo, as necessidades e desejos foram se 

modificando. A sociedade passou a se organizar e se apropriar de espaços por mais 

tempo, os nômades foram diminuindo com a descoberta da agricultura e por 

consequência povoados e cidades foram surgindo. 

Porém, o deslocamento com o interesse no campo da cultura surge anos 

depois, quando segundo Salgueiro (2002) no século 18, passa a existir um novo tipo 

de viajante. Diferente dos viajantes de expedições de guerras e conquistadores, 

missionário, peregrino, estudioso ou cientista natural, esse viajante estava buscando 

prazer e cultura. O Grand tourist eram os aristocratas, nobres e burgueses europeus 

que viajavam pelo velho continente dispondo de tempo livre e recurso financeiro 

para enriquecer culturalmente. Para Salgueiro (2002) esses fluxos de viagens por 

puro prazer do Grand Tour podem ser considerados matrizes do Turismo de lazer e 

cultural da nossa atualidade.  

Hoje, em um mundo globalizado, onde se diferenciar adquire importância 

a cada dia, os turistas exigem, cada vez mais, roteiros turísticos que se adaptem às 

suas necessidades, sua situação pessoal, seus desejos e preferências (BRASIL, 
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2010), por esse motivo foram criados segmentos. O Ministério do Turismo reconhece 

como segmentos turísticos o Turismo Social, Ecoturismo, Turismo Cultural, Turismo 

de Estudos e Intercâmbio, Turismo de Esportes, Turismo de Pesca, Turismo 

Náutico, Turismo de Aventura, Turismo de Sol e Praia, Turismo de Negócios e 

Eventos, Turismo Rural e Turismo de Saúde.  

O presente estudo é centralizado no Turismo Cultural, que podemos 

entender, segundo publicação referente ao turismo cultural do Ministério de Turismo 

como  

[...] as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de 

elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos 

culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da 

cultura. (BRASIL, 2010, p.15).  

Silberberg (1995, p. 361) define turismo cultural como: “[...] visitação por 

pessoas de fora da comunidade receptora motivada no todo ou em parte por 

interesse em aspectos históricos, artísticos, científicos ou de estilo de vida e de 

herança oferecidos por uma comunidade, região, grupo ou instituição”. Já Dias 

(2006) entende que há uma grande variedade de formas culturais, como, museus, 

galerias, eventos culturais, festivais, festas, arquitetura, sítios históricos, 

apresentações artísticas e outras, que unido a uma cultura particular, identificam 

uma comunidade, fazendo com que os visitantes se interessem em conhecer outros 

povos.  

Podemos entender a partir dos conceitos, que o Turismo Cultural 

compreende desejos, por parte dos visitantes, a respeito de aspectos, construções e 

costumes humanos, diferenciando-se de outras atividades envolvendo somente a 

contemplação e atividades vinculadas a natureza. 

 Porém, o Turismo Cultural é algo muito amplo, então outras atividades 

turísticas foram se associando como subsegmentos, como é o caso do Turismo de 

Lazer, do Turismo Educacional e o objeto desse estudo, que é o Turismo de Arte 

Urbana, com ênfase no grafite. 
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1.2 ARTE, ARTE URBANA E O GRAFITE 

Existem várias opiniões para o que é arte, mas no consenso geral, 

podemos dizer que é uma forma de expressão e comunicação. Segundo Gitahy 

(1999, p.11) o: 

[...] vestígio mais fascinante deixado pelo homem através dos tempos em 

sua passagem pelo planeta foi, sem dúvida, a produção artística. Desta, a 

manifestação mais antiga, com certeza, foram os desenhos feitos nas 

paredes das cavernas.  

As pinturas rupestres, desenhos de animais e situações do dia a dia da 

pré-história, iniciaram uma forma de comunicação, na qual mensagens e situações 

eram passadas e que propositalmente ou não, civilizações posteriores conseguiriam 

entender como funcionava o seu cotidiano. 

Assim, sujeito e ambiente, relacionam-se mutuamente, num processo em que 

um influencia o outro e vice-versa. Portanto, não é à toa que nos grandes centros 

urbanos evidencia-se e vivencia-se uma arte a céu aberto, chamada de Arte Urbana. 

Podemos considerar que estas são todas as manifestações artísticas realizadas no 

espaço público, que não estejam em museus ou galerias de arte, e são 

disponibilizadas para todos poderem apreciar. Pallamin (2000, p.23) argumenta: 

[...] A arte urbana é uma prática social. Suas obras permitem a apreensão 

de relações e modos diferenciais de apropriação do espaço urbano, 

envolvendo em seus propósitos estéticos o trato com significados sociais 

que as rodeiam, seus modos de tematização cultural e política. 

Como as pinturas rupestres do passado, hoje ela também é encontrada, 

porém de diferentes formas. Elas podem ser esculturas, monumentos, fontes, 

intervenções, performances artísticas, tais como: grafite, stencil, lambe lambe, 

projeções de vídeos/imagens, apresentações musicais, teatro de rua, palhaços, 

mímicos, estátuas vivas, e várias outras, que acontecem a todo momento em cada 

canto do mundo. 

Essas intervenções artísticas públicas são importantes para elevar a 

autoestima do morador, embelezar e trazer dinamismo a região e trazer visitantes, 

movimentando economicamente o comércio local. Também podemos pensar na 
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restruturação e revitalização de espaços urbanos, como Gonçalves (2008, p.11) 

argumenta: 

[...] a cultura e as indústrias criativa têm sido determinantes para a (re) 

produção e (re) criação dos espaços urbanos; podemos mesmo afirmar que 

alguns locais foram reconstruídos ou até concebidos propositadamente para 

o turismo e para o lazer. 

Umas das formas de arte urbana que está mais em foco nos dias atuais é 

o grafite. Este possui esse nome segundo Gitahy (1999) devido ao termo em italiano 

graffito, que seria inscrição ou desenhos de épocas antigas, toscamente riscados a 

ponta ou a carvão, em rochas, paredes, etc. Logo, grafito seria a técnica, e o seu 

plural, o graffiti, seriam os desenhos. Existem controvérsias, pois para Almeida 

(2008) originalmente o termo graffiti englobava todo e qualquer signo desenhado ou 

gravado na pedra. Do grego “grafein” e do latim “graffiare” tinha, no mundo antigo, a 

conotação semântica de inscrição icônica e textual. 

 Na década de 1980, o termo grafite foi adicionado na língua portuguesa, 

com o significado atualizado de escritos e desenhos em muros. Essa tradução 

ocasionou uma confusão em torno de seu significado. O graffiti na língua inglesa é 

marginalizado e ilegal e pode ser comparado a qualquer inscrição feita na parede 

que seja feito ilegalmente, assim, pichação e grafite feitos de forma ilegal, seriam a 

mesma coisa, um graffiti. No Brasil, há a diferença entre os dois, o grafite é 

legalizado e o picho é criminalizado. Dentro do universo da arte urbana é comum se 

referirem aos grafites que conhecemos, feito de forma legal, como mural, street art, 

painel, arte visual, entre outras nomenclaturas, e apenas o feito de forma ilegal seria 

grafite. No trabalho utilizaremos a nomenclatura em português, grafite, e podemos 

conceitua-lo segundo Almeida (2008, p.14) como sendo: 

[...] um meio de expressão social e de comunicação específica, 

normalmente realizado por jovens, num determinado suporte. Utiliza 

normalmente como riscador o aerossol e é composto por composições onde 

predominam figuras e fundos ou figuras, fundos e texto, com preocupações 

de ordem estética. É realizado com diferentes cores e com traços que o 

identificam, distinguindo-o de outra qualquer expressão visual.  

O movimento do grafite, tal qual conhecemos hoje, iniciou-se na década de 

1970, nos metrôs da cidade de Nova Iorque, como uma forma de manifestação e 

busca de uma arte democrática, que pudesse passar para as pessoas que não 
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tinham acesso a galerias e museus as suas mensagens (GITAHY, 1999). Visto na 

época como um grande problema, hoje, a cidade possui roteiros turísticos 

especializados que transcorrem a história da arte do grafite. 

Mesmo sendo um meio de expressão social, política e de comunicação, 

por muito tempo o grafite sofreu preconceito da sociedade, sendo visto como um tipo 

de contravenção ou um atentado ao patrimônio. Porém, hoje, essa situação está 

mudando. O grafite atualmente ocupa um patamar de arte atraente e acessível, que 

se encontra em espaços públicos dos grandes centros, podendo se tornar um 

potencial atrativo turístico. As autoridades também reconheceram, visto que 

alteraram o artigo 65 da lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 19983, que descriminaliza 

o ato de grafitar e reconhece as possibilidades desta arte revitalizar o patrimônio 

edificado. Mesmo assim, ainda existem pessoas que são contra o ato, não veem 

diferença entre grafite e pichação e, principalmente, quando é feito de forma ilegal, 

pintando muros particulares sem a permissão do proprietário. Contudo, a arte do 

grafite cada vez mais está se consolidando como uma arte alternativa valorizada, em 

que os artistas estão sendo chamados para pintar em muros e também, expor em 

galerias de arte. 

  Entrando na questão do preconceito e descriminação, existe um debate 

a respeito da diferenciação entre o grafite e a pichação, e o porquê de um ser 

colocado em um patamar mais alto, como uma obra de arte e o outro como se fosse 

apenas uma poluição visual sem preocupação com a estética. O assunto gera 

muitos debates e a verdade é que é um assunto muito subjetivo, pois cada pessoa 

tem a sua percepção sobre o que é belo.  

Para que o movimento do grafite chegasse onde está hoje, o avanço da 

internet junto com as mídias sociais foi essencial. Antes para se tomar conhecimento 

de uma arte urbana e disseminar para outros, era uma tarefa difícil. Um grafite em 

uma cidade ficaria praticamente restrito aos moradores e visitantes que passassem 

por ali. Hoje, basta uma foto postada na rede, para que uma infinidade de pessoas, 

                                                           
3 BRASIL, Lei nº9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Presidência 
da República. Congresso Nacional. Brasília, DF. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm. Acesso em: 16 nov, 2016. 
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de todos os continentes, tome conhecimento, e propaguem mais ainda. Dessa 

maneira, a visibilidade se expandiu. 

Através dessa propagação, alguns artistas se sobressaíram e ocuparam 

um status elevado na cena do grafite. Podemos destacar no cenário internacional o 

artista denominado Banksy4. Inglês, nascido na cidade de Bristol na década de 

1970, ele mantém a sua identidade em sigilo5, não é comum dar entrevistas e é 

sempre provocativo em seus trabalhos (JARDIM, 2011). Suas obras possuem na 

maior parte das vezes um cunho social, que critica o sistema como um todo, como 

nos mostra um dos trabalhos, talvez o mais conhecido do artista, é a imagem de um 

manifestante arremessando um buque de flores, revelando outra forma de protesto, 

inesperada, pacifica, que pode trazer melhores resultados. Além de muros, que 

muitas vezes são arrancados e vendidos em leilões6, a obra está presente também 

em quadro, e foi leiloada em Londres, no ano de 2013, por aproximadamente R$ 

300.000,00. 

Figura 1: Love is the air - Banksy7 

 

Fonte: Site neonnettle 

                                                           
4 Informações obtidas no site: www.obviousmag.org acesso em 16/nov/2016 
5 A polêmica sobre a identidade do artista voltou ao debate recentemente por uma declaração do DJ 

Goldie, ex-grafiteiro que se referiu ao Bansky indicando o nome “Robert”, reavivando a teoria de que 
o líder da banda Massive Attack, Robert del Naja é o artista. Há também teoria de que Bansky é um 
coletivo de artistas, já que a forma principal de expressão são stencils, podendo estes serem 
aplicados por qualquer pessoa. Disponível em: 
http://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/24/cultura/1498303989_954750.html. Acesso em: 26 jun. 2017. 
6 Em 2012, um muro na parte norte de Londres foi retirado e leiloado por aproximadamente US$ 1 
milhão, causando revolta dos moradores da região. Disponível em 
http://entretenimento.uol.com.br/noticias/reuters/2013/06/24/grafite-de-banksy-esta-avaliado-em-r-
300-mil-em-leilao-britanico.htm acesso em 16 nov. 2016. 

7 Disponível em www.neonnetle.com acesso em 16 nov.2016. 
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Como referência no cenário nacional, Os Gêmeos, como se 

autodenominam os irmãos paulistas Gustavo e Otávio Pandolfo, atingiram um 

patamar bastante elevado, adentrando como Banksy nas galerias de arte pelo 

mundo, mas nunca deixando de ocupar e deixar suas marcas na rua. Já 

percorreram entre muros e galerias diversas cidades brasileiras, países como EUA, 

Itália, Portugal, Espanha, Holanda, França, Japão, China, Inglaterra, Cuba, entre 

outros8. Os Gêmeos têm como marca registrada os painéis próprios com 

personagens inconfundíveis, como nos mostra a figura 2. 

Figura 2: Gigante, colaboração Futura e Os Gêmeos em Nova Iorque, 

EUA, 20109 

 

Fonte: Site dos artistas Os Gêmeos 

 Em 2013, os artistas Banksy e Os Gêmeos fizeram uma exposição 

independente juntos em Nova Iorque, embaixo da Highline, em Manhattan, com 

duas obras em colaboração. 

Figura 3: Exposição Os Gêmeos e Banksy10 

 

Fonte: Site dos artistas Os Gêmeos 

                                                           
8 Informações obtidas no site Os Gêmeos. Disponível em www.osgemeos.com.br Acesso em: 16 nov. 
2016. 
9 Disponível em www.osgemeos.com.br Acesso em: 16 nov. 2016. 
10 Disponível em www.osgemeos.com.br Acesso em: 16 nov. 2016. 
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1.3  O TURISMO E O GRAFITE 

Com o grafite alcançando um status mais elevado perante a 

sociedade, a internet e mídias sociais propagando e grandes galerias se 

interessando pelas obras, não foi surpresa a aparição de uma nova demanda 

turística. E se tem pessoas para consumir um produto, logo aparecem outras 

para oferecê-lo. Considerando atrativo turístico como sendo “[...] todo lugar, 

acontecimento ou objeto que determina a seleção, por parte do turista, do local 

de destino de uma viagem, ou seja, gera uma corrente turística até a localidade’’ 

(RODRIGUES, 2011, p.3), podemos considerar alguns grafites como sendo os 

tais atrativos. 

Algumas cidades são referência quando se fala do assunto, e 

agências locais já se organizaram para criar passeios guiados. Considerada 

como a meca do grafite, a cidade de Nova Iorque que outrora já teve a atividade 

como problema de polícia, hoje é visto com bons olhos para agências e turistas, 

como Peredo Pozos (2009) argumenta sobre a cidade em seu artigo El Graffiti: 

su evolución y percepción social a favor o detrimento de una ciudad, o autor 

destaca: 

[...] Outro exemplo de potencialidades em prol de uma cidade que o graffiti 

pode gerar, é justamente no berço do mencionado graffiti atual ou graffiti 

hip-hop de Nova Iorque, onde depois de ter implementado leis e 

estabelecido esquadrões de polícia anti-graffiti nessa cidade, atualmente o 

setor turístico oferece passeios pelos bairros de Manhattan, Brooklyn e 

Bronx para mostrar ao turismo, tanto os vestígios como as novas propostas 

do que nas últimas décadas do século XX era o principal inimigo do cidade, 

que até à data não foram erradicados, e de onde surgiram ícones da cultura 

e arte norteamericana como o caso do J.M. Basquiat ou Keit Harring, dentre 

outros. (POZOS, 2009, p. 5, apud RODRIGUES, 2011, p.3) 

Na cidade, podemos encontrar diversas empresas especializadas, 

como a New York Graffiti and Street Art Tours11, que oferecem o passeio a pé 

com a duração de duas horas pelos bairros de Bushwick e Brooklyn, onde o 

preço do passeio é aberto para quanto o turista acha que vale. A Grafftours12 é 

outra empresa nova iorquina que oferece o passeio, abrangendo além dos 

bairros citados, a ilha de Manhattan e com o custo fixo de U$20. A 

                                                           
11 Disponível em www.freetourbyfoot.com. Acesso em: 16 nov. 2016. 
12 Disponível em www.grafftours.com. Acesso em: 16 nov. 2016. 
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Streetartwalk13 também proporciona a experiência turística desbravando a cena 

underground da cidade, com preço fixado em U$25. Essas são apenas três 

agências de dezenas espalhadas por Nova Iorque.                           

Figura 4: Trem grafitado Brooklyn – Nova Iorque14 

 

Fonte: site widewalls. 

 Outra cidade norte americana que se sobressaiu foi Miami, onde existe 

desde 2009 uma verdadeira galeria a céu aberto. A The Wynwood Walls15 é uma 

galeria de arte, com diversos muros e painéis grafitados de artistas consagrados de 

todo o mundo, como uma obra dos irmãos brasileiros Os Gêmeos. A agência 

Wynwoodartwalk16 é uma das empresas que oferecem tours pelo local, com diversas 

opções para todos os gostos, possui preço variado entre U$18 até U$69. O local 

possui entrada gratuita, um site com informações importantes e atualizadas, como 

localização, murais, alimentação, entre outras. Uma característica importante de se 

destacar é o fato de outras galerias e restaurantes irem se instalando no local devido 

ao fluxo de turistas, estimulando ainda mais a atividade (RODRIGUES, 2011).    

 

 

 

                                                           
13 Disponível em www.streetartwalk.com. Acesso em: 16 nov. 2016. 
14 Disponível em www.widewalls.com. Acesso em: 16 nov. 2016. 
15 Informações obtidas no site www.thewynwoodwalls.com. Acesso em: 16 nov. 2016. 
16 Disponível em www.wynwoodartwalk.com. Acesso em: 16 nov. 2016. 
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Figura 5: Wynwood walls em Miami17 

 

Fonte: site official da Wynwood walls. 

Porém não é apenas nos EUA que o potencial turístico do grafite está 

sendo aproveitado, cidades europeias como Paris, Berlim, Lisboa e Londres também 

estão no topo das buscas. Em Londres, o artista Banksy resolveu transformar em 

sua galeria de arte, e em cada lugar que você olha tem uma obra do renomado 

artista. A London Street Art Tours18 oferecem passeios com diferentes tipos de 

duração de £20 até £45. A empresa dona dos últimos cinco certificados de 

excelência da Tripadvisor é a Alternative London19 que proporciona além do passeio 

guiado, outras opções, que incluem passeio de bicicleta e workshops. 

Figura 6: The London eye - Banksy20 

 

                                                Fonte: site illustrationage. 

                                                           
17 Disponível em www.thewynwoodwalls.com. Acesso em: 16 nov. 2016. 
18 Disponível em www.londongraffititours.com. Acesso em: 16 nov. 2016. 
19 Disponível em www.alternativeldn.co.uk. Acesso em: 16 nov. 2016. 
20 Disponível em www.illustrationage.com. Acesso em: 16 nov. 2016. 
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O Brasil não fica atrás das grandes metrópoles mundiais, em especial 

São Paulo, onde a arte do grafite é encontrada em diversos locais da cidade com 

obras de grandes artistas como Eduardo Kobra, Os Gêmeos, Nunca, entre outros21. 

Destaca-se na cidade, o Beco do Batman, local situado no bairro de Vila Madalena, 

onde diversos artistas, de diferentes épocas, tornam-se ‘’donos’’ dos muros após 

permissão do dono da casa e a partir daquele momento, somente eles podem pintar 

no local. Sabendo do potencial turístico da cidade, além de empresas e agências 

especializadas, a prefeitura da cidade em parceria com o órgão de turismo 

responsável criou um folheto de roteiros temáticos, onde existe um sobre Arte 

Urbana, sinalizado em português e inglês, conta a história dos atrativos, os artistas e 

sua localização22. 

Figura 7: Beco do Batman em São Paulo23 

 

Fonte: site do Parque da Cidade 

O Rio de Janeiro aos poucos também vai entrando nessa lista, possuindo 

grafites elaborados em cantos específicos da cidade. Empresas, como a Rio Street 

Art Tour24 e a Rio Art Experience, já executam roteiros especializados no grafite e 

nesse ano de 2016 aconteceu um diferencial. A cidade foi sede dos Jogos Olímpicos 

2016, e ficou decidido que a região portuária, como aconteceu em outros países 

como Barcelona, seria a grande área revitalizada, e o grafite, uma peça 

fundamental. 

                                                           
21 Informações obtidas no site: http://www.guiadasemana.com.br/turismo/noticia/conheca-alguns-dos-

maiores-grafiteiros-do-brasil. Acesso em 16 nov. 2016. 
22 Informações obtidas no site: 
<http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/images/pdf/roteirostematicos/roteiro_arte_urbana_ld.pdf > 

Acesso em: 16 nov. 2016. 
23 Disponível em <www.parquedacidade.com.br> Acesso em: 16 nov. 2016. 
24 Disponível em <www.riostreetarttour.com> Acesso em: 16 nov. 2016. 
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2  O BOULEVARD OLÍMPICO 

Analisando a localidade escolhida como objeto de estudo desse trabalho, 

a seguir são apresentados um breve histórico sobre a revitalização da região 

portuária do Rio de Janeiro até chegar a Orla Conde, conhecida após os jogos 

Olímpicos Rio 2016 como Boulevard Olímpico e, ainda, será detalhada a visita 

guiada que este pesquisador acompanhou durante a pesquisa de campo. O capítulo 

é finalizado com o mapeamento dos grafites da região, apresentando localização no 

Boulevard. 

 

2.1 REESTRUTURAÇÃO URBANA DA REGIÃO PORTUÁRIA 

Hoje, ao se caminhar pela região portuária do Rio de Janeiro é difícil 

imaginar como era a localidade poucos anos atrás. A operação Porto Maravilha, 

nome dado ao projeto de reestruturação urbana, criada pela lei complementar 

101/2009, foi a responsável pela mudança, com o objetivo de:  

[...] promover a reestruturação urbana da Área de Especial Interesse 
Urbanístico (AEIU) da região por meio da ampliação, articulação e 
requalificação dos espaços livres de uso público da Região do Porto, 
visando à melhoria da qualidade de vida de seus atuais e futuros 
moradores, e à sustentabilidade ambiental e socioeconômica da região 
(ARRAES; SILVA, 2014, p.1).  

Abaixo é possível entender a mudança vista de cima a partir da figura 8 e 

vista debaixo pela figura 9. 

Figura 8: Boulevard Olímpico: Antes e depois visto de cima25 

 

                                                           
25 Disponível em <www.google.com.br> Acesso em: 10 mai, 2017 
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Fonte: Google 

Figura 9: Boulevard Olímpico: Antes e depois visto debaixo26 

            

Fonte: Google 

Inspirado em exemplos bem sucedidos, como o da cidade de Barcelona e 

Nova Iorque, o porto da cidade foi remodelado através de um planejamento urbano, 

trazendo melhorias na mobilidade, equipamentos culturais, segurança, entre outros. 

Entendendo planejamento urbano como ‘’ [...] o processo de idealização, criação e 

desenvolvimento de soluções que visam melhorar ou revitalizar certos aspectos 

dentro de uma determinada área urbana’’ (CARDOSO, 2011, p.02), é possível 

enxergar o uso do grafite como uma das ferramentas utilizadas nesse planejamento.  

 Um grafite ou um conjunto deles pode se tornar um atrativo turístico 

tendo um planejamento ou não. Quando não há um planejamento, ocorre de 

maneira espontânea, quando artistas por motivos pessoais realizam os seus 

desenhos nos muros. Dessa maneira fica mais complicado essa arte virar um 

atrativo, pois como está na rua e não há um projeto por trás, ele tem mais facilidade 

de ser apagado ou ser coberto com outro desenho. Quando há o planejamento, é 

mais difícil o grafite ser apagado, fazendo com que essa arte se perpetue mais 

tempo. Porém, não é só porque tem planejamento que o intuito é virar um atrativo, 

os desenhos podem ser realizados por diversos outros motivos, como homenagem a 

alguma pessoa importante para a região, algum projeto de valorização do local, 

muros de escolas, institutos, sendo a lista infinita.  

                                                           
26 Disponível em: www.google.com.br. Acesso em: 10 maio 2017. 
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 Porém, quando a finalidade é se tornar um atrativo turístico, algumas 

questões são muito importantes. No local precisa haver grafites em abundância ou/e 

com dimensões grandes para gerar o desejo de ser visitado. É preciso que a 

divulgação seja feita de forma precisa para atrair não só o público específico de arte 

urbana, mas potenciais admiradores. Ter o auxílio ou até mesmo ser um projeto da 

prefeitura é algo que impacta bastante, pois ocupa um lugar importante nas metas 

da cidade. O local precisa ser de fácil acesso e possuir diferentes formas de se 

chegar. Estar ligado a outros atrativos próximos é um diferencial, fazendo com o que 

os visitantes tenham outros lugares para desfrutar no mesmo ambiente. 

 O corredor de grafites no Boulevard Olímpico, objeto de estudo desse 

trabalho, conseguiu reunir todas essas questões. Foi planejado com parceria com o 

projeto GaleRio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, conseguiu com os Jogos 

Olímpicos dar a visibilidade ao grafite, em especial o mural Etnias do artista Kobra o 

maior mural do mundo atualmente. Está localizado onde ocorre o embarque e 

desembarque de navios e cruzeiros e é acessível de diversas formas, tendo o VLT 

como a forma mais simples. E, por fim, é ligado a pelo menos 4 outros atrativos 

turísticos, sendo o Museu de Arte do Rio (MAR), o Museu do Amanhã, o AquaRio e 

o Cais do Valongo. 

 Esse planejamento começou em 2013, com a criação do Instituto 

EixoRio, que segundo a página oficial27: 

[...] é uma plataforma de articulação criada pela prefeitura da cidade do Rio 
de Janeiro para potencializar a cena urbana da cidade. Embora seu eixo 
central de trabalho seja a cultura, o Instituto atua transversalmente em 
parceria com as diversas secretarias e órgãos públicos e privados. Seus 
projetos têm como proposta mesclar arte e recuperação urbanística, 
estimulando a reordenação e a conservação urbana, a fim de gerar 
vitalidade cultural e econômica e melhorar a qualidade de vida dos cariocas. 
O objetivo do Instituto é estreitar e valorizar o relacionamento entre a 
Prefeitura e a sociedade na busca de soluções para o desenvolvimento 
socioeconômico e cultural da cidade. 

O Instituto foi peça fundamental para que hoje haja a valorização da arte 

urbana no Rio de Janeiro. Criou junto com grafiteiros o texto para que o grafite fosse 

legalizado na cidade, a partir do decreto nº 38307 de 18 de fevereiro de 201428 

                                                           
27 Disponível em: < http://www.rio.rj.gov.br/web/eixorio>. Acesso em: 11 maio 2017. 
28 Disponível em: http://doweb.rio.rj.gov.br/visualizar_pdf.php?edi_id=2331&page=. Acesso em: 11 
maio 2017. 
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assinado pelo então prefeito Eduardo Paes, onde busca estreitar os laços com os 

artistas. O decreto reforça a lei federal que descriminalizou o grafite em 1998, 

estabelece a implantação de Células de Revitalização (espaços públicos com alto 

potencial turístico que serão revitalizados com arte), o apoio a plataforma virtual 

StreetArtRio, a criação do Dia do Grafite em 27 de março, que passa a fazer parte 

do Calendário Oficial de Datas e Eventos da cidade, entre outras decisões que 

podem ser vistas no Anexo A. 

 Uma das principais frentes de atuação do Instituto EixoRio é a 

plataforma GaleRio, a plataforma oficial de arte urbana da cidade, que desenvolve 

ações de valorização de diversas vertentes dessa arte, tornando-a cada vez mais 

próxima da população carioca. O projeto teve início em 2014 na Zona Norte, com a 

ocupação artística de 6 mil metros quadros de muros da Linha 2 do metrô, criando 

uma grande galeria de arte urbana a céu aberto.  

 Com a cidade do Rio de Janeiro escolhida para sediar os Jogos 

Olímpicos de 2016, a Gael Comunicação, agência responsável pela produção 

artística do Boulevard e o projeto GaleRio com parceria da Operação Porto 

Maravilha, Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e Cômite Olímpico Internacional (COI) 

desenvolveram um projeto para que houvesse no Boulevard Olímpico, o grande 

espaço de encontro dos Jogos, um corredor de painéis grafitados inspirado nos 

valores olímpicos (amizade, respeito e excelência).  

Assim, em 5 de agosto de 2016, quando iniciou oficialmente a Rio2016, o 

Boulevard Olímpico foi aberto ao público, que segundo Antônio Pedro Figueira de 

Mello, então secretário de Turismo da cidade, a proposta do projeto era a de integrar 

a cidade com os jogos, para que todos, tendo ou não ingressos, possam curtir o 

clima olímpico29. O espaço contava com diversas atrações durante as Olímpiadas e 

Paraolimpíadas e uma delas era um dos maiores corredores de arte urbana do 

mundo com 2 quilômetros de extensão, se iniciando na Praça Mauá e terminando na 

altura do AquaRio, com obras de mais de 20 artistas de estilos variados. O resultado 

foi positivo e atraiu muitos visitantes, como é possível observar na figura 10.  

 

                                                           
29 Disponível em: www.portomaravilha.com.br. Acesso em: 11 maio 2017. 
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Figura 10: Boulevard Olímpico durante os Jogos Olímpicos30 

 

Fonte: Concessionária Porto Novo 

O Boulevard Olímpico foi considerado segundo o então ministro do 

esporte Leonardo Picciani como um dos principais legados dos Jogos Olímpicos. 

Segundo o mesmo o local foi eleito pelos turistas como o melhor lugar turístico da 

cidade, ‘’ isso mostra que tivemos também como legado a requalificação da região 

portuária e da praça Mauá, que era uma área esquecida e degradada da cidade’’ e 

enxerga no local um grande potencial a área, ‘’novo fôlego ao turismo’’31. 

2.2 STREET ART TOUR 

Como parte do trabalho de analisar as influências dos grafites no turismo 

da região do Boulevard Olímpico, foi realizado no início do mês de maio de 2017, a 

visita técnica guiada, realizada pela empresa especializada em arte urbana Street 

Art Tour. 

Primeiramente, foi avaliada a parte virtual e as informações que poderiam 

ser obtidas nos sites oficiais. O Boulevard Olímpico não possui um site próprio. 

Existe apenas uma página na rede social Facebook, que era atualizada durante os 

Jogos Olímpicos, mas que desde dezembro de 2016 não há mais postagens. Nessa 

mesma página, existe um link para o site oficial de turismo da cidade do Rio de 

Janeiro – Visit.rio. 

O site Visit.rio possui um layout moderno e de fácil acesso. Na página 

inicial imagens da cidade vão se alternando deixando o visual mais atraente. Abas 

                                                           
30 Disponível em: www.portonovosa.com.br. Acesso em: 10 maio 2017. 
31 Trechos retirados de entrevista realizada ao site de notícias globo.com. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/08/ministro-diz-que-boulevard-
olimpico-foi-eleito-o-melhor-local-turistico-do-rio.html>. Acesso em: 10 maio 2017. 
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como Sobre o Rio, Agenda, Turismo, Negócios e Mobilidade são opções na parte 

superior, junto com a opção de língua desejada, tendo a opção do inglês e do 

espanhol. Na parte central, é apresentado três opções, O que fazer, Onde comer e 

Onde ficar, e diversos quadrados abaixo, representando com fotos e informações os 

atrativos, passeios, opções de roteiro, e outros sempre relacionados aos três itens, 

como mostra a figura 11. 

Figura 11: Página principal do site oficial de turismo da cidade do Rio de 

Janeiro – Visit.rio32 

 

Fonte: visit.rio 

Na aba O que fazer, existe a possibilidade de escolha entre seis opções, 

Ao ar livre, Bem estar, Compras, Cultura e Arte, Esportes e Para dançar. A opção Ao 

ar livre o nome Boulevard Olímpico aparece em um dos quadrados, junto com outra 

opção importante para o trabalho que é o Rio Art Experience.  

Primeiramente, na aba Rio Art Experience é apresentado a sua definição, 

link do site33 e o mural Etnias no fundo. A definição que consta no site é: 

 

[...] é uma agência de turismo receptivo com foco no desenvolvimento do 
turismo integrado às artes que ainda configuram uma novidade no Rio de 
Janeiro. Influenciada pela experiência de outras grandes cidades como 
Nova York, Londres e Roma, a RioArtExperience é especializada no turismo 
cultural, agregando valor à cultura local. Os tours são personalizados de 
acordo com o gosto particular do cliente, explorando experiências 
envolventes a todos os sentidos.  

                                                           
32 Disponível em: <www.visit.rio>. Acesso em: 10 maio 2017. 
33 Disponível em: <https://www.rioartexperience.com/tours>. Acesso em: 10 maio 2017. 

http://www.visit.rio/
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A Rio Art Experience foi a escolha do site visit.rio para representar os 

passeios de arte urbana na cidade e por mostrar no site oficial os grafites da região, 

representado pelo mural Etnias. Segundo a agência bastou entrar em contato com o 

site visit.rio via e-mail, e após receber e realizar as instruções, a agência já constava 

no site. Para conter mais informações sobre roteiros, contato e informações é 

preciso entrar no site disposto no final da página. 

 A aba Boulevard Olímpico apresenta um breve histórico da região 

portuária, a questão do porto ter sido a porta de entrada dos escravos no Rio de 

Janeiro e o projeto do Porto Maravilha. Menciona o desenvolvimento turístico e 

econômico da região e em quadrados apresentam alguns pontos de interesse 

turístico da Região Portuária carioca. Os pontos de interesse são: Píer Mauá, Praça 

Mauá, Museu de Arte do Rio (MAR), Museu do Amanhã, Aquário Marinho do Rio – 

AquaRio, Orla Conde, Pedra do Sal, Igreja de São Francisco da Prainha, Jardim 

Suspenso do Valongo, Fortaleza Nossa Senhora da Conceição, Mosteiro de São 

Bento, Centro Cultural Pequena África, Cais do Valongo e da Imperatriz, Centro 

Cultural José Bonifácio, Instituto Pretos Novos – IPN e Casa da Tia Ciata. 

 A aba Orla Conde, apresenta a sua definição, extensão e localização, 

no caso, conforme já informado anteriormente, é um passeio público com 3,5 km de 

extensão, que liga o Armazém 8 do Cais do Porto à Praça da Misericórdia, onde 

está instalado o Museu Histórico Nacional, tags para fotos em redes sociais como 

#OrlaConde, #ZonaPortuária e #Centro e uma galeria de fotos. Não consta em 

nenhuma parte da aba Orla Conde menção sobre os grafites da região. 

O Boulevard Olímpico, por se tratar de uma área aberta e pública, não 

possui uma visitação guiada oficial. Portanto, foi necessário entrar em contato com 

uma agência de turismo especializada em arte urbana. Dentre algumas opções no 

mercado carioca, a empresa Rio Street Art Tour foi a escolhida para a visita, pois a 

dona da empresa e guia de turismo Nina Chini Gani já era conhecida do autor por 

levar desde 2016 turistas para o Galpão Ladeira das Artes, onde o mesmo trabalha. 

Nina, formada em Design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro – PUC Rio, teve a ideia de começar a fazer passeios com o foco na arte 

urbana após a percepção de que já existiam diversos passeios desses ao redor do 
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mundo, e que na sua cidade natal, o Rio de Janeiro, mesmo com todas as obras e 

artistas importantes, ainda não possuía. Conversou com alguns grafiteiros e com o 

apoio e incentivo deles, montou o seu primeiro roteiro. Atualmente, trabalha com 

diversos roteiros em diferentes pontos da cidade, onde apresenta detalhes acerca 

dos artistas, suas origens, trajetórias, intenções, obras e de certa maneira, 

transforma a percepção que o turista enxerga a paisagem. 

Ao entrar em contato com a empresa Rio Street Art Tour, via email, o 

autor apresentou a temática do trabalho e a intenção de realizar uma entrevista e um 

passeio na região do Boulevard Olímpico, a fim de entender melhor as obras, os 

artistas e a relação dos grafites com o espaço. A resposta foi imediata com o 

parecer positivo para as duas propostas, e assim as datas para a entrevista e visita 

foram marcadas. 

O passeio a pé com duração de aproximadamente 2 horas e meia, custa 

R$60,00 por pessoa e necessita ter o mínimo de duas pessoas para poder ser 

realizado. O roteiro da região portuária se inicia na Praça Mauá, se estende até o 

AquaRio, e após utilizar o VLT, termina no Rua City Lab, um espaço de arte e 

coworking, onde ocorreu em 2016 junto a um galpão anexo o evento de arte urbana 

ArtRua. 

Para chegar a Praça Mauá, início do passeio e da parte do Boulevard 

Olímpico onde é o foco do estudo, é possível utilizar o VLT, metrô, ônibus, bicicleta e 

carro. O meio de transporte mais cômodo é o VLT, pois existe uma estação na 

própria praça, a Parada dos Museus, como é mostrado na figura 12. 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Figura 12: Linhas do VLT – Rio de Janeiro 

 

Fonte: O dia Rio34 

A mediação do passeio foi feita pela criadora e guia de turismo 

cadastrada da Rio Street Art Tour Nina Chini Gani e o ponto de encontro foi na saída 

do VLT na Parada dos Museus. Nina se apresentou e começou a nos contar como 

seria feito o passeio e o roteiro. 

Nina iniciou contando como aquela região estava sendo procurada 

ultimamente e que como a situação da Favela dos Prazeres, onde o passeio com 

rotas de grafite também é bastante procurado, não estava muito boa, com diversos 

confrontos armados, o Boulevard Olímpico estava sendo o mais visitado. Segundo a 

ela, quem procura normalmente os passeios são turistas internacionais, e ela está 

se planejando para realizar estratégias para incentivar os turistas nacionais e até 

moradores da cidade a conhecerem a cena artística urbana carioca. 

A primeira parada do passeio foi no mural da artista Camila Camiz, em 

frente ao prédio da Polícia Federal próximo à Praça Mauá. O mural, que está na 

calçada da direita no sentido Praça Mauá – AquaRio, é em preto e branco e nos 

mostra a força do feminino, com representações de mulheres, flores e com a figa, 

                                                           
34 Disponível em <www.odia.ig.com.br> Acesso em 18 mai. 2017. 
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representação que pode ser associada tanto à genitália feminina quanto a proteção 

contra coisas ruins no geral. (Figura 13) 

Figura 13: Mural Camila Camiz 

 

Fonte: O Globo35 

Seguindo o passeio, em frente ao armazém 2 do Cais do Porto, outro 

mural surge. É a obra do artista Guilherme Kid com suas figuras na cor rosa, preto e 

verde, tendo como referência a cultura africana e a natureza. É comum as pessoas 

acharem que o artista tem vínculo com a escola de samba Mangueira devido as 

cores de suas obras, mas Nina garante que ele é Portela. Nina conhecia 

pessoalmente grande parte dos artistas e falava com autoridade histórias e 

curiosidades sobre eles, porém, no caso do grafite ao lado do Guilherme Kid, um 

personagem branco assustado nas janelas, não possuía informações mais 

detalhadas.  

Na mesma calçada, na parte esquerda sentido AquaRio, é apresentado o 

que sobrou da intervenção do artista francês JR. Durante os Jogos Olímpicos, 

diversos visitantes do Boulevard foram fotografados dentro de uma cabine 

improvisada e essas fotos impressas em preto e branco foram coladas em forma de 

lambe lambe36 no muro, criando um gigantesco mural. Como lambe lambe é uma 

prática que não possui a durabilidade de um grafite, atualmente a obra está 

praticamente irreconhecível, sobrando apenas algumas partes.  

                                                           
35 Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/murais-de-cinco-artistas-emolduram-selfies-no-
boulevard-olimpico-19967207. Acesso em: 23 jun. 2017. 
36 Pôster artístico de tamanho variado que é colado em espaços públicos. 
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Mesmo o Boulevard não atraindo os milhares de visitantes diários como 

no período dos Jogos Olímpicos, é perceptível que se transformou em uma área de 

lazer acolhida pelos moradores da cidade e um destino bastante procurado pelos 

turistas. A visita com o guiamento foi realizada em uma quinta feira e o local estava 

movimentado, com alguns food trucks, diversas pessoas se exercitando, correndo, 

de bicicleta ou de skate, turistas tirando fotos e trabalhadores aproveitando o 

descanso do almoço em um dos bancos do espaço. Nos fins de semana, a 

quantidade de visitantes tende a ser maior, podendo ser agravada caso tenha algum 

evento em algum dos armazéns do cais. 

Ainda em frente ao Armazém 2, ao lado da obra do artista JR, o colorido 

da artista Panmela Castro aparece. A artistas que é conhecida também como 

Anarkia Boladona, busca em suas obras reafirmar a igualdade entre os gêneros e a 

força do feminino, e no Boulevard não foi diferente, expondo um grande mural da 

deusa da vitória Nice, dialogando com a força da mulher e os Jogos Olímpicos 

(Figura 14) 

Figura 14: Mural Panmela Castro sobre a deusa da Vitória Nice 

 

Fonte:Google37 

Próximo do Armazém 3, as Paraolimpadas teve a sua representação a 

partir da obra da artista Gagau Bastos, na qual uma menina amputada aparece em 

uma porta de metal. Distinta dos outros grafites ao redor, a dimensão do desenho 

                                                           
37 Disponível em: < https://www.google.com.br/search?q=panmela+castro+grafite>. Acesso em: 23 
jun. 2017. 
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não é grande, mas segundo a Nina, possui uma delicadeza que deixa os visitantes 

apaixonados, quando conseguem encontrá-lo.  

Ainda na calçada da esquerda, há o gigante mural da artista de São Paulo 

Rita Wainer. Poucos anos atrás, Rita era uma estilista de sucesso, porém em 2010, 

resolveu abandonar o ramo da moda para se dedicar às artes, deixando como seus 

últimos trabalhos os desfiles do SPFW e Fashion Rio. É comum os desenhos da 

artista virem junto com uma frase romântica e melancólica, como é o caso do mural 

do Boulevard, que abaixo da representação de um rosto feminino com cabelos ao 

vento, há os dizeres ‘’Saudade é amor, te sigo esperando’’, fazendo menção à 

espera da personagem ao seu amor marinheiro. É possível perceber o efeito que o 

mural da Rita Wainer causa nos visitantes e por consequência, as diversas fotos 

tiradas com sua arte ao fundo. (Figura 15)  

Figura 15: Mural da artista Rita Wainer 

 

Fonte: Streetartrio38 

Após passar pelo mural da Rita Wainer, o colorido e gigantesco mural do 

artista paulista Eduardo Kobra chama a atenção. A obra Etnias desperta a 

curiosidade de grande parte dos visitantes que passam pelo local, pela sua 

dimensão, detalhes minuciosos e seu colorido. No momento considerado, segundo o 

Guinnes Book, como o maior grafite do mundo, a obra denominada Etnias é o 

destaque da região. Com quase 3 mil metros quadrados, a obra representa os arcos 

                                                           
38 Disponível em: http://streetartrio.com.br/artista/rita-wainer/compartilhado-por-lu_binsfeld-em-aug-
15-2016-1740/. Acesso em: 23 jun. 2017. 
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olímpicos através das representações de tribos nativas de cada um dos 5 

continentes. O desenho foi projetado para ser dividido em 5 partes com o objetivo de 

ser fotografado separadamente, pois em nenhum ângulo é possível ter o grafite 

completo enquadrado em uma foto (Figura 16). 

Figura 16: Mural Etnias do Artista Kobra 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Não há na região portuária inteira informações de como se chegar ou 

onde está localizado o mural Etnias, nem mesmo nos novos painéis turísticos 

projetados para os Jogos olímpicos, onde mapas e atrativos turísticos são expostos. 

Essa falta de comunicação pode dificultar o acesso dos visitantes e mostra uma 

relação ainda nova do planejamento turístico da cidade com a arte urbana. Outra 

informação que não existe é sobre o mural, não há nenhuma placa ou algo do 

gênero que diga o seu nome, o artista e o que representa. Se tratando de um mural 

conhecido internacionalmente, que ganhou uma visibilidade grande com os Jogos 

Olímpicos e que atualmente é visitado diariamente, seria interessante ter algo escrito 

para que visitantes desinformados se informem.   

Na parte lateral do mural Etnias, esquina da Rua Sousa e Silva, há o 

mural do artista Wark, chamado União dos Povos. Conhecido por desenhar os 

anjinhos em situações do cotidiano, o artista é morador da Rocinha, considerada 

como uma das maiores favelas do Rio de Janeiro e lá realiza diversos projetos 

ligados ao grafite, inclusive criando em 2010 um instituto, chamado Instituto Wark. 
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Nina nos informou que Wark representa os moradores da comunidade quando pinta 

os anjos e assim tenta mostrar a existência e a resistência deles perante a 

sociedade.  

Em 2016, a plataforma Instagram criou o #instawalkrio, um roteiro de arte 

urbana por toda a região portuária da cidade do Rio de Janeiro e comissionou 6 

intervenções. A marca entendeu que a arte urbana é algo que desperta a 

curiosidade e admiração dos visitantes e que são locais onde os visitantes gostam 

de tirar fotos, o que não poderia ser melhor para a estratégia do Instagram, que é 

basicamente uma rede social de fotos, onde os usuários podem compartilhar 

momentos com seus amigos. O objetivo é tirar as fotos com os grafites e 

intervenções da localidade e colocar a hashtag do projeto, que é a #instawalkrio. 

Uma das obras comissionadas pelo Instagram foi a intervenção do artista 

Vik Muniz, onde representava em um prédio um mural que parecia um gigantesco 

papel amassado. Vik Muniz é famoso no mundo artístico por utilizar materiais não 

convencionais em suas obras, como lixo, açúcar e chocolate, trazendo sempre 

estranheza e questionamentos. Atualmente pouco existe da intervenção no 

Boulevard e é fácil passar despercebido por quem não o conhecia nos tempos 

olímpicos.  

A próxima atração foi a última a ser elaborada, finalizada no ano de 2017. 

Comemorando o bicentenário da Missão Artística Francesa, em uma parceria entre 

Brasil e França, a Associação INSCRIRE com a artista Françoise Schein na frente 

da organização, planejou uma das ações do Projeto "inscrever os direitos humanos 

em 1 e 1000 escolas do Rio de Janeiro", onde o objetivo é difundir temas como 

cidadania e direitos fundamentais entre alunos de escolas e creches públicas. O 

resultado da iniciativa foi um corredor de grafites homenageando o artista Jean 

Baptist Debret, com a releitura de suas obras com o olhar dos grafiteiros e ao lado, 

junto as cerâmicas originais do francês, há ilustrações dos artigos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e desenhos de alunos de seis escolas municipais 

da Zona Norte do Rio de Janeiro representando-os.  

A primeira representação é a do artista Meton da obra ‘’Panorama do Rio 

de Janeiro’’, onde transforma em animais diversos aspectos da paisagem carioca. A 
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segunda é a do artista Miguel AFA, colocando bastante cor e flores na 

representação da obra ‘’Vendedor de cestos’’. Aproveitando a porta de um dos 

armazéns, a artista Lya Alves preferiu utilizar apenas uma pequena parte da obra 

original ‘’Loja de barbeiro’’ em um pequeno desenho na parte direita e colocou em 

evidência um rosto de uma negra, com expressões e detalhes incríveis (Figura 17). 

Em ‘’Negros livres caçadores regressando para a cidade’’, Ral Dozanime escolheu 

representar a obra de uma maneira fidedigna a original. Foi o mesmo caso do artista 

Airá Ocrespo na obra ‘’Passeio de domingo à tarde’’ porém nessa, utilizou o fundo 

para pintar diversas letras. O segundo desenho de Miguel AFA, da obra ‘’Vendedor 

de sapé e capim seco’’ é uma representação bem diferente da original, 

acrescentando estampas étnicas muito coloridas e dividindo o foco do vendedor com 

um rosto de uma negra com os olhos tapados de flores. Também no seu segundo 

desenho, o artista Meton acrescentou aspectos atuais na obra ‘’Meninos brincando 

de soldados’’, como pichações e grafites, tendo um inclusive com o nome de Debret 

e colocou o seu personagem mais conhecido, que é o Ratones, um rato malandro, 

como um dos meninos. Em sua segunda obra, a artista Lya Alves representou o 

Vendedor de Flores e Fatias de Coco quebrando a corrente, que pode ser associada 

a escravidão e com flores vermelhas ao fundo. Em ‘’A negra com tatuagens 

vendendo cajus’’, o artista Gilzin Faria pouco utilizou da obra original, acrescentando 

o rosto de uma negra, crianças, cajus e o mapa da África no fundo. Ao contrário do 

Gilzin Faria, a última pintura da iniciativa foi quase uma representação idêntica da 

original, feito pelo artista Airá Ocrespo da obra ‘’Floresta virgem-margens do 

Paraíba’’. 
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Figura 17: Mural ‘’Loja de Barbeiro’’ da artista Lya Alves 

 

Fonte: Acervo pessoal 

A iniciativa do corredor de grafites homenageando o artista Debret é 

interessante tanto por vermos nas cerâmicas como era o Rio de Janeiro tempos 

atrás e a oportunidade de enxergarmos o mesmo desenho com uma percepção 

totalmente diferente, sem a preocupação de mostrar a realidade e sim a apenas a 

arte. O fato de artistas optarem por representar as obras originais de formas 

variadas, se parecendo ou não com a original, é algo que chama a atenção dos 

visitantes que passam pelo local. Os desenhos das crianças também impressionam, 

pela forma em que conseguem transmitir os direitos humanos através da arte. 

Após o Projeto com as releituras de Debret, Nina seguiu com o passeio 

em direção ao AquaRio. Entre os armazéns 6 e 7, na Praça Muhammadi Ali, o artista 

Kajaman ocupou o muro com seus traços coloridos e seu personagem, um pássaro 

entediado, que segundo Nina, é sempre associado erroneamente ao personagem de 

jogos infantis Angry Birds. Ao chegar no armazém 7, é possível enxergar 15 painéis 

com medidas de 4 por 6 metros cada, um ao lado do outro, com obras de artistas 

importantes na cena da cidade de Rio de Janeiro. 

O personagem Barbudinho, como um beduíno, do artista Cazé inicia a 

terceira parte do corredor de grafites, fazendo menção a origem árabe do artista. Ao 

lado, aparece o rosto com cabelos coloridos do artista Ment, que já foi inclusive 

composição da arte de divulgação do Festival de Cinema do Rio de 201339. Carlos 

                                                           
39 Disponível em: < http://marceloment.com.br/festival-internacional-de-cinema-rj/>. Acesso em: 23 
jun. 2017. 
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Bobi, famoso por conseguir passar os sentimentos e expressões nos desenhos 

mostrando apenas o nariz e a boca, preferiu estampar um desenho com uma mulher 

grávida, na qual segundo nossa guia, era a esposa dele e que inclusive no momento 

da visita, a criança já havia nascido.  

O artista Memi representa em sua obra três mulheres, com traços 

retilíneos buscando a aproximação com o Nordeste. Ao lado, o artista Mario Bands 

se utiliza de formas quadriculares e cubos para dar uma impressão de profundidade. 

Segundo Nina a obra de Mario Bands fica ainda melhor em uma fotografia, onde é 

possível mergulhar em suas dimensões. Vinicius Spam desenhou algo mais circense 

com a sua personagem Palhacinha.  

O painel seguinte é o do artista Duim, um dos pioneiros do grafite na 

cidade, onde apresenta um músico tocando um instrumento. Ao lado aparece a obra 

do artista Gilzin Faria, que representou o rosto de uma mulher, com o cabelo e o 

fundo dialogando com um oceano. Nina mostrou uma técnica usada pelo artista 

muito interessante, na qual utilizava os tijolos do próprio muro a favor do desenho, 

reforçando com a cor preta cada tijolo e em locais como o nariz, fazia com que os 

tijolos tivessem ‘’ondulações’’. Sem entender que ali se trata de um local que possa 

ser um ponto de interesse entre os visitantes, no momento da visita uma viatura 

policial se encontrava bem no meio do desenho. A próxima obra é a da artista 

Rafamon representando um pássaro com muitos traços e detalhes, utilizando uma 

cartela de cores que representa bastante o seu trabalho.  

Ao lado está a obra de Heitor Corrêa, na qual segundo Nina, o estado, 

representado pelo macaco, retira as casas de cima da tartaruga, que nesse caso 

seria a comunidade da Providência, que teve casas desapropriadas para projetos 

dos Jogos Olímpicos  

Os últimos 5 desenhos que estão expostos no armazém 7 foram feitos 

com uma impressão de continuidade, onde no primeiro deles, o mural do artista 

Pakato uma praia é iniciada, com um menino com um rolo na mão tirando dele água 

ou tinta azul. O segundo é a do artista Meton, o mesmo das representações do 

Debret, que também nesse desenho utilizou o seu personagem, o Ratones bebendo 

um drink, em cima de um grande peixe de metal que vai engolindo tubarão, que 
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engole o peixe espada, que engole outro peixe assim sucessivamente, 

representando o poder de destruição do ser humano e o seu lixo.  

Ainda com a temática da água, o artista Sark desenhou em seu mural 

uma ave iniciando voo, segundo Nina, trazendo uma leveza e tranquilidade. O artista 

Rodrigo Sini preferiu desenhar dois meninos negros olhando em direção ao mar, 

com diversas linhas remetendo a desenhos infantis que formam algumas coisas, 

como o Corcovado. E finalizando os desenhos do Armazém 7 e também a temática 

do mar, a praia aparece novamente no desenho da artista Juliana Fervo, com 

reproduções de atrativos consolidados da cidade, como Praia de Copacabana, 

Arcos da Lapa, Cristo Redentor, Pão de Açúcar e Morro dois Irmãos. 

Foi questionado a guia qual grafite era o mais desejado nesse roteiro, e a 

mesma respondeu que a princípio todos querem e tem muita curiosidade sobre o 

grafite do Kobra, o Etnias, que segundo ela, mesmo tendo críticas principalmente 

por parte dos grafiteiros de como é feito e da quantidade de ajudantes que é 

utilizada, o considera magnífico. Porém, ao se iniciar o passeio, os visitantes se 

deparam com obras que não esperavam encontrar por ali, causando um impacto 

ainda maior, pela novidade e surpresa.  

Na parte final do passeio, após o Armazém 7, é a vez do mural do artista 

Lamarca aparecer, onde flamingos e plantas coloridas deixam o ambiente mais 

aconchegante. Ao lado tem o painel do artista Marinho, que expõe linhas pretas no 

fundo branco. Ao chegar no AquaRio, é possível observar do outro lado da calçada 

um enorme painel ‘’subaquático’’, com um casal de mergulhadores trocando 

mensagens pelo celular (Figura 18). 
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Figura 18: Mural ‘’subaquático’’ do artista Acme 

 

Fonte: Acervo pessoal (2017) 

 O painel é assinado pelo artista Acme e é uma outra obra comissionada 

pela plataforma Instagram, no projeto #Instawalkrio. É interessante a estratégia de 

colocar um painel com essa temática de fundo do oceano ao lado do AquaRio, pois 

é visível a quantidade de pessoas que estão chegando ou saindo do AquaRio se 

interessar e achar que tem ligação com o passeio e tirar fotos do mural. E por fim, 

como último mural da região estudada, tem o Team Refugees do artista Rodrigo Sini 

e Cety Soledade, onde os 10 atletas da equipe de refugiados dos Jogos Olímpicos 

Rio2016 são representados. A equipe de refugiados é composta por cinco 

corredores do Sudão do Sul (Anjelina Nadai Lohalith e Rose Nathike Lokonyen, 

James Nyang Chiengjiek, Paulo Amotun Lokoro e Yiech Pur Biel,); pelos judocas do 

Congo Popole Misenga e Yolande Bukasa Mabika; os nadadores da Síria Rami Anis 

e Yusra Mardini; e o maratonista etíope Yonas Kinde40  

Durante o percurso, existem 3 estações de VLT, Parada dos Museus, 

Parada dos Navios e Utopia e 2 estações de bicicletas do Banco Itaú, facilitando a 

chegada em qualquer ponto de interesse. Em relação a segurança, o que foi 

constatado durante as visitas é que existe um patrulhamento de ronda, com carros 

de polícia e membros da operação Centro Presente. 

                                                           
40 Disponível em: < http://prefeitura.rio/web/guest/exibeconteudo?id=6347181>. Acesso em: 11 maio 
2017. 
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De acordo com Nina, o retorno mais comum dos turistas que realizaram o 

passeio, é de orgulho, por poder caminhar pelas ruas da cidade e reconhecer as 

obras dos artistas, e lembrar das histórias, dos traços e personagens, passando 

esse conhecimento para outras pessoas, fazendo com que a paisagem não seja 

vista da mesma maneira, individualizando cada desenho na parede e nos muros. 

A visita guiada teve duração de 2 horas e meia, porém 45 minutos foram 

destinados para outra região que não faz parte do objeto de estudo Boulevard 

Olímpico. Em seguida, será apresentado um mapeamento dos grafites e 

intervenções da região do Boulevard Olímpico. 

 

2.3 MAPEAMENTO DOS GRAFITES E INTERVENÇÕES NO BOULEVARD 

OLÍMPICO 

 Para facilitar visualmente a distribuição dos grafites e das intervenções 

com lambe lambe da região, foi compreendido que a melhor maneira de apresentar 

é um mapa, sinalizando com números onde cada obra está exposta. O site Street Art 

Rio, que mapeia os grafites da cidade do Rio de Janeiro tem esse objetivo, porém ao 

analisar a forma em que ele é aplicado, foi entendido que não deixa claro onde cada 

grafite está de fato, além de não estar atualizado, tendo grafites antigos e já 

apagados e a omissão de uma grande quantidade de novos. 

A figura 19 apresenta o mapa da região dos armazéns da região do Porto 

da cidade do Rio de Janeiro, conhecido como Boulevard Olímpico, com uma 

numeração que vai de 1 até 39. 
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Figura 19: Mapeamento dos grafites do Boulevard Olímpico 

 

Fonte: Google Maps e Elaboração própria (2017) 

Abaixo será apresentado um quadro com a relação do número da figura 

19 com os artistas e suas respectivas páginas profissionais na rede social de fotos 

Instagram. As obras podem ser vistas nos Apêndices do trabalho. 

Número Artista Instagram 

1 Camila Camiz @camilacamiz 

2 Guilherme Kid @guilherme_kid 

3 Panmela Castro @panmelacastro 

4 JR @jr 

5 Gagau Bastos @gagaubastos 

6 Rita Wainer @ritawainer 

7 Eduardo Kobra @Kobrastreetart 

8 Wark @warkrocinha 

9 Vik Muniz @vikmuniz 

10 Meton @meton.joffily 

11 Miguel AFA @_miguelafa 

12 Lya Alves @lyaalves_arteurbana 

13 Ral Dozanime @raldozanime 

14 Airá Ocrespo @airaocrespo 

15 Miguel AFA @_miguelafa 

16 Meton @meton.joffily 

17 Lya Alves @lyaalves_arteurbana 

18 Gilzin Faria @gilzin_faria 

19 Airá Ocrespo @airaocrespo 

20 Kajaman @kajaman 

21 Cazé @cazearte 

22 Ment @marceloment 

23 Memi @memiguilherme 

24 Mario Bands @mariobands 
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25 Vinicius Spam @viniciusspam 

26 Duim @duimgraffiti 

27 Gilzin Faria @gilzin_faria 

28 Heitor Corrêa @heitorcorreahc 

29 Rafamon @rafamon_ 

30 Heitor Corrêa @heitorcorreahc 

31 Pakato @pakatoo 

32 Meton @meton.joffily 

33 Sark @robson_sark 

34 Rodrigo Sini @rodrigosinirodrigosini 

35 Juliana Fervo @julianafervo 

36 Lamarca @marcelolamarca 

37 Marinho Não encontrado 

38 Acme @universoacme 

39 Rodrigo Sini e Cety 
Soledade 

@cetysoledade 

 

 

Foram catalogados os 37 grafites e 2 intervenções com lambe lambe que 

estão atualmente na região dos armazéns no Boulevard Olímpico, com o 

entendimento que todos são peças importantes para o turismo da região. O capítulo 

3 apresenta a metodologia utilizada no trabalho e aborda a análise dos resultados da 

aplicação dos formulários on-line, realizado em maio de 2017, e das entrevistas com 

uma artista e pessoas que trabalham com o turismo de arte urbana e de 

planejamento urbano. 

 

3  PROCESSOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

A abordagem do trabalho é de caráter qualitativo com enfoque 

exploratório. Os procedimentos foram a pesquisa bibliográfica, a partir de textos e 

artigos de diferentes áreas relacionadas ao turismo e artes e a pesquisa de campo, 

em que o autor analisa pessoalmente a área estudada. Assim, a preocupação do 

trabalho foi analisar o objeto de estudo Boulevard Olímpico e a presença de turistas 

motivados pela curiosidade em conhecer os grafites da região. 

O método da abordagem qualitativa foi escolhido por trazer uma melhor 

compreensão do local estudado, com suas nuances e individualidades, de forma a 
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trazer uma profundidade maior ao trabalho. O enfoque exploratório se dá pelo fato 

de não haver no momento muito conhecimento científico a respeito do tema, para 

isso, foi preciso estudar a realidade na prática para apresentar situações reais, 

estabelecer variáveis e posteriormente construir hipóteses. 

A pesquisa foi dividida em: trabalho de campo com a mediação de uma 

empresa especializada em arte urbana, para entender na prática a relação do 

espaço com o grafite; aplicação de formulários online para pessoas que tenham ou 

não visitado o Boulevard Olímpico, de modo a entender qual a relação entre a 

população no geral com o grafite e, por fim, as entrevistas estruturadas com cinco 

profissionais que vivenciam o tema do trabalho, sendo três que trabalham com o 

turismo, dois no próprio circuito de passeios de arte urbana e outro com 

planejamento urbano e dois grafiteiros da cidade do Rio de Janeiro. As entrevistas 

foram importantes para aprofundar questões e analisar com o tema é complexo e 

ainda mal explorado. 

A partir da pesquisa de campo foi possível perceber que a relação entre o 

turismo de arte urbana com foco no grafite e a cidade do Rio de Janeiro ainda está 

começando, mas que pode dar bons resultados. A região do porto foi remodelada 

por meio de uma reestruturação urbana, e locais onde pareciam ser longe um do 

outro, agora estão conectados. O Boulevard Olímpico foi um facilitador para que isso 

acontecesse, conectando Praça XV até a Praça Mauá, passando pela Candelária. E 

os grafites também fizeram esse papel de conexão, mas entre os atrativos da Praça 

Mauá, como o Museu do Amanhã e MAR com o AquaRio e o próprio Mural Etnias.  

O Mural Etnias é o que o público mais conhece pelas imagens veiculadas 

na mídia e, portanto, é a obra de maior interesse em visitação. O fato de sair na 

mídia como o maior grafite do mundo, chamou a atenção de todos e virou um 

atrativo desejado. O artista Kobra, que já era conhecido no mundo artístico, virou 

uma personalidade conhecida até por quem não gosta de arte e sua obra abriu as 

portas para outros diversos grafites, espalhados pelo corredor entre a Praça Mauá e 

AquaRio. 

A pesquisa de campo foi importante para conhecer os artistas e suas 

obras, observar a movimentação dos visitantes no Boulevard e analisar a relação 
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entre esses visitantes e os grafites da região. Com o objetivo de trazer uma 

confirmação de algumas informações e análises da pesquisa de campo, serão 

apresentados dados obtidos através de um formulário on-line e entrevistas com 

artistas e profissionais especializados no assunto.  

 

3.1 FORMULÁRIOS ON-LINE  

Foi decidido utilizar o formulário on-line da plataforma Google Formulários 

para a pesquisa com o público no geral. O fato de não realizar o formulário 

presencial com visitantes presentes no local foi entendido como uma forma de 

alcançar não só o público que se interessa por arte urbana e frequenta o Boulevard 

Olímpico, mas também um público no geral, com o objetivo de entender a relação 

dessas pessoas com o grafite em si, além de poder atingir um número maior de 

respostas. 

O formulário é composto por 12 questões, sendo 10 perguntas de múltipla 

escolha e duas com caixa de seleção, onde pode escolher mais de uma opção (Ver 

Apêndice AM) e disponibilizado em grupos na rede social Facebook durante 22 dias, 

entre 24 de maio e 03 de junho de 2017. Uma preocupação com a elaboração do 

formulário foi deixá-lo breve, pois mesmo sendo online e podendo ser respondido 

sem pressa, é comum as pessoas não quererem responder achando que será algo 

demorado. Para que não ficasse cansativo a leitura, imagens de grafites, tanto no 

fundo como nas próprias perguntas e opções, foram adicionadas com o objetivo de 

deixar um ambiente mais hospitaleiro. 

A pesquisa, que teve 171 respostas, foi dividida em três partes: as 

perguntas 1 e 2 são de caráter pessoal, para entendermos o mínimo do perfil das 

pessoas que responderam as questões; as perguntas 3, 4, 5, 6, 10, 11 e 12 são 

relacionadas a opinião das pessoas em relação ao grafite e o turismo e por fim as 

perguntas 7, 8 e 9 são voltadas aos grafites e a relação com o grafite no objeto de 

estudo do trabalho, que é o Boulevard Olímpico. 
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Analisando as questões de caráter pessoal, 1 (Gênero) e 2 (Faixa etária), 

foi realizado um gráfico que cruza as duas informações, para definir um perfil básico 

de quem respondeu o formulário, como nos mostra a figura 20:                               

Figura 20: Relação faixa etária e gênero dos respondentes 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017 

Em relação às pessoas que responderam o questionário, as mulheres 

fazem parte da maior porcentagem, representando 68,4% das respostas. Esse dado, 

mesmo a pesquisa não tendo grandes alcances, pode servir de reflexão acerca do 

público que a arte urbana atrai. Outra informação que é possível enxergar é a 

grande presença de jovens. Essa quantidade expressiva pode ser explicada devido 

à facilidade que o jovem tem com os dispositivos móveis e com a própria internet, 

além de ser um assunto que atualmente está na moda entre os mais novos. 

A questão número 3 do formulário era relacionada ao o que é o grafite 

segundo a percepção do respondente, se seria arte ou vandalismo. A pergunta teve 

um caráter mais abrangente, não especificando quais seriam os tipos de grafites e 

se eram permitidos, para ser possível analisar apenas a percepção a respeito do 

grafite no geral.  

Figura 21: Percepção sobre a influência do grafite na localidade turística 
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Fonte: Elaboração própria, 2017 

É possível enxergar que a maioria dos respondentes entendem o grafite 

como arte, com 94,7% de aceitação. Ao observar esse resultado, é possível pensar 

que se houver um planejamento, a maior parte das pessoas pode vir a aceitar as 

intervenções, pois de princípio, consideram como algo positivo para a cidade.  

Analisando as questões 4 e 5 e cruzando as informações, foi constatado 

que atualmente, 86% dos respondentes, acreditam que o grafite é considerado um 

atrativo turístico e inclusive já tiraram fotos com eles ou apenas deles em passeios. 

Essa informação é importante para entendermos o potencial que o grafite tem como 

um produto turístico e que ele pode ser um mecanismo importante para alavancar o 

turismo em uma região caso seja bem planejado. 
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Figura 22: Relação entre Grafite como atrativo turístico e pessoas que já 

tiraram fotos deles ou com eles em passeios. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017 

Nas visitas ao Boulevard Olímpico, principalmente nos finais de semana, 

o número de pessoas tirando fotos dos grafites da região é bastante elevado, o que 

nos leva a fazer a relação entre o grande número de pessoas que responderam que 

já tiraram fotos com/de grafites em passeios, com plataformas como Instagram, 

comissionando obras e realizando ações com os grafites da região. O grafite é algo 

que atrai fotos, a quantidade de cores chama a atenção, seja de pessoas amantes 

da arte urbana ou de apenas visitantes que estejam de passagem e isso pode ser 

explorado de diversas formas.  

Ao se observar a figura 23, que nos mostra a questão 6, a respeito do 

conhecimento dos respondentes acerca de alguns artistas conhecidos e importantes 

no cenário do grafite, é possível reparar que o artista Kobra é o mais conhecido, com 

86,5%. Eduardo Kobra já era bastante conhecido antes dos Jogos Olímpicos 

Rio2016, porém, com o mural Etnias, o alcance aumentou, atingindo não só o 

público que entende de arte urbana, mas um público muito maior e variado.  

Como o grafite é uma arte que está nos muros, é comum as pessoas 

conhecerem os artistas locais, pois são os que eles veem diariamente e os mais 

famosos, por estarem sempre aparecendo na mídia. A pesquisa nos mostra isso, 

com a maior parte das pessoas conhecendo os dois mais famosos do Brasil, Kobra 

e Os Gêmeos, ambos de São Paulo, e o mais famoso do mundo, que é o Banksy. 

Após eles, aparece o artista da cidade do Rio de Janeiro, também muito conhecido, 
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mas em um patamar mais abaixo de popularidade, o Toz. Artistas europeus como 

Smug e Aryz aparecem bem depois, com uma porcentagem bem baixa, 7,6% e 

4,1% respectivamente.  

Figura 23: Conhecimento dos respondentes acerca de grafiteiros importantes 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017 

A questão 8, a pergunta é se na percepção dos respondentes, eles 

acreditam que o grafite foi peça fundamental na reestruturação urbana da região 

portuária. A arte urbana, o grafite incluído, foi com certeza uma forma utilizada para 

a reestruturação da localidade, mas a intenção era saber se na percepção deles, 

possíveis visitantes, essa forma foi uma peça fundamental, de grande importância.  

Figura 24: Opinião dos respondentes a respeito do grafite ser peça fundamental para 

a reestruturação da região portuária 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017 
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 Segundo os respondentes, 91,8% acreditam que o grafite foi uma peça 

fundamental, enquanto 6,4% creem que talvez tenha sido e apenas 1,8% acreditam 

que não foi. Os grafites possuem diversas utilidades, na Copa do Mundo de 2014, 

eles foram peça fundamental, mas como crítica. Artes com os dizeres ‘’Fuck Fifa 

‘’Fora CBF’’ e grafites politizados eram vistos em abundância. Já nos Jogos 

Olímpicos, as autoridades se apropriaram do grafite e criaram no local de encontro 

dos jogos o corredor de arte urbana. Então, com essa escolha, conseguiram não só 

fazer a reestruturação urbana do espaço, como também afastar os grafites 

politizados dos olhos dos turistas, mas que podiam ser vistos poucos metros dali, na 

região da Pedra do Sal, no circuito da Herança Africana. Nesse local existem grafites 

e pichos de resistência tanto negra como contra os jogos e as reformas feitas na 

região. Algumas das palavras e frases encontradas são “vende-se carne negra’’, 

“rolo compressor’’ e “Olimpíadas para quem?”, fazendo menção a questão da 

história negra e o processo de gentrificação da área do Porto. 

A questão 9 é se na percepção dos respondentes, o mural Etnias, do 

artista Kobra é considerado um atrativo turístico da região. E de acordo com a figura 

25, 96,5% responderam que sim, consideram o mural como atrativo turístico. 

Segundo Nina, a guia de turismo da Agência Rio Street Art Tour o mural Etnias é o 

mais procurado e fotografado, por ser o maior e mais famoso, além de sua 

inquestionável beleza. O fato de que quase 97% responderem que o consideram 

como atrativo turístico apenas reafirma a posição do mural Etnias como o principal 

grafite da região. 
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Figura 25: Percepção dos respondentes acerca do mural Etnias ser um atrativo 

turístico da região 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017 

 Ainda que o grafite esteja se tornando um objeto de desejo de visitação 

para turistas e visitantes, para o público geral eles ainda são apenas um 

complemento para o turismo da região. A motivação principal de visitar uma 

localidade para apreciar a arte urbana ainda é pequena e de um público restrito, 

porém aos poucos ela está se inserindo no mercado turístico, como uma forma 

alternativa de conhecer a cidade. A questão 10 pergunta se o respondente já viajou 

com o objetivo de visitar grafites, e a figura 26 nos mostra essa relação.  

Figura 26: Porcentagem de respondentes que viajam com o objetivo de visitar 

grafites 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017 
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 A grande parte dos respondentes, com quase 90%, responderam que 

nunca viajaram com o objetivo de visitar grafites. Porém, se fizermos uma 

comparação com a questão 5, na qual é questionada se em algum passeio a pessoa 

já tirou foto de um ou com um grafite junto, quase 90% das pessoas também 

responderam que tiraram foto. Com esses dados, é possível analisar que mesmo na 

visitação dos grafites, na maior parte das vezes, não é o objetivo principal de uma 

viagem, ele também é apreciado, se complementando a outros atrativos turísticos 

tradicionais e acrescentando às opções de passeios alternativos na cidade. 

Na questão 12, foram expostas algumas opções de influências que o 

grafite possa ter em localidades turísticas, onde o respondente poderia escolher 

mais de uma opção. Foi atribuído como última opção “Outro”, onde poderiam colocar 

outras influências que não estavam nas opções originais. Cada pergunta foi 

elaborada a partir de pensamentos do senso comum e por análises feitas na 

pesquisa de campo. O resultado pode ser visto na figura 27 abaixo. 

Figura 27: Percepção sobre a influência do grafite na localidade turística 

           

                                    Fonte: Elaboração própria, 2017 

É possível verificar que as opções de influências positivas foram as mais 

selecionadas pelos respondentes. Revitalizar espaços degradados, trazer alegria ao 

local pela beleza e cor e dialogar com peculiaridades da região ficaram como as 

influências mais escolhidas, com 156, 155 e 120, respectivamente. No caso do 

Boulevard Olímpico é possível enxergar essas três opções, com a reestruturação da 

área do porto da cidade, o colorido dos desenhos e com menos do que se poderia 

ter, o diálogo com as peculiaridades do local. 
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A região do porto possui uma história muito forte com a herança africana que 

quase não é vista nos desenhos. Dialogaram no mural Etnias com os Jogos 

Olímpicos, Rita Wainer com os marinheiros do porto, Camila Camiz e Panmela 

Castro com a força das mulheres e pelo fato de ser os Jogos Olímpicos com a maior 

presença de atletas mulheres, o Heitor Corrêa com a questão das desapropriações 

para os jogos, as releituras das obras do Debret com o passado da cidade 

mostrando pela primeira vez os negros, mas fica pouco para um local com tanta 

história. Outro diálogo que poderia ser feito na região seria em parceria com o 

Circuito da Herança Africana, aproveitando a proximidade entre os locais. Ainda 

existem bastantes muros sem utilização no Boulevard, então poderia haver 

desenhos que ilustrassem a história do porto e a chegada dos escravos, que não 

deve ser esquecida. 

 

3.2 ENTREVISTA COM ARTISTAS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM 

ARTE URBANA 

 Para melhor conhecimento da relação entre o grafite e o turismo, foram 

realizadas entrevistas com artistas e profissionais especializados em arte urbana. Os 

entrevistados foram selecionados a partir de seu histórico e pela disponibilidade de 

realizar a entrevista pessoal. Foram contatados alguns artistas que possuem seus 

desenhos no Boulevard Olímpico, mas estavam indisponíveis no período ou não 

responderam. 

 Optou-se por realizar as entrevistas para que pudesse complementar 

com maior profundidade informações obtidas na pesquisa de campo e nos 

formulários online. Foi escolhida a entrevista semiestruturada, na qual é possível ter 

mais flexibilidade na conversa entre pesquisador e entrevistado. As perguntas pré 

formuladas estão disponíveis no apêndice B. 

 A escolha de entrevistar duas profissionais que atuam com agências 

especializadas em arte urbana, uma grafiteira e uma turismóloga mestre em 

Planejamento Urbano foi feita por acreditar que as visões de diferentes áreas 
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ajudariam no entendimento do trabalho. Ao final do capítulo é feita uma análise das 

quatro entrevistas relacionando com a pesquisa de campo e os questionários online. 

A primeira entrevistada foi Nina Chini Gani, designer, criadora da empresa 

Rio Street Art Tour e guia de turismo credenciada. A empresa, que realiza passeios 

com a temática de arte urbana na cidade do Rio de Janeiro, foi a escolhida pelo 

pesquisador para mediar a pesquisa de campo e é a primeira empresa desse ramo 

na cidade. Não possui espaço físico, apenas na rede, pelo site, e-mail e facebook41. 

Como realizaria a pesquisa de campo com Nina, no mesmo momento foi marcado 

por e-mail os dois encontros, realizados em dias diferentes. 

Ao ser questionada sobre o turismo, a entrevistada pontuou a sua 

importância como uma prática interessante para conhecer um lugar diferente, sendo 

mais proveitoso caso seja “[...] feito por uma pessoa local, porque as vezes você tá 

viajando e quer conhecer a identidade da cidade mas não consegue fazer isso 

sozinho sendo um turista”.  

Sobre o grafite poder ser considerado um atrativo turístico, Nina afirmou 

que sim, que inclusive trabalha com esse setor, “[...] com certeza acredito, por 

experiência posso dizer [...]” e completou destacando a energia da arte e do jeito 

carioca. 

[...] eu sou muito feliz de fazer turismo de grafite no Rio, porque eu posso 
explicar um pouquinho do que é a vibe do ser carioca, está espelhado na 
parede, a gente não percebe sendo local, a gente as vezes passa e não 
olha com esses olhos de turista, mas se você conseguir parar para 
observar, as cores, as mensagens, o humor, é muito carioca, e até o fato da 
galera sair junto para pintar, é uma coisa que é tipicamente carioca, que 
você não vê em outros lugares. Em nova York você vê gangues, em Berlim, 
você vê a galera pintando mural enorme sozinho, é muito ego envolvido, e 
aqui no Rio você vê uma colaboração que é muito linda, e que é muito 
especial e que até os próprios artistas não se dão conta. Mas sim, com 
certeza o grafite é super turístico. 

Nina não vê como algo negativo os murais comissionados, quando 

empresas comissionam artistas a realizarem obras de cunho publicitário ou não, e 

acredita que é importante o artista poder monetizar a sua arte. Segundo ela “[...] é 

uma forma de capitalizar sua arte, se sustentar através de uma coisa que você ama, 

                                                           
41 Disponibilizado em <http://riostreetarttour.com/>; e-mail: riostreetarttour@gmail.com e 

@riostreetarttour. Acesso em 10 jun, 2017 
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então se o artista está feliz fazendo a arte que ele ama, divulgando o trabalho dele 

para o mundo, cara, palmas para ele”.  

A questão de nomenclatura também foi abordada pela entrevistada, 

dizendo que tem que ter muito cuidado com as palavras, pois  

[...] muralismo, grafite, pichação, elas todas têm conotações diferentes e 
significados diferentes para pessoas diferentes. Tem gente que olha para 
um mural e fala isso é grafite, tem gente que olha uma pichação e fala que 
também é grafite, um mural comissionado, obviamente não tem as mesmas 
questões políticas, revolucionárias e controversas por trás de uma pichação 
mas é uma forma de você ganhar dinheiro [...] 

Em relação as empresas que realizam passeios com rotas de grafite, a 

entrevistada destacou a importância do diálogo entre os profissionais que trabalham 

com arte urbana com os artistas, dizendo que ela quando está em outro país e os 

próprios clientes buscam sempre as empresas que tenham “[...] pessoas que 

pareçam conhecer e ta em contato com os artistas e ter um engajamento social”.  

Quando não há esse diálogo e a empresa ou profissional “[...] faz apenas por ganho 

pessoal e no egoísmo, tem tudo para dar errado”. 

O público que procura pelos roteiros oferecidos pela Rio Street Art Tour é 

na maioria das vezes estrangeiro, e buscam a partir da arte “[...] ver a cidade através 

dos olhos dos locais”. Os roteiros da zona sul e do Porto são os mais procurados, 

porém Nina está com planos de mudar esse cenário com “[...] o tour em Ramos, em 

Olaria, e levar a galera para um lado do rio que não é turístico mas pode ser, através 

do grafite”.  

 A escolha do principal mural do Boulevard Olímpico ser realizado pelo 

Kobra, um artista de São Paulo, criou um certo atrito com artistas cariocas, porém 

Nina pensa que o mural teve um saldo positivo para a cidade, mesmo perdendo a 

oportunidade de dizerem uma mensagem mais simbólica com a arte 

[...] toda a história que a gente tem do porto, não está representada naquele 
mural né [...] perderam uma oportunidade de dizerem uma mensagem mais 
simbólica, mais profunda, com mais dimensão ali [...]o grafite tem um efeito 
muito positivo de revitalizar uma área ne, então ao mesmo tempo que possa 
ter pisado em alguns pés esse mural do Kobra eu acho que em um geral 
teve um saldo positivo porque faz com que o público veja o grafite com 
novos olhos né, deixa de ser uma coisa meio vandalismo [...] e agora estão 
tratando esses caras como artistas de fato, que eles são, então por esse 
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lado acho muito positivo porque muda um pouco essa percepção do que é a 
arte.  

Ao ser questionada sobre a importância que os grafites têm no Boulevard 

Olímpico, Nina diz que pelo fato do grafite hoje estar “[...] pop, em voga. As marcas 

querem se associar a grafite, porque o grafite é cool, é descolado, o grafite é 

moderno” então “[...] levar o grafite para uma área que tava meio abandonada, traz 

um item de descolado”. Além disso, ela acredita que o grafite tem a capacidade de 

unir os lugares e atrativos. 

[...] como se você tivesse um núcleo A e ai longe você tem o núcleo B, e o 
grafite faz a ponte que conecta o A com o , então durante o trajeto do 
Museu do Amanhã até o Aquario você tem um corredor de grafites e isso 
meio que faz com que as pessoas se sintam mais acolhidas ali, aquilo virou 
uma atração turística e o mesmo acontece quando você traz o grafite para 
dentro de uma comunidade, uma comunidade que era fechada, que era 
perigosa, assustadora, que ninguém conhecia, e ai você faz um projeto de 
grafite, você traz o turismo, mesmo local, e as pessoas começam a ver [...] 
permite que as pessoas revisitem espaços com novo olhar. 

Assim, o grafite pode ser pensado como um facilitador da experiência 

turística, conectando diferentes atrativos, encurtando o caminho e o tornando mais 

harmonioso e colorido. Segundo Nina, o mural Etnias complementa e facilita a 

experiência turística no Boulevard Olímpico, mas também ele próprio é um atrativo 

turístico em si. 

[...] Com certeza não só esse como qualquer mural do Kobra já é um 
atrativo turístico, assim como o dos gêmeos, para pessoas que não 
conhecem grafite é super impactante, chegar e ver um mural daquele 
tamanho né. Então ele é parte do Boulevard, mas eu acho que se tornou um 
atrativo em si.  

Porém, a entrevistada quando questionada se acredita que o mural Etnias 

seria tão visitado caso estivesse em outra localidade, em Olaria por exemplo, diz 

que “[...] possivelmente não”, e que os meios de transporte e a questão da 

segurança interferem bastante no fluxo de turistas.  

[...] O fato dele tá no Boulevard olímpico, ele tá próximo do VLT, ele tá 
próximo do Porto, de uma facilidade do sistema de transportes, novo, dos 
museus novos, ele ta numa área que teve todo o investimento do governo 
de tornar aquela área uma área turística né, e tem grafites maravilhosos em 
Olaria, mas o transporte é super difícil, é uma área que se você vira uma 
esquina errada, você pode se dar mal. Então não é porque ele tá ali que 
torna o lugar visitado, é porque o lugar já é popular, já é turístico e ai as 
pessoas aproveitam e vão lá ver o mural né. 
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O grafite e a arte urbana no geral podem ser feitos com diferentes 

propósitos, entre diversos objetivos, como reestruturação urbana da cidade, 

embelezamento, expressão artística, manifesto e crítica. Para Nina, “[...] todas 

manifestações do grafite são possíveis” de conviverem juntas. 

[...] Precisa ter a resistência, porque a gente ta numa situação política 
caótica, desesperadora e a voz na rua é a voz do povo cara, então você 
precisa ter essa contracultura, essa coisa infratora, ela precisa continuar 
existindo. [...] é ótimo para os artistas que eles possam ser pagos pelos 
trabalhos deles, eu acho muito válido, mas isso não anula o outro lado onde 
é o grafite revolucionário, o grafite político, de raiz, da rua mesmo. Então 
tem que ter essa voz da resistência, os muros, as paredes do Rio são como 
se fosse um consciente coletivo da cidade, as coisas acontecem, e se você 
coloca uma mensagem no muro, se você coloca uma camisa, menos um 
Amarildo, aquilo nos diz algo, e aquilo lembra a gente né dos nossos 
propósitos, das nossas motivações, das nossas crenças, no que que a 
gente acredita, o que a gente quer para o nosso futuro. Não pode ser só 
arte bonita, tem que ter arte controversa e arte política também mas nada 
impede que o artista faça os dois. 

A segunda entrevistada foi Tatiane Araújo, criadora da Rio Art Experience. A 

empresa também realiza passeios com rotas de grafite pela cidade do Rio de 

Janeiro e é a que representa a modalidade no site de divulgação da cidade visit.rio. 

O contato inicial foi via e-mail e assim marcamos de nos encontrar para fazer a 

entrevista pessoalmente. Porém, por problemas pessoais, a Tatiane não pôde 

comparecer, então realizamos a entrevista por e-mail.  

Ao ser questionada sobre o turismo, a entrevistada pontuou a importância 

econômica do setor, porém “[...] especialmente no nosso país, pouco explorada”. 

Segundo Tatiane é necessário “[...] investimentos em infraestrutura e principalmente 

em capacitação de pessoas” para que o turismo seja uma das formas de ajudar o 

estado e o país a sair da crise econômica.  

Sobre o grafite poder ser considerado um atrativo turístico, a entrevistada, 

que trabalha com rotas de grafite para turistas, disse que sim e destacou que “[...] 

uma das razões de existir da Rio Art Experience é divulgar a arte de rua para que 

ela se torne um grande atrativo turístico e cultural da cidade do Rio de Janeiro”. 

Tatiane entende que os murais comissionados por empresas é algo 

positivo para os artistas e para o próprio público que poderá desfrutar da arte 

gratuitamente. Segunda ela é uma ótima oportunidade de “[...] ajudar e valorizar o 

trabalho dos artistas”.  
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Sobre empresas que realizam rotas de grafites, a entrevistada afirmou 

que atualmente, com o grafite mais popularizado, a procura de turistas por esse 

nicho está aumentando, mas no momento não possui um público muito especifico, 

segundo ela: 

[...] quem nos procura são os mais variados perfis, amantes de arte, 
fotógrafos e pessoas que buscam um olhar diferenciado sobre a cidade. 
Como empresa especializada em arte podemos afirmar que cada vez mais 
temos procura por rotas de grafite. 

Tatiane citou o objeto de estudo desse trabalho, destacando a obra mais 

famosa Etnias, como um lugar na cidade que por haver grafites, levou turistas a se 

deslocaram para o local, ‘’ a região do Boulevard Olímpico com o grafite do Kobra se 

transformou em um corredor de grafites que levaram turistas amantes da arte 

urbana a se deslocarem para lá’’.  

Ao ser questionada sobre os grafites e a importância que eles têm no 

Boulevard Olímpico, a entrevistada diz que 

São extremamente interessantes, pois possibilitam espaço a vários artistas 
cariocas a divulgarem o seu trabalho e sua arte, mostrando ao mundo o 
potencial da arte carioca. Os grafites do porto fazem toda a diferença na 
região, tornaram na uma galeria a céu aberto, onde é agradável uma 
caminhada e possibilita uma leitura de diversos artistas. 

 Tatiane considera o mural Etnias como “[...] o maior atrativo, devido à 

repercussão junto à mídia, mas não o único”. Segundo ela, basta procurar no google 

a palavra Boulevard Olímpico e ver o que aparece, “[...] pode ter certeza que de dez 

imagens, no mínimo quatro irá ter o mural do Kobra”. Porém, reforça que existem 

outras tantas obras que tem potencial para atrair mais visitantes, “a região (até fora 

do Boulevard) tem potencial artístico imenso devido à diversidade das obras”.  

 A entrevistada quando questionada se acredita que o mural Etnias 

seria tão visitado caso estivesse em outra localidade, diz “Acredito que sim” e 

complementa:  

[...] O painel não está sendo visitado pela sua localização geográfica, mas 
sim pela representatividade e qualidade do trabalho do artista. Podemos 
estender aos artistas da região. Acredito que o trabalho dos grafites seja 
muito aprazível ao grande público e se houvesse divulgação outras regiões 
surgiriam no cenário carioca. 
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A resposta sobre a questão se o governo deve investir no grafite para 

revitalização de áreas degradadas ou essa arte deve ser apenas como forma de 

expressão, rebeldia, transgressora, a entrevistada acredita que é possível haver 

uma união entre os dois lados. 

[...] é possível haver uma junção entre o interesse público e a arte como 
forma de protesto, mais próxima da sua origem. O grafite é, e sempre será, 
uma forma de manifestação, mas também pode fazer parte na recuperação 
de áreas degradadas da cidade, com a ajuda do governo. Esse assunto é 
delicado, de não fácil solução, mas penso que os artistas têm que ter voz, 
sua arte, suas ideias e seus ideais, para que se possa chegar a um 
equilíbrio sobre a questão. 

A terceira entrevistada foi Dolores Marques, formada em Publicidade, 

atualmente tem a pintura de telas e o grafite como forma de mostrar sua arte. A 

entrevistada não vive da arte, trabalha em um escritório de publicidade, mas busca 

estar sempre dentro da cena da arte urbana da cidade. O primeiro contato com 

Dolores foi via telefone, pois já era conhecida do autor, e o segundo foi no espaço 

de arte Galpão Ladeira das Artes para a entrevista pessoalmente. 

Ao ser questionada sobre o turismo, Dolores pontuou a importância tanto 

culturalmente como economicamente para um país e para o indivíduo, além de 

destacar o turismo responsável. 

[...] é algo engrandecedor você poder encontrar uma cultura totalmente 
diferente da sua né e ao mesmo tempo com traços parecidos, você volta de 
uma viagem outra pessoa, e claro para um país poder receber pessoas com 
visões diferentes, que possam acrescentar tanto na parte cultural quanto 
financeira é algo maravilhoso, o turismo é muito bom quando feito de forma 
responsável.  

Sobre o grafite poder ser considerado um atrativo turístico, a entrevistada 

entende que ele não só pode como já é, inclusive ela procura viajar para 

determinados lugares apenas porque possuem artistas consagrados no mundo do 

grafite. 

[...] tem lugares inclusive que não tenho a menor vontade de ir por questões 
geográficas ou beleza mas tem um dos melhores grafiteiros do mundo né, 
então eu com certeza tiraria um tempo da minha vida para ir atrás desses 
painéis , desses murais. 
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Dolores entende que os murais comissionados não podem ser vistos 

como algo negativo, “não tem que ser vista com maus olhos [...]”, pois ao mesmo 

tempo em que o artista pode realizar uma obra comissionada valorizando o seu 

trabalho, também pode fazer trabalhos que não tenham retorno financeiro. Também 

menciona o fato de que sempre na história houveram pessoas que se interessassem 

em comissionar uma arte e hoje muitas das obras importantes são fruto dessa 

comissão.  

[...] eu acho que também que desde que existe a história da arte, tem o 
mecenato e não fosse o mecenato por exemplo a gente não teria a Capela 
Sistina, quadros do Da Vinte, isso falando no mais alto grau. Então não vejo 
problema algum, e isso é uma maneira de ver que sua arte está sendo bem 
vista né. 

 Sobre empresas que realizam rotas de grafites, a entrevistada afirmou 

que elas têm um papel muito importante, “[...] até para a divulgação desse tipo de 

arte, [...] o turismo tá mostrando, vejam que interessante, ele tá na rua, não passou 

por curadoria, as agências estão mostrando apenas e não impondo”. Para Dolores o 

turismo com esse objetivo é um “meio de cruzar fronteiras através da arte”. 

 A questão de nomenclatura também foi abordada pela entrevistada, 

dizendo que em cada lugar o significado é diferente. 

[...] Grafite aqui para a gente é uma coisa, nos EUA por exemplo é outra 
totalmente diferente. A gente divide, essas subdivisões que a gente tem de 
picho, grapicho, bomb e grafite. A gente tem todas essas, podemos dizer, 
‘‘passagens’’, lá não, lá se você diz que vai fazer grafite, é vandalismo, 
grafite, picho, tudo é a mesma coisa. 

Sobre locais que viraram ou podem virar atrativos turísticos devido ao 

grafite, Dolores acredita que o bairro da zona norte Tijuca tem um potencial grande e 

quem está por dentro da arte urbana, sabe que é um local onde existe muita 

movimentação dessa área.  

[...] um berço que eu acho que liga todo mundo, zona norte, centro, zona sul 
é a Tijuca, eu vejo muitos grafiteiros saindo de lá, muitos eventos, muitas 
sopas42 sendo organizadas lá. Não sei dizer por outras pessoas que não 
são exatamente desse mundo, mas quem conhece, sabe que na Tijuca tem 
bastante grafite, principalmente do Eco. 

                                                           
42 Sopa é quando acontece um mutirão de grafites com diversos artistas pintando o mesmo muro. 
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A entrevistada diz que na região do Boulevard Olímpico existem alguns 

grafites muito bons, mas destaca o atrito com algumas questões sobre o Kobra. 

[...] Tem muitas questões sobre o grafite dele, mas é aquela questão meio 
que, como é o seu processo criativo, como é o seu processo de produção. 
Eu acho o Kobra uma pessoa que usa muito assistente, muito assistente, 
usa muito aerógrafo43, não que não seja grafite isso, mas às vezes dá a 
impressão que ele tá posando de uma coisa que ele não faz. Mas tem gente 
interessante lá também. O Kobra mesmo com suas questões, também é um 
grande artista. 

Ao ser questionada sobre a importância que os grafites têm no Boulevard 

Olímpico, Dolores diz que tem “bastante importância”, quando você fala ou pensa no 

nome Boulevard Olímpico você lembra dos grafites, “você não lembra tanto do 

Museu do Amanhã, você lembra de todo aquele paredão com os grafites”. E 

destacou a importância que o grafite teve na reestruturação da localidade,  

[...] realmente eu acho muito legal que o grafite tenha sido uma ferramenta 
pela qual o Rio de Janeiro transformou para atrair turista. Poderia ter feito 
um montão de coisa, poderia ter feito casas de escola de samba, uma mini 
escola de samba, mas não, representou de uma maneira com vários tipos 
gráficos diferentes e eu achei isso muito bacana. 

Segundo Dolores o mural do Kobra não é um atrativo turístico em si, faz 

parte de um complemento do Boulevard Olímpico, “[...] tem gente que, por ter ficado 

famoso demais, vai pelo mural do Kobra, mas eu acho que a região tem toda uma 

atração própria em conjunto”.  

A entrevistada quando questionada se acredita que o mural Etnias seria 

tão visitado caso estivesse em outra localidade, diz que “não, não seria” e 

complementa: 

[...] Ali tem o VLT, temos uma rota de ônibus, não tem como comparar, dali 
você sai para o centro, zona sul, em lugares como Campos não tem por 
mobilidade entendeu, por causa do que você tem no entorno, se você quiser 
sair para comer, tomar algo ou ir ao cinema, é diferente do que você estar 
ali no Boulevard Olímpico. A possibilidade de poder dar continuidade ao 

passeio no Boulevard ou na Pedra do Sal, é muito maior. 

 

A resposta sobre a questão se o governo deve investir no grafite para 

revitalização de áreas degradadas ou essa arte deve ser apenas como forma de 

                                                           
43 Pistola de ar comprimido usada para produzir determinados efeitos em desenhos. 
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expressão, rebeldia, transgressora, a entrevistada acredita que pode ser as duas 

coisas, mas é necessário “ter um cuidado no porquê das coisas” para não fazer igual 

ao Prefeito João Dória de São Paulo, que acabou por apagar diversos grafites da 

cidade, porque se for para o governo atuar que não seja dessa maneira “[...] 

completamente absurda, perdendo o sentido do limite, perdendo o sentido do porquê 

da coisa, ele quis impor um coisa e acabou se queimando com isso né”. 

A quarta entrevistada foi a Krishna Naira, Turismóloga e mestre em 

Planejamento Urbano pela Universidade de Aveiro em Portugal. O contato inicial 

com Krishna foi via telefone e o encontro aconteceu sem mais problemas, alguns 

dias depois, para a realização da entrevista. 

Ao ser questionada sobre o turismo, a entrevistada pontua primeiramente 

o viés econômico da atividade na cidade do Rio de Janeiro, a entrevistada afirma: “é 

uma atividade que expõe a cidade para fora, para visitantes somente, por isso acho 

que o viés é muito econômico porque é só uma parte da cidade que é ‘limpa’ para 

receber as pessoas”.  

Sobre o grafite poder ser considerado um atrativo turístico, a entrevistada 

entende que pode vir a ser um atrativo turístico dependendo do que está desenhado. 

Mas para isso ocorrer é preciso que tenha consenso da população local, para que 

não ocorra como no Beco da Batman, que teve problemas com os moradores da 

região. 

Krishna entende que os murais comissionados são importantes para 

monetizar o trabalho dos artistas e acrescenta que “[...] poderia ser assim sempre, 

para embelezar a cidade no geral”.  

Sobre empresas que realizam rotas de grafites, a entrevistada afirmou 

que não conhece muito do trabalho que essas empresas realizam, mas destaca que 

por mostrar e dar a importância a cada desenho, pode vir a valorizar a arte dos 

grafiteiros. 

[...] Eu nunca fiz, mas tenho curiosidade de fazer. Gostaria de saber o que 
eles falam para as pessoas. Acho que é uma maneira de dar valor ao 
grafiteiro, gerando renda indiretamente para ele, como a venda de um 
quadro ou um mural comissionado. 
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Sobre locais que viraram ou podem virar atrativos turísticos devido ao 

grafite, Krishna acredita que a Ladeira dos Guararapes, citada no início do trabalho 

tem um potencial caso seja trabalhado, e a região portuária já é uma realidade mas 

diz que não é devido ao grafite, mas o grafite fez parte do conjunto. 

[...] Devido ao grafite em si, poderia dizer a região portuária, mas ali é um 
conjunto de coisas, uma região no Rio de Janeiro que tem esse potencial é 
a Ladeira no Cosme Velho, que tem uns muros enormes, ou em algum lugar 
em Santa Teresa, pois são bairros ligados a arte. No Porto as pessoas não 
vão apenas pelo grafite, é um conjunto de coisas que tem ali. 

Ao ser questionada sobre a importância que os grafites têm no Boulevard 

Olímpico, Krishna diz que o mural Etnias é o que mais chama atenção e argumenta: 

“[...] é mais um atrativo para a região e tem um tema universal, né? Então qualquer 

turista que estiver visitando ali vai se identificar com o desenho e vai se ver de 

alguma forma”. Porém, ela não soube dizer se os outros grafites têm apelo turístico, 

mas que com certeza remetem à arte urbana do Rio de Janeiro. 

Segundo Krishna, o mural do Kobra tanto é um atrativo turístico, pois é 

“[...] o maior, é vistoso, foi feito para ser um atrativo” como também um complemento 

do todo que é o Boulevard, segundo ela qualquer atrativo turístico que está situado 

em uma localidade onde se encontra outros, acaba se tornando uma parte: “[...] não 

tem como não ser, né? Até o Museu do Amanhã é um complemento do todo”.  

A entrevistada quando questionada se acredita que o mural Etnias seria 

tão visitado caso estivesse em outra localidade, diz que: “[...] se fosse da mesma 

dimensão do que o que foi feito, sim. Isso atrai em qualquer lugar, mas se fosse 

menor não me arrisco dizer que atrairia da mesma maneira”. 

A resposta sobre a questão se o governo deve investir no grafite para 

revitalização de áreas degradadas ou essa arte deve ser apenas como forma de 

expressão, rebeldia, transgressora, a entrevistada acredita o grafite precisa ter sua 

“pegada” transgressora e de ativismo, mas que é muito interessante utilizar a arte 

para embelezar a cidade e cita o caso de São Paulo e seu prefeito, João Dória. 
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[...] O caso clássico de São Paulo, que as pessoas ficaram descontentes 
depois que apagou aqueles murais lá e deixou a cidade feia, que ele diz que 
é linda, eu acho sim que poderia utilizar o grafite como autoestima para a 
população, acharem mais bonito e respeitarem os locais. 

A região do Porto do Rio foi planejada para se tornar uma nova atração 

turística da cidade e com os Jogos Olímpicos de 2016, ela foi apresentada ao 

público com esse novo objetivo. Os grafites tiveram um papel importante para 

embelezamento do local e inibição de pichações contra o evento e governo. Esse 

tipo de arte também serve para aumentar a autoestima do morador, sendo inclusive 

peça chave para pacificações em favelas, e para a reforçar a identidade local do 

espaço. No caso do Boulevard Olímpico não houve essa preocupação, pois, alguns 

artistas eram de fora do estado do Rio de Janeiro e mesmo nos cariocas não existia 

um que morava na região, além de não utilizarem uma arte que pudesse simbolizar 

algo local, salvo o mural do Heitor Corrêa, onde mostrava a desocupação das casas 

do Morro da providência. 

Contudo, a partir das entrevistas realizadas, a região do Boulevard 

Olímpico, com seus museus, aquário e, especialmente, os grafites, comprovam a 

capacidade de atração que a localidade tem. O cenário colorido dos grafites 

possibilita ao visitante a contemplação de um ambiente artístico, gratuito, deixando o 

local mais aprazível e harmônico. 

É possível perceber após as pesquisas que o grafite já é aceito como uma 

atração turística e que existe um público específico que desfruta dessa modalidade. 

Na cidade do Rio de Janeiro, existem diversos lugares que atraem esse público, 

porém o Boulevard Olímpico veio com a ambição de levar o público geral para 

apreciar a arte urbana. 

Para atrair esse público geral, foi pensado um mural que pudesse chamar 

a atenção, pela dimensão, detalhes e cores. O mural Etnias, do artista Kobra é o 

mais procurado, o mais conhecido dos respondentes dos formulários e considerado 

por todas as entrevistadas como um atrativo turístico da região. Quem está dentro 

do universo do grafite possui algumas questões ainda abertas com relação ao 

trabalho do artista, pelo fato de usar muitos assistentes, não ser da cidade do Rio, 

ser comercial e usar aerógrafos, mas para o público em geral, essas questões não 

importam, o mural Etnias funciona muito bem e virou o ícone do Boulevard Olímpico. 
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Com o mural Etnias sendo o representante da arte urbana no Boulevard 

Olímpico, com toda a sua projeção nas mídias e o Guinness Book fazendo a 

cobertura como o maior grafite do mundo, o artista ganhou um patamar mais alto no 

conhecimento das pessoas que não são fãs de grafite. No formulário online 86,5% 

das pessoas o conheciam e nas entrevistas é possível perceber que em 

determinados momentos a pergunta era sobre os grafites da região, e as 

entrevistadas respondiam apenas do Kobra, o que demonstra a importância do 

artista na localidade. 

A respeito da importância dos grafites e suas influências, é possível 

perceber que a maioria das respostas tanto nos formulários como nas entrevistas 

são positivas. É interessante perceber que algumas influências analisadas pelo autor 

na pesquisa de campo foram abordadas pelas entrevistadas. Alguns exemplos são o 

fato da arte urbana ser utilizada como ferramenta para a reestruturação urbana 

tornando o Boulevard Olímpico uma galeria a céu aberto, a capacidade de conexão 

dos grafites, unindo lugares e atrativos e o fato de tornar-se um espaço agradável 

para se caminhar e conhecer a cena artística urbana brasileira.  

Para que transtornos sejam evitados é preciso salientar que quando se 

trata de grafite, como qualquer outra atividade é importante agir e planejar de acordo 

com a lei do país, apenas utilizando muros residenciais/comerciais com autorização 

e não utilizar muros de patrimônios históricos.  

É interessante ressaltar que a atividade de turismo de arte urbana 

integrada a outros segmentos agrega valor ao produto turístico da região. 

Atualmente, o público que viaja buscando a arte urbana ainda é pequeno então caso 

em um mesmo local haja uma rede de atrações, unindo diferentes segmentos, o 

visitante pode desfrutar de um passeio mais completo. No caso estudado, o visitante 

pode usufruir dos museus da Praça Mauá, do VLT, dos grafites e do AquaRio em um 

mesmo passeio, por exemplo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A segmentação do turismo permitiu aos estudiosos separar as diversas 

áreas de estudo, podendo aprofundar-se nos segmentos de maior interesse pessoal 

e profissional. O Turismo de arte urbana é um segmento que está inserido no 

Turismo Cultural e é favorecido por estar nas ruas, podendo ser desfrutado de uma 

forma gratuita. 

O presente trabalho teve como finalidade analisar as influências do grafite 

no turismo de uma localidade, tendo como base os resultados da pesquisa de 

campo, formulários online e entrevista semiestruturada com quatro profissionais 

especializadas no assunto.  

O levantamento bibliográfico desenvolvido para elaboração do primeiro 

capítulo buscou trazer as relações entre turismo e a arte urbana com o grafite 

especificadamente, trazendo uma breve introdução às origens do grafite até os 

locais com essa temática que apresentam visitação turística regular, cumprindo com 

o primeiro objetivo específico. 

O segundo objetivo específico foi atingido por meio da contextualização 

da região do porto da cidade do Rio de Janeiro e do processo de planejamento do 

corredor de grafites. Buscou-se apresentar a descrição da pesquisa de campo no 

Boulevard Olímpico, com a finalidade de detalhar os grafites existentes, artistas e 

questões sobre o turismo de arte urbana. 

O terceiro e último objetivo específico foi cumprido a partir da análise do 

formulário online e a análise das entrevistas feitas com duas proprietárias de 

agência especializada em roteiros de arte urbana, uma grafiteira e uma profissional 

mestre em Planejamento Urbano, com o propósito de descobrir o as influências que 

o grafite possa ter em localidades turísticas. 

O levantamento para a construção bibliográfica do trabalho teve como 

grande dificuldade a falta de trabalhos específicos do segmento de turismo de arte 

urbana, fato que já era esperado uma vez que o nicho não possui essa 
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denominação oficial e é um segmento ainda novo. O caminho escolhido foi separar o 

turismo e o grafite e pesquisa-los separadamente, para só então após descrever o 

histórico e informações básicas dos dois campos, analisa-los em conjunto. 

Como o Boulevard Olímpico é uma área pública da cidade, não há o 

guiamento oficial disponível para atender turistas no local, então foi preciso contatar 

uma agência especializada em arte urbana para fazer o roteiro e desenvolver parte 

relevante da pesquisa de campo. A agência escolhida foi a Rio Street Art Tour por 

ser a pioneira do ramo na cidade e já ter contato com o autor. O passeio ocorreu de 

forma proveitosa e foi possível conhecer as obras e artistas, entender como foi o 

planejamento da região para trazê-los e observar a dinâmica da arte com os 

visitantes. 

Não houve maiores dificuldades na aplicação dos formulários online e 

com as entrevistas. Em relação aos formulários online, foi disponibilizado em grupos 

na rede social Facebook e as entrevistas marcadas anteriormente por e-mail e 

realizada pessoalmente em dia e hora marcada. 

Foi entendido que o Boulevard Olímpico, objeto de estudo, é um local 

turístico, no qual a partir da sua localização, facilidade de meios de transporte e 

atrativos culturais, desperta o interesse do turista e visitante a conhecer a localidade.  

Baseando-se na questão problema do trabalho “de que maneira a arte do 

grafite pode influenciar o turismo de uma localidade?” Foi entendido que eles podem 

ter diversas influências, dependendo de onde esteja localizado. No Boulevard 

Olímpico as influências percebidas através das três formas de pesquisa 

(observações em campo, formulário online e entrevistas) foram: 

a) deixar o ambiente mais harmônico e alegre com as pinturas e o 

colorido, fazendo com que os visitantes possam apreciar uma 

caminhada pelo local observando melhor a paisagem; 

b) fazer a ligação entre os lugares e atrativos, conectando os pontos de 

interesse do visitante “encurtando” o tempo de deslocamento entre 

eles; 
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c) potencializar a experiência turística, complementando e fazendo a 

integração com outras segmentações e objetivos dos visitantes, pois 

como é um atrativo gratuito, que está nas ruas, é possível ir ao local 

com objetivo de visitar o AquaRio por exemplo, e apreciar ao mesmo 

tempo as obras. 

d) agregar valor ao espaço e contribuir para a movimentação de visitantes 

na região; 

e) fazer com que o visitante entenda a partir da arte a sociedade local, os 

artistas e aspectos históricos particulares da região; 

f) fazer parte da reestruturação de locais degradados, a partir de 

desenhos em fachadas e muros abandonados ou em mau estado. 

g) dialogar com aspectos e atrativos da localidade, como as etnias que 

circulam pela cidade do Rio de Janeiro ou mesmo o mural 

‘’subaquático’’ que dialoga com o AquaRio, por exemplo. 

Contudo, deve-se notar que mesmo o grafite tendo sido uma forma para a 

reestruturação do espaço e de complemento da experiência turística, essa relação 

com o turismo ainda precisa ser aprimorada. Não há em nenhum lugar na cidade 

alguma informação sobre a localização dos grafites. Mesmo o mural Etnias que é 

bastante procurado, não possui indicações. O problema se agrava quando é 

percebido que existem em diversos pontos do centro do Rio placas turísticas novas, 

feitas para os Jogos Olímpicos Rio 2016 e nenhuma faz menção aos grafites. 

Segundo o próprio Prefeito Eduardo Paes quando assinou o decreto de legalização, 

o grafite inibe a pichação, algo que foi um grande problema na Copa do Mundo do 

Brasil de 2014, então fica a dúvida para a verdadeira ou a principal motivação da 

utilização da arte na localidade e se haverá após os jogos a renovação delas.     

        Recomenda-se à Prefeitura do Rio de Janeiro e os órgãos 

responsáveis o acréscimo de placas informativas com a localização dos grafites e a 

constante renovação das obras de arte urbanas que estão situadas no espaço, pois 

além das obras feitas de lambe lambe não existirem mais (efemeridade proposital), 

há alguns grafites que já estão danificados.  

Conclui-se então que mesmo com esses aspectos a serem melhorados, 

os grafites funcionam muito bem complementando uma localidade turística atingindo 
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um público geral. Porém, isso não impede que eles sejam grandes atrativos e 

atraiam públicos específicos, que se interessam por arte urbana e buscam por esse 

segmento, como é o caso do Beco do Batman em São Paulo e o planejado 

Wynwood em Miami, nos Estados Unidos. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – 1. CAMILA CAMIZ 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

APÊNDICE B – 2. GUILHERME KID 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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APÊNDICE C – 3. JR 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

APÊNDICE D – 4. PANMELA CASTRO 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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APÊNDICE E – 5. GAGAU BASTOS 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

APÊNDICE F – 6. RITA WAINER 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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APÊNDICE G – 7. KOBRA 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

APÊNDICE H – 8. WARK 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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APÊNDICE I – 9. VICK MUNIZ 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

APÊNDICE J – 10. METON 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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APÊNDICE K – 11. MIGUEL AFA 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

APÊNDICE L – 12. LYA ALVES 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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APÊNDICE M – 13. RAL DOZANIME 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

APÊNDICE N – 14. AIRÁ OCRESPO 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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APÊNDICE O – 15. MIGUEL AFA 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

 

APÊNDICE P – 16. METON 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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APÊNDICE Q – 17. LYA ALVES 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

 

APÊNDICE R – 18. GILZIN FARIA 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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APÊNDICE S – 19. GILZIN FARIA 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

 

 

APÊNDICE T – 20. KAJAMAN 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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APÊNDICE U – 21. CAZÉ 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

APÊNDICE V – 22. MENT 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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APÊNDICE W – 23. CARLOS BOBI 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

 

APÊNDICE W – 24. MEMI 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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APÊNDICE X – 25. MÁRIO BANDS 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

APÊNDICE Y – 26. VINÍCIUS SPAM  

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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APÊNDICE Z – 27. DUIM 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

APÊNDICE AA – 28. GILZIN FARIA 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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APÊNDICE AB – 29. RAFAMON 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

APÊNDICE AC – 30. HEITOR CORRÊA 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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APÊNDICE AD – 31. PAKATO 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

APÊNDICE AE – 32. METON 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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APÊNDICE AF – 33. SARK 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

APÊNDICE AG – 34. RODRIGO SINI 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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APÊNDICE AH – 35. JULIANA FERVO 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

APÊNDICE AI – 36. LAMARCA 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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APÊNDICE AJ – 37. MARINHO 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

APÊNDICE AK – 38. ACME 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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APÊNDICE AL – 39. RODRIGO SINI E CETY SOLEDADE 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

 

APÊNDICE AM – FORMULÁRIO ON-LINE 

 

Turismo e Grafite 
Este formulário é parte de uma pesquisa acadêmica com objetivo de coletar a opinião de turistas a respeito dos 

locais onde haja a interação entre o grafite e o turismo. Faz parte de um projeto acadêmico de conclusão de curso 

em Turismo da Universidade Federal Fluminense. Os dados informados neste formulário são confidenciais e 

servirá exclusivamente para fins acadêmicos. 

*Obrigatório 

1 - Qual seu gênero? * 
Masculino 

Feminino 

Prefiro não responder 

Outro: 
 

2 - Qual sua faixa etária? * 
Menor de 18 anos 

De 18 a 24 anos 

De 25 a 34 anos 

De 35 a 44 anos 

De 45 a 54 anos 

De 55 a 64 anos 

Acima de 65 anos 
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3 - Você considera o grafite: arte ou vandalismo? * 
Arte 

Vandalismo 

Nenhuma das opções acima 

4 - Você considera que um grafite possa ser um atrativo turístico? * 
Sim 

Não 

Talvez 

5 - Quando você viaja ou faz um passeio na sua própria cidade, já 

tirou foto de um grafite ou com ele no fundo? * 
Sim 

Não 

6 - Você reconhece algum desses artistas ou essas obras? Se sim, 

qual(is)? * 

 

Os gêmeos 

 

Kobra 
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Toz 

 

Banksy 

 

Aryz 

 

Smug 

Não conheço nenhum desses artistas e nem essas obras. 



99 
 

7 - Você já visitou a região portuária do Rio de Janeiro após a 

reestruturação urbana realizada para os jogos Rio 2016? * 
Sim 

Não 

8 - Você considera que os grafites localizados no Boulevard Olímpico 

tem uma importância no projeto de reestruturação urbana? * 
Sim 

Não 

Talvez 

9 - Você considera o mural do Kobra chamado Etnias um atrativo 

turístico da região? * 

 
Sim 

Não 

Talvez 

10 - Você já viajou com o objetivo de visitar grafites? * 
Sim 

Não 

11 - Em uma viagem, algum grafite já teve um destaque especial? * 
Sim 

Não 

12 - Quais influências você acha que o grafite possa ter nas localidades 

turísticas? * 
Trazer alegria ao local pela beleza e cor 

Fazer os turistas repararem mais na paisagem 

Encurtar distâncias entre pontos de interesse 

Democratizar a experiência turística 

Revitalizar espaços degradados 

Dialogar com peculiaridades da região através do desenho 

Deixar o local mais harmonioso 

Deixar o local com uma poluição visual 

Degradar fachadas de prédios 

Deixar o local mais perigoso 

Deixar a cidade mais feia 
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APÊNDICE AN: GUIA DE PERGUNTAS APLICADA NA ENTREVISTA  

 

 

1. O que você pensa sobre o Turismo? 

2.  Você acredita que um grafite pode ser um atrativo turístico? 

3. O que você pensa dos grafites comissionados? 

4. O que você pensa sobre empresas que realizam passeios com rotas de 

grafite? Que turistas acham que procuram? 

5. Você acredita que que exista na cidade do Rio alguma região com grafites 

que virou um atrativo turístico? 

6.  O que você pensa sobre os grafites da região do Boulevard Olímpico na 

parte dos armazens? 

7. Qual influência você acredita que os grafites dão no turismo da região do 

Porto Maravilha? 

8.  Você considera o mural do Kobra um atrativo turístico, uma 

parte/complemento do todo que é o Boulevard ou os dois? 

9. Você acredita que o mural do Kobra seria tão visitado se estivesse localizado 

em outro local da cidade? 

10.  Na sua opinião, o governo deve investir no grafite para revitalização de áreas 

degradadas ou essa arte deve ser apenas como forma de expressão, 

rebeldia, transgressora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

ANEXO A 

 

Decreto sobre o grafite na cidade do Rio de Janeiro 

 

Decreto nº. 38307 de 18 de fevereiro de 2014 

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - 19/02/2014 

Dispõe sobre a limpeza e a manutenção dos bens públicos da Cidade do Rio de Janeiro e a relação entre 

Órgãos e Entidades Municipais e as atividades de GRAFFITI, STREET ART, com respectivas ocupações 

urbanas. 

  

        O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pela legislação em vigor, compreende como parte estratégica do desenvolvimento da Cidade; 

  

        CONSIDERANDO que, neste caso, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos - 

SECONSERVA e a Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB devem atuar alinhadas com 

os grafiteiros cariocas, artistas de Street Art e produtores ligados a esta cena; 

  

        CONSIDERANDO que, desde 12 de fevereiro de 1998, a Lei Federal nº 9.605 descriminaliza a 

atividade do GRAFFITI; 

  

        CONSIDERANDO que a Lei Federal Nº 12.408, de 25 de Maio de 2011, altera o Art. 65 da Lei 9.605 

e proíbe a comercialização de latas de tinta spray para menores de 18 anos, exigindo a inclusão nas latas 

das expressões: "PICHAÇÃO É CRIME. PROIBIDA A VENDA A MENORES DE 18 ANOS"; 

  

        CONSIDERANDO que o mesmo Artigo destaca que a pena para pichar edificação ou monumento 

público é detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano; 

  

        CONSIDERANDO que o GRAFFITI, desde que sem prejuízo ao patrimônio público ou histórico, sem 

cunho publicitário (referencia a marcas ou produtos), sem teor pornográfico, racista ou de outra forma 

preconceituoso, sem apologias ilegais e ofensas religiosas é reconhecidamente uma manifestação artística 

cultural que valoriza a Cidade e inibe a pichação; 

  

        CONSIDERANDO que a atividade artística do GRAFFITI na Cidade do Rio de Janeiro vem 

crescendo sensivelmente nos últimos anos, adquirindo identidade própria e projetando talentos já de 

relevância internacional; 
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        CONSIDERANDO que o intercâmbio entre artistas cariocas e artistas de outros estados brasileiros e 

países vem se potencializando; 

  

        CONSIDERANDO que, como consequência da evidente qualidade artística das obras dos grafiteiros 

cariocas, muitas exposições, eventos culturais, oficinas e até competições vem sendo promovidas na Cidade 

do Rio de Janeiro com foco nessa atividade; 

        

        CONSIDERANDO que os grandes painéis grafitados já figuram no Rio de Janeiro como marcos 

emblemáticos e turísticos de grande poder revitalizador para a Cidade, e 

  

        CONSIDERANDO a importância do GRAFFITI e da Street Art nos grandes centros urbanos, 

  

        DECRETA: 

  

        Art. 1º O Instituto EIXORIO, órgão integrante do Gabinete do Prefeito, cuja atividade compreende 

identificar e dar protagonismo a toda cena artística urbana, passa a apoiar a ferramenta de web 

#StreetArtRio que tem como proposta mapear essas obras no âmbito do Município, bem como divulgar 

seus autores, sugerindo inclusive roteiros de visitação. 

  

        Art. 2º O EIXORIO ficará responsável pela criação de um Conselho Carioca de Graffiti, constituído 

por até 11 (onze) membros, representantes dessa cena artística da Cidade. 

  

        § 1.º O Conselho terá como objetivo, dentre outros, dirimir qualquer questão, dúvida ou impasse entre 

o poder público e a atividade. 

  

        § 2.º Os representantes serão escolhidos através de processo de eleição a ser realizado apenas com os 

membros dessa categoria de artistas. 

  

        § 3.º O funcionamento do Conselho, inclusive o período do mandato dos representantes, serão 

definidos por regulamento em articulação com o EIXORIO. 

        Art. 3º O Instituto EIXORIO e o Conselho Carioca de Graffiti reunir-se-ão bimestralmente para 

discussão acerca de temas e propostas de interesse para a Cidade, bem como para a estruturação de 

calendário de implantação de Células de Revitalização para ambientes potencialmente turísticos da Cidade, 

visando à revitalização desses ambientes com o auxílio da arte. 
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        § 1º Cada reunião entre o EIXORIO e o Conselho Carioca de Graffiti fica registrada em ata, assinada 

pelos participantes e arquivada no Instituto. 

  

        § 2º A SECONSERVA, a COMLURB, bem como outros Órgãos/Entidades Públicos darão o apoio 

necessário à revitalização dos ambientes de que trata ocaput. 

  

        Art. 4º Fica autorizada a utilização dos seguintes espaços públicos como estímulo para a prática do 

GRAFFITI e da Street Art: postes, colunas, muros cinzas (desde que não considerados patrimônio 

histórico), paredes cegas (sem portas, janelas ou outra abertura), pistas de skate e tapumes de obras. 

  

        Parágrafo único. Como incentivo à prática das atividades de que trata o capute fomento ao 

desenvolvimento de importantes bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro, a Prefeitura, mediante a anuência 

do Metrô Rio, autorizará também o uso do muro da Linha 2 do Metrô entre os trechos São Cristóvão - 

Pavuna, nos dois sentidos. 

  

        Art. 5º Nos viadutos e outras fachadas de imóveis públicos e/ou tombados onde já tenha sido aplicada 

a tinta antipichação reparadora, continua proibida a atividade do GRAFFITI e outras artes, em razão do alto 

custo da execução e a necessidade de manutenção de limpeza. 

        Art. 6º Fica garantida a permanência das obras nos espaços descritos no Art. 4º pelo período de 2 

(dois) anos desde que as intempéries do tempo, acidentes ou obras urbanas fundamentais não prejudiquem 

ou interfiram no aspecto do trabalho artístico. 

  

        Art. 7º Fica instituído o "DIA DO GRAFFITI" a ser comemorado anualmente no dia 27 de março, 

integrando assim o Calendário Oficial de Datas e Eventos da Cidade do Rio de Janeiro. 

  

                 

        Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2014; 449º ano da fundação da Cidade. 

  

EDUARDO PAES 

 


